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Ledare

R egeringen ska tillsätta en ny LSS-utredning. Ännu vet vi inte hur direktiven kommer att 
se ut. Än mindre vet vi var utredningen kommer att landa. Men farhågorna är många.

Så låt oss minnas 1991. Då fanns en pågående handikapputredning samtidigt som landet var i 
en djup ekonomisk kris. Alla förväntade sig att utredningen skulle lyssna på de bistra tongång-
arna från landstings- och kommunpolitiker och från finansdepartementet. ”Inga förslag som 
innebär ökade kostnader”, var budskapet.
Den då gällande lagstiftningen, Omsorgslagen från 1985, hade inneburit ett genombrott för 
rättighetstanken. Att samhällets stöd till personer med utvecklingsstörning skulle vara lika över 
landet och att den som inte fick detta stöd kunde gå till domstolen och klaga. 
Om man undantar rätten till personlig assistans så innehöll Omsorgslagen alla de rättigheter 
som vi idag ser som självklara. Vi förberedde oss på en hård fight för att försvara dessa rät-
tigheter. Men ack vad vi bedrog oss. Tvärt emot direktiv och politisk snålblåst så hade några 
framsynta och duktiga politiker och tjänstemän flyttat fram positionerna för vad som då ansågs 
som möjligt! Vi fick LSS.
LSS-lagen var på många sätt den kanske sista stora samhälleliga reformen byggd på traditionell 
kunskap om hur man skapar ett humant samhälle där alla får möjlighet att förverkliga sina 
livsprojekt. Social ingenjörskonst om man så vill. 
Tyvärr har striderna runt LSS förlett många att tro att stödet till personer med funktionshinder 
är en juridisk fråga. Det är den inte. Kampen för en förstärkt lagstiftning blir meningslös om 
vi inte samtidigt diskuterar resursfördelning, organisation, ideologi och kunskapsutveckling.
• Resursfördelning. Vi måste faktiskt fråga oss hur vi fördelar resurserna i samhället. Vill vi ha 
ökade resurser så rimmar det illa med att samtidigt stödja vårdfirmor som smiter från skatten 
och skriver sig i lågskatteländer (läs Humana, Attendo, Nytida m fl). Man kan inte förespråka 
stora skattesänkningar och samtidigt tro att resurserna till personer med funktionshinder ska 
kunna öka. 
• För den enskilde individen är samhällets organisation minst lika viktig som stödet i sig. Att 
handläggningen är snabb och rättssäker, att personalen är välutbildad och stannar länge. Per-
sonalpolitik och kompetenskrav är viktiga kuggar i ett bra stöd. 
• Den ideologi som ligger bakom lagstiftning och samhällsstöd måste genomsyra hela organi-
sationen. Kunskapsutvecklingen har länge varit hög men alltför sällan har den nått fram till 
dem som utför arbetet. Antal personer med högskoleutbildning och annan expertis har ökat 
lavinartat, men bara i de led som handlar om beställning, avtalsskrivning, kontroll och annan 
byråkratisk överbyggnad. I utförarledet har istället utbildningsnivån sjunkit.
LSS behöver ses över. Det lagliga skyddet och likvärdigheten behöver stärkas. Insatserna behö-
ver kompletteras med sådana som bättre svarar mot behoven idag. Det är dags för de djärva 
visionerna, modet och den byråkratiska skickligheten!

Intra behövs!
2016 års LSS-utredning kommer inte att bedrivas i ett vakuum. Vi vet att det finns en bred 
acceptans inom befolkningen för ett bra samhälleligt stöd till personer med funktionsnedsätt-
ningar. Kommer denna solidariska inställning att komma till uttryck i utredningen?  
Assistansanvändarna kommer förvisso – på grund av sin ekonomiska styrka – att bevaka och 
söka påverka utredningen med all sin kraft. Men för att inte allt bara ska handla om assistans så 
behövs det också andra röster som tar upp de behov som majoriteten av LSS-användarna har. 
Intra är en sådan röst. Vi kommer att göra allt för att bevaka vad som sker med LSS-utredningen 
och fortsätta att påverka. 
Mer än 80% av LSS-användarna har en utvecklingsstörning. När det gäller att förbättra stödet 
till dessa personer har tidskriften Intra och Intradagarna blivit  viktiga och oumbärliga forum.
a

Intra är en unik tidskrift – vi är ekonomiskt oberoende av alla utom våra prenumeranter. Där-
för kan vi säga som det är utan att snegla åt något håll. Men vi är sårbara – om fler slutar att 
prenumerera kommer tidskriften inte att överleva. Du kan hjälpa till genom att se till så att din 
arbetsplats prenumererar. 

Den nya LSS-utredningen
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Ö verallt i landet har ett 
bildskapande vuxit fram 
där personer med intel-

lektuell funktionsnedsättning 
funnit egna uttryck som varit 
präglade av orginalitet och hög 
konstnärlig kvalitet. 
  INUTI är en daglig verksamhet 
med konstnärlig inriktning. Se-
dan 1995 har man etablerat sig 
som en vital del av Stockholms 
och hela landets kulturliv. Och 
nu har det stora genombrottet 
kommit!  
  Två av INUTI:s konstnärer, Åsa 
Liljeholm och Julia Göransson, 
har nu blivit utvalda till årets 
prestigefyllda vårsalong på 
Liljevalchs museum i Stockholm. 
De insända bidragen till Vårsa-
longen är alltid anonyma och 
juryn bedömer den konstnärliga 
kvaliteten utan att veta vem 
konsnären är.
   När jag pratar med Jan Albert 
Carlsson som är konstnärlig 

Åsa Liljeholm tar igen sig efter 
pressvisningen på Liljevalchs 
Vårsalong som i år återfinns i ett 
galleri högt över Stockholm vid 
Brunkebergstorg. I bakgrunden 
syns kungliga slottet.

handledare på INUTI vill han inte 
riktigt hålla med om att det är ett 
genombrott.
   – Konstnärerna här har gjort 
stora saker som inte är så allmänt 
kända, säger han. Bland annat 
har vi tex sålt konstverk till ett 
museum, Madmusée, i Liège Bel-
gien (www.madmusee.be) som 
är välkänt internationellt och har 
utställningar tillsammans med 
erkända konstnärer över hela 
världen. 
   Dessutom har INUTI haft 
många välbesökta och uppskat-
tade utställningar genom åren. 
   Nu väntar vi bara på nästa 
utställning.
   – Jo, säger Jan Albert, i nästa 
vecka öppnar vi ett nytt galleri 
på Västerbroplan där vi också har 
en ny atelje.
  På pressvisningen är Åsa Lilje-
holm med och visar sina två tav-
lor – de är gjorda med krita på 
duk. Lena Cronqvist, känd konst-

Grattis Åsa Liljeholm och Julia Göransson på INUTI 
som antogs till årets vårsalong!

när,  har suttit med i Juryn:
  – De är ett bra exempel på 
något som kallas Art Brut, säger 
hon. 
  Även Mårten Castenfors som 
lett utställningsverksamheten på 
Liljevalchs är glad att INUTI fått 
med två konstnärer (fem verk) på 
årets vårsalong
  – Det är djälvligt begåvat det 
som de skapar, säger han. Det 
mesta är helt oförstört av konst-
världen.

  De tre bilderna till höger är 
Julia Göranssons bidrag (Sumo, 
Sumobrottare, Sumobrottaren). 
Julia Göransson gjorde också 
omslaget på INTRA nr 1/2015 – 
finns i vårt nätarkiv.

Nere till vänster: Jan Albert 
Carlsson i samspråk med Lena 
Cronqvist. Nedan Åsa Liljeholm 
vid sitt konstverk ”Jag är moster”.

Mårten Castenfors

Text och foto Hans Hallerfors.
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I förra numret av Intra skrev jag om två personer 
med Downs syndrom i Varberg som bott i servi-
cebostad enligt LSS i åtta respektive nio år, men 
som fått besked från kommunen att de inte får 

bo kvar om de inte tar övertar kontraktet själva. De 
hade rehabiliterats så de inte längre behövde LSS-
insatser menade Varbergs kommun. De skulle istället 
få insatser enligt Socialtjänstlagen. 

En av dem berörda överklagade till förvaltnings-
rätten som efter förhandling nyligen meddelade sin 
dom. Den blev en total framgång:

”Förvaltningsrätten anser därför sammanfatt-
ningsvis att XX har rätt till insatsen bostad med 
särskild service för vuxna. Skäl att i tid begränsa 
denna rätt saknas”.
Rätten konstaterar alltså att det tveklöst är så att per-

sonen tillhör LSS personkrets, att personer med intel-
lektuell funktionsnedsättning som utvecklas positivt 
fortfarande kan ha behov av LSS-insatser och att den 
enskildes önskemål om hur en LSS-insats ska utformas 
ska tillgodoses i största möjliga utsträckning. Insatser 
enligt en annan lag (Socialtjänstlagen) medför inte 
att rätten till LSS faller bort. Tidsbegränsning av LSS-
insatsen bostad med särskild service är inte befogad.

Sammantaget innebär det att personen med Downs 
syndrom kan bo kvar där han bott i snart 10 år. Det är 
glädjande att förvaltningsrätten så tydligt visar att den 
står på den enskildes och lagstiftningens sida. 

Men det är samtidigt oroande att många, inte bara 
i Varbergs kommun, möter en alltmer ogenerös tolk-
ning och tillämpning av LSS. Och det är oroväckande 
att det krävs så mycket ork, tid och kunskap hos an-
höriga och andra för att hävda LSS-rättigheter och 
överklaga kommuners beslut. Det är långt ifrån alla 
personer med intellektuell funktionsnedsättning som 
har ett resursstarkt nätverk.

Magnus Tideman

”... det är samtidigt oroande 
att många, inte bara i Varbergs 
kommun, möter en alltmer 
ogenerös tolkning och 
tillämpning av LSS. Och det 
är oroväckande att det krävs 
så mycket ork, tid och kunskap 
hos anhöriga och andra för att 
hävda LSS-rättigheter” 

I Intra nr 4/2015 skrev Magnus Tideman om Varbergs 
kommun som tagit fram en helt egen tolkning av LSS. 
Nu har kommunen fått bakläxa av förvaltningsrätten.

Nej Varberg,
ni kan inte ta bort 
någons LSS-insats 
på det där viset!

Magnus 
Tideman 
disputerade 
vid Göteborgs 
universitet år 
2000  och blev 
professor i han-
dikappvetenskap 
vid Högskolan i 
Halmstad 2008. 
Hans forskning 
handlar om lev-
nadsvillkoren för 
barn och vuxna 
med funktions-
hinder.
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S ocialstyrelsen har kommit med nya föreskrif-
ter om basal hygien i vård och omsorg (SOFS 
2015:10) . De omfattar även gruppbostäder en-

ligt LSS.
Så här står det:

3 § I verksamhet som omfattas av lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska föreskrifterna 
tillämpas vid genomförande av insatsen bostad med särskild 
service enligt 9 § 8
eller 9 LSS.

Hygienkrav
5 § Den som är yrkesmässigt verksam eller under utbildning i
...
2. verksamhet enligt 2 eller 3 § som innefattar arbetsmoment 
som innebär fysisk kontakt med den som har beviljats insat-
sen (omsorg) ska, i situationer där det finns risk för överföring 
av smittämnen, iaktta följande.
a) Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs 
på flera platser, får de dock även bäras vid färd mellan dessa. 
Arbetsklädernas ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför 
armbågen. Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de blir 
förorenade eller om det annars finns behov av det, ska de 
bytas så snart som möjligt.

Man skriver också att personalen inte får ha arm-
bandsur eller armsmycken, att naglarna ska vara kort-
klippta att man ska använda skyddshandskar osv.

De nya föreskrifterna har nu fått några kommuner 
att bestämma att personalen ska ha arbetskläder på 
sig vid arbete i gruppbostad och man har börjat in-
handla arbetskläder.

Detta har rönt på starkt motstånd hos dem som ser 
detta som en tillbakagång till vårdavdelningstillvaron. 

I de flesta gruppbostäder har man idag sina egna 
privata kläder. I vissa kommuner får man ett visst eko-
nomiskt stöd för kläder eller arbetsskor, men man får 
införskaffa dem själv. Detta för att undvika en institu-
tionell prägel på stödet.(Däremot har man skötrockar 
när man håller på i skötrummet).

3–4 uppsättningar arbetskläder per person
Louise Follin Johannesson är jurist på Socialstyrelsen 
och en av de ansvariga för föresktifterna.

– Vi har fått in en hel del frågor på detta från LSS-
verksamheterna, berättar hon. Vårt svar är att perso-
nal i bostad med särskild service enligt LSS ska ha 
speciella arbetskläder i arbetet som man inte får ta 
med sig hem. Arbetskläderna ska vara kortärmade 
och kunna tvättas i 60°. Men i övrigt lägger vi oss inte 
i hur de ska se ut.

Av förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör ut-
formas så att de inte får en institutionell prägel. Innebär 
inte arbetsklädd personal att gruppbostäderna får en insti-
tutionell prägel?

– Vi har inte tagit ställning hur arbetskläderna ska se 
ut, de kan ju vara olika för olika personal.

Är det kommunerna och vårdbolagen som ska betala ar-
betskläderna?

– Det har vi inte tagit ställning till. Men det låter ju 
rimligt.

Men är det inte risk att kommunerna då upphandlar klä-
derna centralt.

– Jo, den risken finns ju förstås. 
Och då behöver personalen en egen tvättmaskin och varje 

anställd ett klädskåp?
– Ja det finns ju inte med i föreskrifterna, men det 

är ju möjligt att det behövs.
Det står ju också att arbetskläderna ska bytas varje dag, om 

man då arbetar på ett tredagarspass – innebär det att man 
då behöver byta arbetskläder tre gånger?

– Ja, det behöver man.
Men det betyder att varje arbetstagare måste ha 3–4 upp-

sättningar arbetskläder?
– Ja.
Skrivningen ”i situationer där det finns risk för överföring 

av smittämnen” är ju central. Finns det inte alltid en sådan 
risk.

– Jo, så kan man ju se det, säger Louise Follin Johan-
nesson, men det är upp till den som förestår verksam-
heten att göra den bedömningen. Det är den verk-
samhetsansvarige som ska tolka föreskrifterna. Det är 
hen som har ansvar för att personerna inte blir smit-
tade. Alla verksamheter måste ha ett ledningssystem 
som ser till att man uppfyller kraven på ett organiserat 
sätt.

Socialstyrelsen 
meddelar:

Personal i gruppbostäder 
ska byta arbetskläder 
varje dag
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Det menar Per Stefansson som bland annat är 
ansvarig för den dagliga verksamheten i Söder-

hamn.
– Det finns ju en masssa inkonsekven-

ser i Socialstyrelsens föreskrifter. Ska per-
soner som bor i gruppbostad och nyttjar 
det gemensamma utrymmet också ha 
kortärmade skyddskläder? Hur blir det 
för besökare och anhöriga? Varför gäller 
inte föreskrifterna i skolan, blir de smitt-
samma sedan de blivit vuxna? Är man 
mindre smittsam i daglig verksamhet? 
Det skulle vara fint att veta vilka sjukdo-
mar som personer med utvecklingsstör-
ning befaras smitta sin personal med? 
Man fattar inte heller om syftet är att 
skydda personal eller att skydda de bo-
ende eller alla andra från varandra. 

– Nu finns risken att det blir en åter-
gång till arbetskläder igen, det som vi fick bort i mitten 
av 70-talet. Vad jag förstår kommer många kommu-
ner inhandla arbetskläder generellt till all personal 
i gruppbostad, utan att analysera behovet på individ-
nivå. Dessutom håller man på att införa namnbrickor 
i vissa verksamheter. Man måste vara vaksam över vart 
man är på väg. Ska vi verkligen ha en uniformerad 
personalgrupp? Vad blir nästa steg? Att man döper 
om yrket till omsorgsvakt?

Socialstyrelsens nya 
föreskrifter om hygien i 
gruppbostäder har orsakat 
stor debatt i kommunerna. 
Är det dags för personalen i 
gruppbostäderna att dra på 
sig arbetskläder? Vad kom-
mer det i så fall att innebära 
för hemkänsla och normali-
sering? Har institutionslivet 
kommit tillbaka?

Men hur ska hen kunna göra det när man inte har någon 
medicinsk kompetens?

– Då kan man ta hjälp av landstingets vårdhygien-
verksamhet. De kan göra sådana bedömningar.

Varför gäller inte föreskrifterna Personlig assistans? Ofta 
är ju den omvårdnaden mer omfattande och infektionskäns-
lig än den som förekommer i gruppbostäder.

– Det är riktigt att personlig assistans inte omfattas. 
Vi har bedömt att risken är mindre eftersom det bara 
rör sig om en person som är involverad. Men det finns 
ju inget hinder mot att man även tillämpar föreskrif-
terna där.

Har ni haft med någon som har erfarenhet av arbetet i 
gruppbostäder när ni tog fram dessa föreskrifter?

– Inte vad jag vet. Syftet har ju bara varit att få alla 
att ha rena kläder på sig.

Per Stefansson kan se tillbaka på ett helt arbetsliv 
inom stödet till personer med utvecklingsstörning. 
Från arbete på centralanstalten Vågbrohemmet till 

dagens integrerade boendeformer.
– Personer med funktionshinder är 

fullvärdiga medborgare med demo-
kratiska rättigheter, menar han. De 
är inte vårdtagare, inte passiva objekt 
eller mottagare av vård. Att tvinga 
personalen att använda arbetskläder 
skapar en vi-och-dom inställning och 
förvandlar bostäderna till vårdavdel-
ningar.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Ska vi verkligen ha 
en uniformerad 
personalgrupp? Vad 
blir nästa steg? Att 
man döper om yr-
ket till omsorgsvakt?

    ”Att införa arbetskläder i gruppbostäderna 
           strider mot allt det som vi arbetat för 

                                        under de senaste 40 åren.” 

Per Stefansson
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Enhetschefens ansvar
Sara Johansson lät intervjua sex olika en-
hetschefer på temat konflikt i personalgrup-
pen. De såg konflikter som något självklart 
och också något som kunde vara positivt 
och föra utvecklingen framåt, men det var 
på villkor att konflikten löstes. Ett stort be-
kymmer var dock att enhetscheferna själva 
saknade organiserat stöd utifrån, vilket kun-
de försvåra arbetet med att lösa en konflikt.

En av de slutsatser Sara Johansson kunde dra av sin 
studie om hur enhetschefer hanterar konflikter i per-
sonalgruppen var att de ofta saknade ett organiserat 
stöd. 

– Stödet fick de framför allt från chefskollegor och 
personalens fackförbund, inte från sin egen närmaste 
chef eller sina egna fackförbund.

Dyrt med konsult
Vid tillfällen då enhetscheferna själva hade blivit en 
del av en konflikt eller att konflikten blivit så stor att 
personalen inte kunde lösa den så kunde det behövas 
en ”tredje part”, en medlare. Men möjligheten att ta 
in en sådan handlade mycket om tillfälligheter och 
vilka resurser som för tillfället stod till buds. Chefer-
nas egna fackförbund erbjöd inga sådana tjänster. 

– Det blev då oftast huvudskyddsombudet hos per-
sonalens fackliga företrädare, oftast Kommunal, som 
blev inblandad. Om det fanns resurser att tillgå kunde 
det hända att man tog in en extern konsult. Många 
tvekade att göra det eftersom det handlar om stora 
kostnader och det därför alltid måste godkännas av 
verksamhetschefen.

Konflikter naturliga
I C-uppsatsen Konflikthantering inom särskilt boende – en 
studie om hur enhetschefer hanterar konflikter inom perso-
nalgruppen, har Sara Johansson intervjuat sex enhets-
chefer. Bland annat framkom det att cheferna såg 
konflikter i personalgruppen som något ”naturligt” 
och inte enbart av ondo. 

– Så fort man är fler än en person är ju konflikterna 
där. Själva konfliktlösningen kan vara en dragkraft för 
verksamheten. Men sitter man fast i samma konflikt i 
tjugo år är det absolut inte bra för verksamheten. Var 
gränsen går, när det blir för mycket eller för dåligt är 
svårt att säga för det är situationsbundet, det beror på 
vad det handlar om. 

Innebar det att cheferna tyckte att det var okej att vissa 
medarbetare mådde dåligt under vissa perioder för att det 
kom något gott ut av det i slutändan?

– Nej, absolut inte. Jag upplevde att enhetscheferna 
var noga med att ”hålla koll” på de pågående konflik-
terna så att de inte eskalerade obehindrat. 

Få till en samverkan
Cheferna som Sara Johansson intervjuade förhöll sig 
ganska lika till konflikthantering och hade ungefär 
samma bild av vilka strategier som fungerade. 

– De var alla överens om att de i första hand skulle 
vara medlare och handleda sin personal så att dessa 
kunde lösa konflikten själva i stället för att chefen 
skulle gå in och styra upp den. 
 

Lyckades de med det? 
– Ja, det upplevde jag att de tyckte. Det handlade 

om att få till en samverkan för om inte alla parterna 
kan prata med varandra så löser det sig inte på något 
bra sätt. Några hade erfarenheten av arbetsgrupper 
där de varit tvungna att gå in och bestämma mer och 

Det händer att det uppstår svåra konflikter i gruppbostäderna. Ibland kan dessa konflikter växa så 
att de förlamar varje försök att skapa bra förhållanden för dem som bor där. I några artiklar i detta 
och kommande nummer av Intra ska vi undersöka vad som är speciellt med arbetet i gruppbostäder 
och hur det påverkar konflikterna.

KONFLIKT
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säga ”de här reglerna har vi när man pratar med var-
andra”, och sedan styra samtalet. 

Attsplittra arbetslaget
Vissa chefer hade erfarenheter av allvarliga konflikter. 
En av dem berättade att hen hade fått ta över chefsan-
svaret för en personalgrupp som sedan länge haft en 
pågående konflikt och som alla i arbetslaget var mer 
eller mindre inblandade i och som var till skada för 
alla. Men inte heller den nya chefen lyckades få till en 
konstruktiv lösning. 

– Hen bestämde sig för att upplösa hela arbetsgrup-
pen, men när väl det beslutet var taget valde en av de 
inblandade att säga upp sig och när den personen 
slutade löstes konflikten upp. 

Var det så att den personen så att säga bar huvudansvaret 
för konflikten?

– Ja, enhetschefen upplevde att personen som sade 
upp sig bar huvudansvaret. Eller i alla fall konstant 
höll den levande och förhindrade en konstruktiv lös-
ning. 

Förändringar vanlig konfliktkälla
En vanlig orsak till uppkomsten av konflikter var en-
ligt cheferna förändringar i verksamheten. 

– Vissa har lättare och andra svårare att hantera för-
ändringar. Förändringar kan ju dessutom innebära 
en ökad arbetsbelastning och de kan komma väldigt 
fort, nya bud från organisationen från en vecka till en 
annan, vilket i sin tur skapar en känsla av maktlöshet. 

En annan vanlig orsak är att det kommer till eller 
faller ifrån medarbetare. 

– I en grupp har man olika roller, ledare och följare. 
Om någon slutar eller börjar uppkommer en obalans. 
Men det är heller inget som är konstigt utan en natur-
lig process som handlar om gruppdynamik. Sådana 
situationer pratar cheferna mycket om.

Olika arbetslag - olika kulturer
Där enhetscheferna arbetade fanns olika arbetslag 
som behövde samarbeta med varandra genom att till 
exempel arbeta på varandras avdelningar. Cheferna 
beskrev det som att varje arbetslag skapade sin egen 
kultur och att det ibland kunde vara svårt att få de 
olika kulturerna/grupperna att samspela. Ytterligare 
en konfliktorsak kunde handla om maktfördelning 
och hierarkier inom personalgrupperna. Enhetsche-
ferna var helt införstådda med att det i så gott som 
varje personalgrupp förekom informella ledare. Och 
det tyckte de generellt var bra. 

– Men de får inte ta för mycket plats i gruppen, det 
måste finnas en balans och ledaren måste vara en bra 
ledare som för gruppen åt rätt håll. 

Hände det inte också att konflikter uppstod på 
grund av att flera rivaliserade om ledarskapet?

– Ja, sådana konflikter förekom absolut. Det sker ju 
i grupper hela tiden. 

Hur konflikter kan undvikas
Flera av cheferna poängterade vikten av att vara synlig 
för att undvika konflikter.

– Och då handlade det alltså inte bara om att dyka 
upp och dricka kaffe, som ju också är viktigt, utan att 
visa att man är ledare. Någon av dem beskrev sig un-
gefär som fåraherden som försöker hålla ihop fåren 
och fånga in dem innan någon gått för långt ifrån 
resten av flocken. Det är viktigt att få medarbetarna 
att känna sig trygga med sin ledare så att man vågar 
säga vad man tycker. 

Så chefen bör uppmuntra personalen att våga uttrycka 
kontroversiella åsikter?

– Ja absolut. Men som medarbetare är man ju också 
olika som person. Vissa klarar jättebra att ta en dis-
kussion med en kollega när man sitter på ett perso-
nalmöte, medan andra tycker det är jätteobehagligt. 
Som chef är det ju viktigt att förstå gruppdynamiken. 
Vissa kanske är bättre på att förklara sig eller uttrycka 
sig när man pratar med sin chef på tu man hand, så 
att även de som inte säger så mycket på ett möte blir 
sedda. 

Varje konflikt unik
Hur man löser en konflikt, säger hon, handlar mycket 
om vad det är för människor som är inblandade och 
vad man har för resurser att tillgå när man ska lösa 
den.  

– Vissa konflikter löser man lättast om chefen backar 
och låter deltagarna i konflikten hantera den själva. 
Andra konflikter kräver chefens deltagande som an-
tingen medlare eller ledare. Chefen måste ha känne-
dom om sin personalgrupp och hur gruppdynamiken 
ser ut. I så fall har de en bra möjlighet att leda sin 
verksamhet mot en positiv utveckling.

Precis som cheferna Sara Johansson intervjuade ser 
hon konflikter som oundvikliga. Själva kärnan hand-
lar om huruvida man kan lösa dem på ett sätt så att 
det leder till en förbättring. 

– Med tanke på att det faktiskt pågår konflikter över-
allt hela tiden är det ändå relativt få som får allvarliga 
följder och till exempelvis leder till en mobbnings-

Sara Johansson  
har bland an-
nat arbetat som 
personlig assis-
tent, vårdbiträde 
i hemtjänsten, 
enhetschef inom 
hemtjänst och 
socialsekrete-
rare för ungdomar. 
Arbetar idag som 
biståndshandläg-
gare inom SoL. 
Hon tog sin yrek-
sexamen i vidg 
Sociala Omsorg-
sprogrammet vid Luleå Tekninska Universitet.
   – Jag har stött på många konflikter genom åren i olika 
omfattning, berättar Sara Johansson. Både i rollen som 
personal men också i rollen som enhetschef och ”konflikt-
hanterare”. Det som jag tycker är intressant är att det inte 
finns några självklara svar på hur, när och varför de uppstår. 
Vissa generella slutsatser kan dras men varje situation är 
ändå unik, det är nog det som fascinerar mig mest.
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Personalkonflikter uppstår i de flesta arbetsgrup-
per. Men det finns några omständigheter som 
gör att personalkonflikter i gruppbostäder är så 

vanliga och ibland utvecklas på ett skrämmande och 
svårförståeligt sätt så att de i praktiken blir olösliga.

Hemmiljön. Även om man främst arbetar i andras 
hem när man arbetar i de lägenheter som gruppbo-
staden består av, så är man i praktiken också med-
skapande till ett gemensamt hem. Arbetet kan till en 
del bygga på samvaro i gemensamhetsutrymmet och 
gemensamma måltider och arbetsuppgifterna är på 
många sätt liknande dem som finns i ett vanligt hem.

Och alla har vi erfarenhet av att leva i ett hem och vi 
har ofta mycket bestämda, men olika, synpunkter på 
vad som är ett gott hem. Det är lätt att de familjemöns-
ter som man har erfarenheter av också avspeglar sig 
i gruppbostaden. 

Ibland kan det till och med gå så långt att man för-
växlar gruppbostaden med det egna hemmet. Man 
kanske tar med sig egna kompisar till gruppbostaden 
eller man tvättar den egna tvätten i gruppbostadens 
tvättmaskin. 

Hemmiljön bidrar till att försvåra vettiga professio-
nella relationer mellan personalen. När skiljelinjen 
mellan privatliv och arbetsliv börjar flyta och när ens 
arbetsrelationer alltmer präglas av familjemönster 
blir konflikterna ofta dolda, knepiga och fastlåsta. 
Man lämnar ju inte sin familj trots att man mår dåligt. 

PersonligHeten är djuPt involverad i arbe-
tet. Att arbeta i gruppbostad innebär att man i stor 
utsträckning använder den egna personligheten som 
arbetsredskap. De som bor i gruppbostaden har olika 

behov, som olika personer i personalstyrkan är olika 
bra på att tillgodose. Eftersom personligheten är så 
djupt involverad i arbetet kan man ibland ha svårt att 
hitta gränserna för den egna personliga integriteten. 
Det kan i sin tur innebära att man blir onödigt käns-
lig för kritik och förslag. Det som är en diskussion av 
olika sätt att arbeta och olika sätt att förhålla sig till 
svårigheter kan av den enskilde upplevas som kritik 
av det egna förhållningssättet och därmed kritik av 
hela personligheten. En sådan i grunden naturlig dis-
kussion om olika arbetssätt kan upplevas som mycket 
kränkande av den enskilde och skapa långvarig ilska.

svåra etiska dilemman. De som bor i en grupp-
bostad är många gånger utsatta personer som lätt 
råkar illa ut i samhället. Att möta ensamhet, sorg, av-
undsjuka, oförmåga att sköta hygien, missbrukspro-
blem, ilska, aggressivitet, självdestruktivitet osv ställer 
personalen inför svåra etiska och moraliska spörsmål. 
Ibland blir dessa utmaningar mer än personalgrup-
pen förmår bära.

arbetets diffusa målsättning. Såväl arbetsled-
ning som omgivning har ofta svårt att förstå komplexi-
teten i det arbete som utförs i gruppbostäder. Därför 
är också de målsättningar som ska styra arbetet ofta 
meningslösa. Att sätta brukaren i centrum, att den en-
skilde ska respekteras och ha inflytande över hur stö-
det utformas är lätt att säga, men svårare att leva upp 
till i praktiken. Målsättningar blir bara tomma ord om 
de inte grundar sig i verkligheten. I värsta fall blir de 
ammunition i personalkrig som egentligen handlar 
om helt andra saker. 

Arbete i hemmiljö
skapar speciella konflikter

Av Hans Hallerfors

situation. Inte sällan kan de tvärtom, genom konflikt-
hantering, leda till en positiv förändring.

Blir lätt konflikt vid arbete med människor
Det finns väldigt lite forskning om vilka arbetsgrup-
per som löper störst risk att drabbas av konflikter. Det 
finns dock mycket som tyder på att personal på så-
dana här typer av arbetsplatser ofta hamnar i konflikt 
med varandra. Sara Johansson säger att hon har svårt 

att jämföra med något annat eftersom hon själv näs-
tan bara har erfarenheter av vård och omsorg. Men 
fortsätter:

– Det handlar mycket om det kollegiala stödet. Hur 
man kommer överens om hur man ska bemöta dem 
som bor där, hyresgästerna som är i behov av vård 
och omsorg. Jag tror också att när man arbetar med 
människor så är det lättare att det uppstår konflikter. 
Till skillnad från de som jobbar med döda ting. 

Erik Tillander.

KONFLIKT



INTRA 1 • 16                                            1110                                 INTRA 1 • 16

de som bor i gruPPbostaden har ofta svårt att 
tala om vad de vill. Personer med utvecklingsstörning 
har, i varierande grad, svårt att uttrycka sin vilja och 
svårt att förstå konsekvenserna av det man väljer. Det 
är därför ofta öppet för omgivningen att tolka vad 
som är hens vilja. Det kan ske på olika sätt: öppet och 
respektfullt eller dolt och manipulerande. I en perso-
nalgrupp uppstår nästan alltid olika tolkningar och 
olika sätt att handskas med dessa tolkningar. Vilket i 
sig lätt leder till motsättningar.

arbetsledningen är ofta frånvarande. De 
flesta gruppbostäder lever sitt eget liv. Arbetsled-
ningen syns i bästa fall en gång i veckan. Socialför-
valtningen eller vårdbolagets ledning är ännu säll-
syntare. Det skapar grogrund för informella ledare 
och utvecklandet av olika kulturer som ibland kan bli 
mycket skadliga och vara grogrund för motsättningar 
och missförhållanden.

arbetet Har låg status. Arbetet som boen-
destödjare är inte så välbetalt. Arbetstiderna – med 
mycket arbete på obekväm arbetstid – innebär svårig-
heter att förena arbetsliv och familjeliv. Andelen out-
bildade och andelen med osäkra anställningar, tim-
anställda eller korttidsvikarier, har ökat. Det skapar 
minskat ansvar och större personalomsättning. 

kvaliteten i lss-verksamHeterna står och fal-
ler med personalen. Det är där, i det unika mötet mel-
lan den utvecklingsstörde och hans närmaste perso-
nal, som det avgörs om de fina målsättningarna i LSS 
ska förverkligas eller förfuskas. Det mesta av arbetet i 
en gruppbostad bygger på samarbete, på att man som 
personal vet att man kan lita på varandra. Just därför 
är personalkonflikterna så förödande. När personal-
grupper splittras och ägnar alltmer tid och kraft åt att 
bekriga varandra får det direkt till resultat att stödet 
till den enskilde försämras. 

det finns genvägar när man vill ena en splitt-
rad personalstyrka kring arbetet. Den vanligaste är att 
man skapar en yttre fiende. Genom att t ex ständigt 
nedvärdera eller förtala förvaltningen kan man ena 
gruppen kring en känsla av att vara missförstådd och 
utanförstående. ”Dom där byråkraterna inne på kon-
toret har ingen aning om vad vi gör. Dom sitter bara 
där på sina feta ändor och bestämmer.” o s v. Man 
kan också ena gruppen i kamp mot någon besvärlig 
förälder eller, i värsta fall, mot någon av de boende. 
All sådan enighet vilar på en destruktiv grund. Den 
kräver offer och håller inte i längden. 

för att ena gruPPen kan man också utse någon 
syndabock i personalgruppen. Mobbning är tyvärr 
inte ovanligt i LSS-verksamheter. 

Men ibland kan en personalgrupp som stöter ut en 
individ från arbetsgemenskapen ha skäl för det man 
gör. Enigheten i personalgruppen måste basera sig på 
respekt. Respekt för det gemensamma målet, respekt 
för de enskilda individernas olikheter och respekt 
för de ramar för arbetet som man enats kring. Om 
någon inte ställer upp på dessa grundläggande för-

utsättningar kan gruppen, för att skydda meningen 
med sitt arbete, känna sig tvungen att stöta ut en ar-
betskamrat. 

Det svåra är att veta vad som är vad. Och ibland kan 
en konflikt mellan gruppen och en enskild anställd 
från början handla om gruppens legitima behov av 
att skydda sitt arbete från någon anställd som inte res-
pekterar ramarna för arbetet. För att sedan utveckla 
sig till ren mobbning.

en viktig mening med konferenser, handled-
ning, utvecklingssamtal m m är att göra personalkon-
flikter synliga och hanterbara. Konflikter som inte 
är synliga, konflikter som gruppen inte förmår han-
tera, resulterar obevekligen i en rad olika ”symtom”. 
Syndabockar utses, man blundar för problem som 
kräver akuta åtgärder, sjukskrivningarna ökar liksom 
personalomsättningen, maktkamper blossar upp och 
känslor av vantrivsel, hopplöshet och missmod väcks. 
Allt detta tar tid, kraft och resurser från det egentliga 
arbetet. 

utbildning, Handledning och målsättningsar-
bete är de främsta instrumenten för att komma tillrät-
ta med personalkonflikter. När konflikterna blir all-
varliga är det också normalt att någon eller några till 
slut lämnar skutan och ny personal tillkommer som 
kanske kan förändra klimatet. Det behöver ingalunda 
vara ett misslyckande att någon slutar, tvärt om, som 
ansvarsfull personal har man skyldighet att ibland 
fråga sig: Kan jag komma vidare här, eller känner jag 
mig begränsad och låter min bitterhet över detta gå 
ut över mina medarbetare? 

alltför ofta ser man ”Personalen” som om 
de anställda vore en enhetlig grupp. Som om dessa 
människor som man arbetar med, vore samma perso-
ner. Men så är ju aldrig fallet. Den som säger: perso-
nalen tycker si eller så, har oftast fel. För i alla grupper 
finns olika viljor och strömningar. 

Alla har sina föreställningar om hur ett bra LSS-stöd 
bör vara funtat. Problemet är bara att det inte finns 
något sådant som ”en bra boendestödjare/vårdare”. 
I samspelet med personer med utvecklingsstörning är 
det visserligen bra om man har något slags grundhåll-
ning gemensamt, ett slags bas som innefattar förmåga 
att lyssna, förmåga att ta det lugnt, förmåga att sätta 
sig in i andra människors situation, en gnutta humor 
och förmåga att samarbeta. Utöver det så är det var 
och ens personliga egenskaper och förmågan att med 
dessa svara upp mot de utvecklingsstördas behov som 
är avgörande. Därför går det inte att beskriva vad som 
är en bra vårdare, men desto mer att försöka finna ut 
vad som är en bra Eva-vårdare, Jörgen-vårdare o s v. 

Det gäller att skapa ett sådant klimat att de enskilda 
individerna i personalgruppen kommer till sin rätt. 
De enskilda medlemmarna i gruppen måste kunna 
gå förbi privata sympatier och antipatier och istället 
se vars och ens personlighet som en möjlig tillgång i 
verksamheten och samtidigt fråga sig hur vi bäst ska 
kunna få denna möjliga tillgång att realiseras. Kort 
sagt – att ha en professionell och yrkesinriktad inställ-
ning till sitt arbete. 
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PersonalPolitikens roll underskattas alltid när 
man diskuterar arbetsklimat. Men utan en bra rekry-
teringspolitik så fungerar ingenting. Alltför ofta leder 
ledningens okunskap om arbetet till att man anän-
der gruppbostäder som arbetsplatser dit man tror sig 
kunna omplacera personal som inte fungerar i an-
nan verksamhet. Att rekrytera bra personal och att, 
genom en bra lönepolitik och möjligheter till intern-
utbildning och utveckling i arbetet, uppmuntra dem 
att stanna är bästa sättet att motverka vantrivsel, per-
sonalomsättning och destruktiva personalproblem.

motsättningar i sig är inget dåligt. Tvärt-
om. Motsättningarna är ju i själva verket det som för 
en verksamhet framåt. Alla har stor nytta av att göra 
klart för sig vari konflikterna och åsiktsskiljaktighe-
terna i personalgruppen ligger. Och att framför allt 
se dessa konflikter som en rikedom, istället för som 
ett hot. 

Att nå fram till ett fungerande arbetsklimat är en 
process som aldrig tar slut. 

Personalkonflikter forts.

Nystart 
för Klartext
Från januari i år har radiopro-
grammet Klartext gjort en nystart 
och ska nu bli mer fokuserade 
på personer med kognitiva funk-
tionsnedsättningar. 

K lartext har tidigare haft en 
stor grupp nysvenskar som 

lyssnat under tiden de lärt sig 
svenska
  – Men nu har Radio Sweden 
startat egna nyhetsprogram på 
lätt svenska och vi kan inrikta oss 
mer på personer med kognitiva 
funktionshinder, berättar Mat-
tias Klefbeck som är producent.  
Det innebär att vi kommer att 
ha minst en nyhet varje dag som 
handlar om målgruppen. Tanken 
är att de ska höras mer, därför ska 
vi skapa ett kontaktnät och varje 
fredag har vi en nyhetspanel som 
kan komma med förslag och ställa 
frågor.

Trots det kommer tonvikten 
på nyhetsrapporteringen, liksom 
tidigare, att ligga på de vanliga 
nyheterna som tas upp i andra 
medier. Enda skillnaden är att de 
framförs på lätt svenska. 

Klartext har en liten redaktion, 
2,5 tjänst i Falun. Man sänder 5 
minuter varje dag klockan 18:55 
i P4 och därefter en repris i P1 
klockan 20:55. Sedan kan man 
såklart lyssna på podvarianten på 
datorn.

Studiepaket
om AKK 
Nu kan arbetsgrupper och en-
skilda studera AKK (Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation) 
på nätet. Det är Specialpedago-
giska skolmyndigheten som har 
skapat ett studiepaket på sin 
hemsida.

Studiepaketet vänder sig i första 
hand till lärare, specialpeda-

goger, elevhälsans personal och 
ansvariga för utbildning, från 
förskola till vuxenutbildning. 
Men det kan även vara intressant 
för andra, till exempel de som ar-
betar inom habilitering, boende 
eller daglig verksamhet, eftersom 
individens behov av kommunika-
tionsstöd finns hela livet, genom 
skola och in i vuxenlivet.

Materialet består av filmade fö-
reläsningar som beskriver begrep-
pet Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation, omgivningens 
betydelse i kommunikation samt 
hur olika former av AKK används 
i kommunikation och samspel 
mellan människor.

Nu har vi fått en lärobok som 
fullt ut följer upp rätten att leva 
som andra och i gemenskap med 
andra! 

I LSS sägs det att personalen 
ska ha den utbildning och 

erfarenhet som krävs för varje 
specifik uppgift. I boken ”Peda-
gogiskt förhållningssätt- och arbets-
sätt” finns just den kunskap som 
många behöver. Den har skrivits 
av två verksamhetsutvecklare inom 
omsorgsförvaltningen i Eskilstuna 
och en forskare vid Mälardalens 
högskola. Boken är koncentrerad 
till vad personalen måste veta och 
kunna för att skapa ett menings-
fullt liv utifrån personens egen 
definition. Den är rikt illustrerad 
och ger många exempel. 

Någon liknande bok har vi inte. 
Den passar utmärkt för alla de som 
har en annan grundutbildning 
och motsvarar väl Socialstyrelsens 
allmänna råd till kommunerna i 
SOSFS 2014:2  och Meddelande-
blad nr 2/2014. 

   K G
Så här hittar du studiepaketet:

Gå in på spsm.se
+ Stöd i skolan + Språk och kommu-
nikation + Alternativ och komplette-
rande kommunikation + Studiepaket 
– AKK

Lång och dyr väntelista

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är skyldig att 
anmäla en kommun till tingsrätten om den inte fullgör sina skyl-

digheter enligt LSS. Förra året stod 240 personer på väntelistan till ett 
särskilt boende i Göteborg. Framförallt rör det sig om unga personer 
med funktionshinder som tvingas bo kvar hemma. I vissa fall köper 
kommunen platser i en annan kommun. Den långa kön gjorde att Gö-
teborgs kommun fick ett vite på 6 miljoner kronor. 

Pedagogiskt 
förhållningssätt

C Gustafsson, A Lindström, K Löwenborg, 
Pedagogiskt förhållningssätt och arbetssätt. 
123 sid. Andra upplagan. 2015. Eskilstuna 
kommun o Mälardalens högskola. Pris  
145:- inkl. moms. Best.: 
www.eskilstuna.se  Sök 
på PFA. 
Läs mer om pedago-
giskt förhållningssätt 
i Intra nr 4/2013 sid 4 
(finns i vårt nätarkiv: 
www.tidskriftenintra.
se).
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Supported employment har visat sig vara ett fram-
gångsrikt arbetssätt för att fler med funktions-
nedsättning ska kunna etablera sig på arbets-

marknaden. Nu har det gjorts en studie för att försöka 
identifiera framgångsfaktorer, deltagarnas erfarenhe-
ter och hållbarheten i arbetssituationen två år efter 
avslutat stöd. Genom intervjuer med 20 slumpmäs-
sigt utvalda personer med funktionsnedsättning och 
deras arbetskonsulenter framkommer erfarenheter 
som är betydelsefulla. 14 av de 20 var i någon form av 
arbete vid intervjutillfället (8 män och 6 kvinnor). I 
rapporten diskuteras studiens resultat och slutsatser i 
relation till tidigare kunskap på området.

De viktigaste framgångsfaktorerna för att kunna be-
hålla ett arbete var en kombination av den egna driv-
kraften och arbetskonsulentens kontinuerliga stöd. 
Viktigt var också att arbetsplatsens chef hade förstå-
else för individens behov och att arbetsuppgifterna 
matchade förmågan. 

Mest avgörande för framgång var att relationen 
mellan arbetstagare och arbetskonsulent bygger på 
tillit och att konsulenten tar hänsyn till individens 
hela livssituation.

De kritiska faktorerna är framgångsfaktorernas 
motsatser. De största svårigheterna uppstår när ar-
betskonsulenten och/eller chefer på arbetsplatsen 
inte tar tillräcklig hänsyn till individens behov.

En viktig faktor handlar om behovet av långsiktigt 

Socialstyrelsen. Att 
förebygga och minska 
utmanande beteende i 
LSS-verksamhet 
– ett kunskapsstöd 
med rekommendationer 
för chefer, verksamhets-
ansvariga och personal. 
60 sid. Art.nr. 2015-12-03. Kan laddas ner gratis som pdf-fil 
från www.socialstyrelsen.se    Pris vid beställning: 70 kr. 

Utmanande beteende är en bra term för att 
beteckna ett problematiskt beteende hos den 
enskilde i relation till personalen eller andra i 

en omsorg. Det kan gälla  utagerande eller självskada 
eller vara av social karaktär, t ex om man skriker eller 
på annat sätt stör. Nu har Socialstyrelsen publicerat en 
skrift om hur man ska kunna förebygga eller i varje fall 
minska på ett utmanande beteende. 

Huvudmannen för insatsen – det kan gälla grupp-
bostad eller daglig verksamhet – är skyldig ge sin per-
sonal de kunskaper de behöver för att kunna ge ett 
gott stöd och en god service under hänsyn till den 
enskildes rätt att bestämma själv. Det är ofta en svår 
avvägning, som gör denna skrift ytterst motiverad. Vad 
ska personalen egentligen kunna? 

Här måste verksamhetsansvariga, metod- och  kvali-
tetsutvecklare och föreståndare ta initiativet och begä-
ra hos sin huvudman den utbildning och fortbildning 
som behövs. Och nu vet vi vad denna bör innehålla. 

Bakom skriften står en sällsynt kvalificerad expert-
grupp. De sammanfattar sina rekommendationer till 
nio områden. En metod som de är negativa till är an-
vändandet av konsekvenspedagogik. 

Konsekvenspedagogik bygger på att personen för-
står orsakssambanden och själv kan reglera och be-

härska sina affekter, beteenden och impulser. Men 
många personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning har svårt att se komplexa orsakssamband. Vid 
stress, oro och ilska försämras dessa förmågor ytter-
ligare. Konsekvenspedagogik ska skiljas från konse-
kvent pedagogik. Den innebär att all personal håller 
sig till de handlingsplaner och genomförandeplaner 
som är upprättade.                                                                                          

     K G

Utmanande beteende

uppföljande stöd. Det är en grundtanke i Supported 
employment att individen ska få stöd så länge som 
det behövs. I praktiken sätter dock det ekonomiska 
systemet hinder i vägen för detta eftersom de flesta 
insatser är tidsbegränsade. Här behövs mer personligt 
baserade och långsiktiga avtal om stöd utvecklas.

Misa är ett aktiebolag som erbjuder supported em-
ployment. Man har omkring 240 anställda och finns i 
Göteborg, Stockholm, Lund, Södertälje och Västerås. 
Kunderna kommer främst från Arbetsförmedlingen. 
Mer info: www.misa.se

     K G

Magnus Tideman m fl. 
Långsiktiga effekter? 
Personer med funktionsned-
sättning och deras etablering 
på arbetsmarknaden med 
stöd av Supported Employ-
ment – En uppföljning ur 
arbetstagarperspektiv. 
Rapport. 2015. Misa AB i samarbete med Högskolan i 
Halmstad. 70 sidor. Kan laddas ner som pdf-fil från 
www.misa.se

Framgångsfaktorer för jobb
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Att försöka bli en ”vanlig tjej” 
eller att göra motstånd

Strategier för unga kvinnor i gymnasiesärskolan:

”Varför är vi inte alla tillsammans?” Det var en fråga som kom upp när Kamilla Peuravaara inter-
vjuade unga kvinnor i gymnasiesärskolan. De upplevde att de levde i ett gränsland mellan ”sär”-
tillvaron och den ordinarie skolan där de inte kunde vara en vanlig tjej, utan ”som” en vanlig tjej.

Kamilla Peuravaara
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K amilla Peuravaara har intervjuat 12 unga 
kvinnor mellan 17 och 20 år som går i gymna-
siesärskolan. De har intervjuats i grupp och 

individuellt kring frågor som berör kropp och femi-
ninitet. Kvinnorna har olika bakgrund, vissa har gått 
i ordinarie skolan fram till gymnasiet medan andra 
tidigare har gått i särskolan eller i en liten grupp. 

– Det har varit viktigt för mig att poängtera att en 
funktionsnedsättning är något de har men det är inte 
något de är. De har så mycket mer såsom genus och 
ålder, menar Kamilla Peuravaara. 
När andras blickar avgör vem man är
Den man upplever att man är handlar mycket om 
hur man upplever omgivningens blickar. Det är dessa 
blickar som gör det svårt för de unga kvinnorna att 
uppleva sig som ”vanliga tjejer”.

Vad innebär det att vara ”en vanlig tjej” för de unga kvin-
norna i studien?

– Det är någon som klär sig åldersanpassat, som är 
funktionsduglig och som kan läsa och skriva. Kläd-
seln är viktig, det ska synas att man går i gymnasiet 
och inte i lågstadiet. Det finns ett exempel där en 
av de unga kvinnorna gick med en lånad laptop un-
der armen genom skolkorridoren. De blickar hon då 

mötte var helt andra än vad hon var van vid. Hon upp-
levde att laptopen gjorde att de tittade på henne som 
om hon var en vanlig tjej. 

Smälta in eller göra motstånd
Kvinnorna använde två olika strategier för att hantera 
sin situation, säger Kamilla Peuravaara:

– För det mesta försökte man smälta in och passera 
som en vanlig tjej. Men man försökte också göra mot-
stånd mot kravet på att vara som en vanlig tjej. Man 
kunde till exempel vara och klä sig som en pojkflicka. 
Och man kunde strunta i om någon kritiserade ens 
utseende och spela fotboll istället. Även tatueringar 
och piercingar kunde vara strategier av motstånd mot 
nedsättande kommentarer och en övertygelse om att 
det var deras kroppar och deras liv som det handlade 
om.

Det är viktigt att lyfta fram att kvinnorna är hand-
lande subjekt, menar Kamilla Peuravaara. 

– Strategierna innebär att de är delaktiga i att skapa 
sig själva, även om de också blir till genom andras 
blickar. Genom strategierna skapar de ett tolknings-
företräde. De är delaktiga i att konstruera sig själva 
innan någon annan konstruerar dem som en särsko-
leelev. Det fanns en stark kraft i de kroppsliga strate-
gier som kvinnorna använde för att hantera sin svåra 
situation. Samtidigt som det är sorgligt att det ska be-
höva vara så.

Bli sedd som särskoleelev
I studien uttrycker en av kvinnorna att ordet sär är 
kränkande och att det är det värsta ord hon vet. Kvin-
norna berättar ogärna att de går i gymnasiesärskolan. 
Flera tycker att de lika gärna skulle kunna gå i den or-
dinarie skolan även om de upplever att de har behov 
av pauser under lektionstid och att de behöver få vara 
i mindre grupper. 

Att inte vara som alla andra men ändå försöka vara 
det är en vardaglig stress som är ständigt närvarande, 
i skolan och på väg till och från skolan. 

– Jag har fått frågan om vad jag tycker att skolan 
kan göra, säger Kamilla Peuravaara.  Det är säkert en 
god tanke att inkludera särskolan i den ordinarie sko-
lan men det finns också så otroligt mycket att göra 
vad gäller sammanhållningen i skolan. Och vad gäl-
ler samspelet mellan eleverna. Det handlar om blick-
arna, att de som går i sär inte ska behöva känna att 
andra stirrar på dem.

När ordinarie skola och särskola möts
I de unga kvinnornas skolmiljö är den ordinarie sko-
lan och gymnasiesärskolan separata i och med att 
gymnasiesärskolan har egna klassrum och särskole-
eleverna har egna bestämda platser i matsalen. Även 
på aktiviteter utanför skolan, som till exempel när 
hela skolan ser en match tillsammans, står gymnasie-
särskolans elever separerade från eleverna i den ordi-
narie gymnasieskolan. 

– Det var frågor som ständigt kom upp, berättar Ka-
milla Peuravaara. Varför är vi inte alla tillsammans? 
Det är en fråga som borde ställas till skolan och lä-
rarna. 
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I gränslandet
Upplevde de sin tillhörighet i särskolan som negativ?
– Flera av kvinnorna upplevde att de befann sig i gräns-
landet mellan två världar. De hade ju en tillhörighet i 
klassrummet, när de var där var de alla goda vänner. 
Men utanför klassrummet, i skolkorridorerna, kunde 
de helt strunta i att hälsa på varandra för att inte för-
knippas med någon som går i särskolan. Det var en 
oskriven regel som man inte uppfattade som konstig. 

Tror du att kvinnorna upplevde det annorlunda än de 
unga män som går i gymnasiesärskolan?

– Det kan jag inte säga, forskning på maskulinitet 
visar ju att det inte skiljer sig lika mycket som man 
trott, att det finns starka kroppsliga ideal bland män 
också och att även manliga kroppar kontrolleras. Men 
det tar sig kanske uttryck på andra sätt. För kvinnors 
kroppar har ju objektifierats under lång tid vilket inte 
har varit fallet för män.

Hur tror du dessa unga kvinnors erfarenheter skiljer sig 
från dem som går i den ordinarie gymnasieskolan?

– Det är klart att det säkert finns likheter och det 
hade varit intressant att göra en jämförande studie, 
men jag tror att det är just normerna kring funktio-
nalitet som skiljer sig. De här kvinnorna upplever inte 
att de är vanliga tjejer. Erfarenheterna av att bli stir-
rade på upplever de främst handlar om att de ses som 
särgymnasieelever. Men det handlar också om genus. 
De blir sina egna övervakare eftersom de ständigt le-
ver i en omgivning med kritiska blickar. De har en 
stark rädsla att göra fel. Har mascaran runnit? Har 
jag fått mens och har blodfläckar på byxorna? En jät-
testor grej, uttryckte en kvinna, var när en kille hade 
pratat med henne på bussen som om hon var en helt 
vanlig tjej. 

Att inte tas på allvar 
De unga kvinnorna i studien uttrycker en stor be-
svikelse över att skolan inte tar dem på allvar som 
elever genom att de till exempel inte får ta med sig 
läxböcker hem, att de själva inte känner att de lär sig 
något och att de vet att deras drömmar om jobb och 

liv i framtiden kan bli problematiska i och med deras 
särskolebetyg. 

– På skolan hade de pratat om ”klädkoder”, om 
att de skulle lära sig sociala normer när de skulle ut 
på praktik och liknande, säger Kamilla Peuravaara. 
Avgörande för om de skulle få ett jobb i framtiden 
handlade om att de inte skulle ha för urringad tröja, 
för kort kjol, piercingar eller tatueringar. Kvinnorna 
själva insåg däremot att det inte var tatueringar eller 
piercingar som avgjorde om de skulle få något jobb, 
utan att det handlade om skolformen de gick i och 
vilka begränsningar i framtiden den medförde. De 
var oroliga för de upplevde att de inte lärde sig nå-
gonting. De hade ju drömmar ”jag vill bli skådis eller 
jobba med musik, öppna ett cafe osv” men också en 
oro som handlade om vad som skulle hända i fram-
tiden. 

Fyra delstudier
Kamilla Peuravaara disputerade i höstas på sin av-
handling ”Som en vanlig tjej” – Föreställningar om kropp, 
funktionalitet och femininitet. Avhandlingen bygger på 
fyra delstudier om kropp, förhandlingar av normali-
tet, kvinnornas erfarenheter av att mötas av kritiska 
blickar samt en kritisk reflektion av den typ av delta-
gande forskning som studien bygger på.

– Den fråga studien ställer är Vad har vi för föreställ-
ningar om normalitet?, säger Kamilla Peuravaara. Jag 
har låtit deltagarna vara med och utforma frågorna. 
Fokus har inte legat på deras funktionsnedsättning 
utan på kropp, genus och på det sammanhang de be-
finner sig i. De unga kvinnornas upplevelser måste 
ses utifrån var de befinner sig och vilka strategier de 
använder för att förhålla sig till det.

Jag har fått mycket frågor om på vilket sätt min stu-
die kommer förbättra villkoren för de här kvinnorna. 
Men jag tror inte att den här avhandlingen gör deras 
livssituation bättre på något sätt. Snarare kan de lära 
oss väldigt mycket. 

Text och bild: Sara Hallerfors.

Kamilla Peuravaara är sociolog och har doktorerat vid Uppsala 
universitet, Sociologiska institutionen med avhandlingen ”Som en 
vanlig tjej” – Föreställningar om kropp, funktionalitet och femini-
nitet. Avhandlingen finns att läsa på: uu.diva-portal.org

Nu arbetar hon för regionförbundet i Uppsala. Men har många 
idéer om fortsatt forskning.

”Det skulle vara spännande att undersöka vilka normer som 
lärarna har med sig. Vad får man lära sig egentligen vad 
gäller socialt lärande, vad tycker lärarna är viktigt och vilka 
förväntningar har eleverna på vad de ska lära sig kring det 
sociala?”

E-post: kamilla.peuravaara@soc.uu.se.

Kamilla Peuravaara är en av föreläsarna på årets Intradagar.
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Det började med en mammas oro för hur hen-
nes dotter skulle reagera på att få mens. Mam-
man hade själv svårt att komma på något sätt 

att förbereda dottern och Margareta Nymansson, 
specialpedagog, föreslog att hon skulle kunna göra 
en enkel bok som mamman skulle kunna läsa för dot-
tern. Sagt och gjort, Margareta Nymansson satte sig 
och ritade och skrev enkla korta texter till det som så 
småningom skulle bli Mensboken  och som skulle bli 
starten på en serie böcker för barn och ungdomar i 
Särskola.

– Mamman läste boken för flickan under ett antal 
veckor på sommaren och när väl mensen kom på hös-
ten var flickan inte alls så orolig för hon visste ju precis 
vad som skulle hända.  Hon blev tvärtom glad och 
kom springande med boken till skolan och ropade 
”jag har fått mens!”

Att förstå kroppens utveckling
Berättelsen speglar i hög grad själva essensen av hela 
projektet: att skapa förståelse för sin kropp och fram-
förhållning inför kroppens utveckling och vad som 
ska hända. De tre kvinnorna har lång erfarenhet av 
att inom olika professioner arbeta med ungdomar 
som går i särskola. Som skolsköterska möter Vija Bjel-
venfeldt ständigt olika frågor från eleverna:

– Hur känns det att vara kär? Vad är svartsjuka? Hur 
kan man visa sin kärlek? Hur träffar man någon att 
vara ihop med? Vi vuxna måste öppna upp för de här 
frågorna för de finns ju alltid där även om eleverna 
inte alltid vet hur de ska ställa dem. Känslorna finns 
där men det finns en avsaknad av orden; hur kan jag 
prata om det när jag har svårt att kommunicera? Med 
böckerna gör vi det väldigt tydligt. 

Från pojke till tonåring
När boken skulle tryckas upp i en större upplaga kom 
illustratören Hillevi Törmä med i arbetet. Det blev en 
en proffsigare layout med snygga teckningar. Därpå 

tog Vija Bjelvenfeldt initiativet till nästa bok som vänd-
re sig till pojkar. Även den, Från pojke till tonåring, är 
baserad på en sann historia. Vija Bjelvenfeldt berättar 
om en mycket oroad pojke som hade kommit till hen-
nes mottagning.

– Han visade tydligt att han tyckte att något hade bli-
vit fel på hans könsorgan. Jag gjorde som jag brukade, 
tittade efter avvikelser: hade han fått svamp eller hade 
han för trång förhud eller vad var det frågan om? Ef-
ter en stund förstod jag att ”felet” var att han hade fått 
stånd. Han var jätteorolig och förstod inte vad det var 
som hände i hans kropp. 

Har inte funnits bra material
Trots att läroplanen tar upp ämnet sex och samlevnad 
så blir det inte ordentligt gjort. Det ”sveps förbi”. En 
av orsakerna, tror de, kan vara att det inte funnits bra 
material på en nivå som eleverna förstår. Deras ambi-
tion har varit att berätta enkelt och låta bilderna ta 
stort utrymme. 

– Många har ju svårt att förstå det talade språket, 
säger Hillevi Törmä, så det blir lika mycket bild som 
text. Eleverna själva säger att det gör att det blir lättare 
att komma ihåg innehållet.

Onani är laddat
Onani vållar ofta problem bland lärare och föräldrar. 
Enligt Hillevi Törmä, är det många vuxna som ryggar 
för ämnet.

– Det är så laddat, folk tycker det är jobbigt. Många 
föräldrar tycker inte att deras barn ska onanera i sko-
lan och det vi kan förstå samtidigt som det kanske inte 
räcker med bara ett förbud.

Onaniboken handlar mest om när och var det är okej 
att onanera, till exempel på toaletten eller på sitt eget 
rum – om man är ensam.

– Som skolsköterska kommer det här ämnet alltid 
upp, säger Vija Bjelvenfeldt, många tycker att det är 
ett problem. Att de gör det för mycket och på fel stäl-

Margareta Nymansson, Vija Bjelvenfeldt och Hillevi Törmä 
har i många år arbetat med barn i särskola i Uppsala kommun. 
Genom deras erfarenheter som specialpedagog, skolsköterska 
och illustratör har de själva tagit initiativ till att framställa under-
visningsmaterial om sex för barn och ungdomar med utveck-
lingsstörning. Mottagandet har varit minst sagt överväldigande!

Hur känns det att vara kär?
Hur kan man visa sin kärlek?
Hur gör man för att inte få barn?
Var kan man onanera?
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len, på bussen, i klassrummet osv. Om de lägger sig i 
soffan och gnussar med en kudde så säger man ”sätt 
dig upp” och så läggs kudden på en hylla och så går 
det en halvtimme…

Margareta Nymansson berättar om en elev i gymna-
siesärskolan som alltid kom till skolan i mjukisbyxor.  

– Han kom i mjukisbyxor varje morgon och då blev 
det ju lätt att handen slank ner. Så han fick börja varje 
morgon med att onanera. Han gick in på toaletten, vi 
visste vad han gjorde och vi väntade med samlingen. 
När han var klar satte vi på honom jeans och sen var 
det lugnt och han kunde koncentrera sig. Och när 
han skulle åka hem igen fick han sätta på sig mjukis-
byxorna igen. Så löste vi det. 

Får man ha tjejer på rummet?
Vija Bjelvenfeldt berättar om en cp-skadad ung man 
som ville ha ett förhållande. Han var mycket orolig: 
Får man ha tjejer på rummet? Vad skulle förestånda-
ren säga? Vad säger lagen och vad ska mamma och 
pappa säga? 

– Han ville inget hellre än att ha ett sällskap och han 
ville ha ett samlag, som han sa. Det här är ju vuxna 
människor. Det beror mycket på personalen och vad 
de har för inställning. 

Det är otroligt viktigt att prata om de här sakerna 
menar Margareta Nymansson: 

– Det måste vara högt i tak på till exempel ett boen-
de. Personalen behöver prata om vilket förhållnings-
sätt de ska ha när frågorna kommer upp. Många skyg-
gar för frågorna och tänker att det får andra ta hand 
om. Det finns säkert många enskilda boendestödjare 
som gärna vill prata och hjälpa till men kanske inte 
vågar för att de är osäkra på vad det kan leda till: vad 
tycker föräldrarna och vad tycker föreståndarna?  Vis-
sa boenden har högt i tak medan personal på andra 
ställen inte alls tycker att det ingår i deras uppdrag.
Stor uppmärksamhet
Mottagandet av böckerna har varit överväldigande 
och utgivningen hår väckt stor uppmärksamhet i flera 
länder. Efter ett stort reportage i Uppsala Nya Tid-
ning under hösten blev det inslag i både ABC och 

Rapport och telefonsamtal från medier i England, 
Ryssland och USA. SVT-programmet Landet runt vi-
sade Rapport-inslaget och på deras hemsida fick in-
slaget mest klick under hösten näst efter månförmör-
kelsen. Ingen av de tre kvinnorna hade räknat med 
uppmärksamheten och de skrattar förtjust när de be-
rättar. Arbetet med böckerna har skett helt och hållet 
på arbetstid, utan några projektbidrag. 

Handledningen är viktig
Hittills har Margareta Nymansson, Vija Bjelvenfeldt 
och Hillevi Törmä gjort åtta böcker plus en handled-
ning och den senare menar de är viktig. En anled-
ning till att elever inte tar till sig kunskaperna tror de 
beror på ojämna grupper. Tanken, säger Margareta 
Nymansson, är att man med hjälp av handledningen 
ska skräddarsy rätt nivå för varje grupp, och att varje 
grupp inte ska bestå av fler än tre fyra elever.

Nu hoppas de på att böckerna ska översättas till an-
dra språk. Och samarbetet mellan specialpedagogen, 
skolsköterskan och illustratören kommer säkerligen 
att fortsätta. 

– Vi har fått en del förfrågningar om vi inte kan göra 
böcker om andra ämnen som kan vara svåra att prata 
om, så nya idéer dyker upp hela tiden när vi är ute och 
diskuterar med lärarna. 

Text och bild: Erik Tillander.

Metodböcker i sex och samlevnad för elever i 
grundsärskolan. Materialet består av åtta böcker in-
delat i två serier med varsin handledning. Författare: 
Vija Bjelvenfeldt, Margareta Nymansson och Hillevi 
Törmä 

Serie 1 innehåller böckerna Mensboken, Onaniboken, 
Kärleksboken och Pojkboken.
Serie 2 innehåller böckerna Boken om att knulla, Bo-
ken om att knulla säkert, Boken om att bli med barn, 
Stoppboken, Boken om att ha barn

Pris
100 :- vid köp av enstaka böcker (handledning ingår)
350 :- vid köp av serie 1 (handledning ingår)
400 :- vid köp av serie 2 (handledning ingår)

Moms och porto tillkommer.

Kan beställas från www.konsultativstod.uppsala.se

Sex och kärlek
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När Forum-Skill i Göteborg var ute i grupp-
bostäder och gav en kurs om normer kring 
identitet och relationer fick de många frågor 

om sex. Karolin Kalle Röcklinger, projektledare för Så 
funkar sex, berättar: 

– Många trodde vi skulle prata mycket mer om sexu-
alupplysning och det var verkligen något de efterlyste. 
Så vi gick hem och gjorde ett nytt metodmaterial som 
handlar om sex och relationer. 

Samt hemsidan safunkardet.se

Ett vuxet tilltal
– Vi vill ha ett vuxet tilltal, säger Ka-
rolin Kalle Röcklinger. Vi vänder oss 
framför allt till vuxna som kanske 
gick i skolan för 20 år sedan. Många 
av dem växte faktiskt upp på stora in-
stitutioner och har kanske inte fått 
någon sexualupplysning över huvud 
taget. Många tänker att det ska vara 
något avancerat och svårt men det 
är det inte, det här är allmänmänsk-
liga saker. Det handlar mest om att 
skapa en miljö där frågor om sexu-
alitet och relationer ska få plats. Det 
är grundläggande frågor: Hur gör 
man när man kysser någon? Hur vi-
sar man att man är intresserad? Hur 
gör man slut? Hur visar man att man 
inte vill vara tillsammans med någon 
som är intresserad? Eller inte vill ha 
sex? 

Söker alltid svar
Forum-Skill möter också personer som är skeptiska 
till projektet, som säger ”väck inte den björn som so-
ver”. Men på Forum-Skill menar man att sexualupp-
lysning tillhör de mänskliga rättigheterna.

– Människor söker alltid svar på sina frågor, till ex-
empel på internet. Men söker man på ordet sex där så 
finns det för det mesta bara porr. Vi har träffat många 
som har mycket oro och rädsla eftersom de jämför 
sig med porrfilmer; en kille till exempel, trodde det 
var något fel på hans kön för att det inte såg ut som 
i porrfilmerna han hade sett. En del vill få metoder 
att onanera, andra bara prata om att de känner sig 
ensamma och att de vill träffa någon.

Kan ställa frågor
Projektet Så funkar sex finansieras av Allmänna arvs-
fonden. Man har gjort en bok på lättläst, en film och 
en personalhandledning. Och en hemsida. På hemsi-
dan kan man också ställa frågor via mejlen med löfte 
om svar inom en vecka. De har också utbildning i 
gruppbostäder. 

– Vi träffar både personalen och målgruppen och 
har ett pass på kanske två timmar så att personalen får 

se hur det kan gå till. Det händer också att en hel kom-
mun med flera boenden och dagliga verksamheter 
ringer och vill att vi kommer och då hjälper vi till med 
handledning, processledning och att ta fram policyer. 

Positivt mottagande
Karolin Kalle Röcklinger säger att de fått ett mycket 
positivt mottagande. 

– Många tycker att det är läskigt att prata om de 
här sakerna och säger ”äntligen, åh vad skönt, nu kan 

jag kanske jag kan få ställa alla mina 
frågor.” 

Hon berättar om ett möte med en 
tjej i sena tonåren som var ovan att 
prata om sex. 

– Hon satt i två timmar under en 
filt för hon var så generad, innan 
hon tittade fram och började ställa 
frågor. Sen pratade vi i ytterligare två 
timmar, hon hade jättemånga frå-
gor. Mottagandet visar att det verkli-
gen finns ett behov att prata om sex 
och relationer. 

Ett problem är att komma fram 
till de som behöver dem. Personal, 
lärare, anhöriga är ett slags mellan-
händer. 

– Vi har en målgrupp som kanske 
inte har tillgång till datorer eller har 
en egen mejladress så vi har svårt att 
få ut information om att vi finns och 
att man till exempel kan ringa oss. 

Vi är verkligen i behov av att personalen förstår hur 
viktiga de här frågorna är. 

Forum-Skill
Forum-Skill är en resursorganisation som driver so-
ciala företag, rehabiliterande kulturarbete och en 
utbildningsdel där man erbjuder föreläsningar och 
material inom exempelvis socialt företagande, arbets-
miljö, sexualitet och funktionalitet. De driver också 
en daglig verksamhet, Mamas retro.
Läs mer på www.forumskill.se

Text och bild Erik Tillander.

Sex och kärlek www.safunkardet.se

Så funkar sex är ett material om sex, kropp och relationer 
som riktar sig till personer med intellektuella funktionsned-
sättningar och andra kognitiva svårigheter. Det består av 
fyra delar:

 

• Så funkar sex – en lättläst faktabok 
• Om sex – en spelfilm på 30 minuter
• Kort om sex – en ask med foton och illustrationer
• Handledning till metodmaterialet Så funkar sex

 

Alla delarna kostar tillsammans  1 500:-
 

Kostnad för frakt och faktureringsavgift tillkommer.

Beställ från tel: 031-121440 eller: bestall@forumskill.se

Så funkar sex – en sida som vänder sig till personer med 
kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. 
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Lena Lindgren är fil dr i statsvetenskap 
(1991) och docent i offentlig förvaltning 
(2001). Hon arbetar främst med undervis-
ning och forskning inriktad på teori- och 
metodutveckling inom offentlig sektorn.
E-post: lena.lindgren@spa.gu.se

Brukarundersökningar
      – för vem då?

L ena Lindgren, statsvetare och universitets-
lektor på Göteborgs universitet har ägnat sig 
mycket åt utvärderingsforskning och att ”kri-

tiskt granska logik och funktioner hos olika former av 
uppföljnings- och utvärderingssystem, t ex kvalitets-
mätning och brukarundersökningar”, som det står 
i hennes presentation på universitets hemsida. Och 
hon är kritisk till den typen av brukarundersökningar 
som görs idag. 

– Ska man göra så omfattande undersökningar så 
måste man först fråga sig varför? 
Vad är nyttan? Och vad kan vi 
få ut av svaren vi får in? Kan vi 
verkligen höja kvaliteten med 
hjälp av svaren? Vad jag kan se 
så kan man inte alltid det med 
hjälp av de frågorna man ställer 
i enkäterna. Man måste fråga på 
ett sätt som gör att det går att 
göra något med svaren. 

Bortfallet stort
Ett stort problem är hur tillför-
litliga resultaten av undersök-
ningarna är. Bortfallet är mycket 
stort; ibland är det mer än hälf-
ten som inte svarat på frågorna. 
I många fall får de tillfrågade 
hjälp av personal, som ju själva 
delvis är föremålet för under-
sökningen, att fylla i enkäten. 
Om de tillfrågade är dementa 
eller har omfattande intellektu-
ella funktionsnedsättningar, så 
är det inte de själva som svarat 
utan anhöriga, gode män eller 
personal. 

– Och när de svarar så är de i en mycket utsatt situa-
tion, säger Lena Lindgren, hur ska de kunna känna 
sig säkra på att inte personalen kommer att få veta 
vad de svarat, om de till exempel inte gillar persona-
len? Det finns mycket problem med den här typen av 
undersökningar.

En jätteindustri
Det finns en rad exempel på brukarundersökningar. 
En av dem är Socialstyrelsens Öppna jämförelser, ett 

kvalitetsmätningssystem som finns inom hälso- och 
sjukvården och som kom igång för nu snart tio år se-
dan. Just detta, säger Lena Lindgren, väckte henne 
intresse för de här frågorna. 

– Det går årligen ut enkäter till 150 000 patienter 
och det är en jätteindustri. Det satsas enorma resurser 
på det här. Frågan är om resurserna verkligen står i 
relation till nyttan och min slutledning blir nog att det 
läggs ner för mycket energi och resurser på att ställa 
de här frågorna.

Brukarna är positiva 
till undersökningarna
Lena Lindgren har gjort en kun-
skapsöversikt där hon tittat på 
vetenskapliga studier, om bru-
karundersökningars använd-
ning och nytta, främst från ame-
rikansk och brittisk sjukvård där 
de är mycket vanligt förekom-
mande. En slutsats hon drog var 
att brukare i allmänhet tycker 
det är viktigt att brukarunder-
sökningar görs. 

– Men de söker inte själva 
aktivt efter sådan information 
eller använder den för att t.ex. 
välja läkare eller vårdcentral. 
Man lägger inte ner energi på 
det. En andra slutsats var att det 
är sociala faktorer som avgör så-
dana val, till exempel informa-
tion från nära och kära. 

Bemötandet är viktigast
Lena Lindgren gjorde en så kall-
lad korrelationsanalys av svaren 

i Öppna jämförelser, det vill säga undersökte om det 
var någon enskild fråga som påverkade resten av sva-
ren. Frågan om hur brukaren tyckte om personalens 
bemötande visade sig vara just en sådan fråga. 

– Hur brukarna svarar på den frågan styr hur de 
svarar på nästan allting annat. Om brukarna är nöjda 
med personalens bemötande gillar de också maten 
och allting annat men om de är missnöjda med be-
mötandet var det tvärtom. Det är en jättecentral fråga 
och det viktigaste svaret.

”Man kan fråga sig om de kunskaper som brukarundersökningarna ger är värda all den en-
ergi och resurser som läggs ner”. Det säger Lena Lindgren, universitetslektor på Göteborgs 
universitet.
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Innebär det att man bara hade kunnat ställa den 
frågan?

– Man skulle kunna ställa frågan och sedan gå vi-
dare med fördjupningar av svaret: vad är det du är 
nöjd eller missnöjd med? Då kanske man skulle få ett 
resultat som skulle kunna vara användbart.

Måste veta att svaren kan användas
Lena Lindgren tycker att det är viktigt att brukarna 
av samhällets tjänster ska komma till tals och säga sin 
mening om vad de tycker. Men hon menar att det 
måste göras på ett helt annat sätt. Hon är heller inte 
helt emot enkäter av det här slaget, men det är på en 
rad villkor. Det viktigaste är att det går att använda sig 
av svaren.

– Man måste fråga sig ”varför frågar vi det här?” och 
vara väldigt noggrann med hur man ställer frågorna 
så att det går att få fram resultat som det går att använ-
da sig av. Man måste fråga sig vad vi kan och ska göra 
med svaren. Man måste fråga på ett meningsfullt sätt. 

Det finns mycket som tyder på att det tas hänsyn 
till brukarundersökningar vid till exempel upphand-
lingar. Vad säger du om det?

– Då måste man ju i så fall verkligen lita på svaren 
i undersökningen. Att man har ställt bra frågor, att 
brukarna förstått frågorna och att tillräckligt många 
har svarat. Men så är det ju inte idag. 

Kvalitativ metod bättre 
Lena Lindgren menar att det skulle vara bättre att 
använda sig av kvalitativa metoder istället för dessa 
kvantitativa. Det vill säga, intervjua brukarna munt-
ligt, där de ges möjlighet att utveckla sina svar. 

– Om syftet verkligen är att göra undersökningar för 
att förbättra kvaliteten för brukarna tror jag mer på 
kvalitativa undersökningar. Men om man är ute efter 
kontrollera om till exempel en majoritet är nöjd med 
verksamheten då kanske man får undersöka på det 
här sättet. Syftet med undersökningen och använd-
ningen av svaren ska alltid vara i fokus.

Svårt att få folk att ställa upp
Det finns också en långsiktig negativ aspekt av under-
sökningar av det här slaget, nämligen att de har en 
tendens att bli fler och fler och att man kan skönja en 
mättnad hos befolkningen. Det börjar helt enkelt bli 
allt svårare att få folk att ställa upp. Vilket får konse-
kvenser för viktiga sektorer i samhället där enkäterna 
är en avgörande förutsättning för att verksamheten 
ska kunna bedrivas. En sådan är forskningen.  

– Ja inom forskningen används det ju mycket en-
käter men svarsfrekvensen har sjunkit jättemycket. 
Jag har varit med om en undersökning av deltagande 
inom studiecirklar och det kom in så få svar att mate-
rialet inte gick att använda.

Vad tror du är orsaken till att de genomför de här undersök-
ningarna om de ändå inte kan använda sig av resultaten? 

– Ja, det är jättekonstig. Man kanske vill visa att man 
är med på tåget. Förut gjordes fler mindre och inter-
na undersökningar som troligtvis kunde ge svar som 
gick att använda sig av. Men nu finns Öppna jämförel-
ser till exempel och då tänker man ”ja, nu finns det 
där, då behöver inte vi göra något själva”.

Erik Tillander.

 Det blir allt vanligare att vårdfirmorna genomför brukarun-
dersökningar som sägs visa hur kvalitén stadigt blir bättre. 
Även många kommuner betalar stora summor för att göra 
brukarundersökningar som ska ge ett seriöst intryck. Men 
hur mycket kan man till exempel lita på en brukarundersök-
ning där bara en tredjedel av svaren kommer från brukaren 
själv?

 

Tabellen ovan är hämtad från Stockholms stads brukarun-
dersökning 2015 som görs av Novus. Intra har tidigare (i nr 
3/2014 sid 24 – finns i vårt nätarkiv) tagit upp de bedrägliga 
brukarundersökningarna och påpekat det märkliga faktum 
att dessa sällan tar upp de kvalitetsfaktorer som verkligen 
går att mäta, som t ex personaltäthet, utbildning och antal 
anställda per enhetschef.
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Personlig Assistans (PA) är visserligen den dy-
raste insatsen per person men inte den största. 
Cirka 16 000 har assistansersättning från För-

säkringskassan och knappt 4 000 personer har PA via 
kommunen. Den största insatsen är Daglig Verksam-
het (DV) med cirka 34 000 personer och Särskilt bo-
ende för vuxna med cirka 26 000 personer. Båda dessa 
insatser, ofta i kombination, är lika viktiga för ett gott 
liv som PA, men för olika grupper.

Här är de nio LSS insatser som så ofta glöms bort: 

Nr 1. Råd och stöd (LSS:1)
Rådgivning och personligt stöd skall vara ett komple-
ment till insatser inom sjukvården. Antalet som får 
insatsen har sjunkit från cirka 23 000 1998 till cirka 
4 000 idag.

Råd och stöd är en viktig insats inte minst tidigt när 
en familj precis fått ett barn med funktionsnedsätt-
ning. En tidig insats är avgörande för hur både bar-
nets och familjens framtid kommer att bli. Fick jag 
som har erfarenhet råda skall alla familjer få denna 
insats och inte bara några få!

Denna insats är den enda av de tio där ansvaret fort-
farande är kvar hos landstinget. För övriga insatser 
ansvarar kommunen.

Nr 2. Ledsagarservice (LSS § 9:3)
Ledsagarservice är en viktig insats för att den funk-
tionshindrade ska kunna delta i samhällslivet. Detta 
stöds också av FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 

Ledsagarservice syftar till att underlätta för den 
enskilde att ha kontakter med andra, att komma ut 
bland andra människor och delta i kulturlivet. Ledsa-
garservicen syftar till att bryta den isolering som ofta 
blir följden av ett omfattande funktionshinder. 

Under senare år har kommunerna begränsat in-
satsen ledsagare på olika sätt. De stöder sig delvis på 
domar i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. En be-
gränsning är att kommunerna enligt en dom i HFD 
från 2011 (HFD 2011 ref 8) inte behöver betala led-
sagarens omkostnader. En annan begränsning är att 
HFD i en annan dom från 2011 (HFD 78-11) har ne-
kat rätt till ledsagare för utlandsresa.

 Ett större problem är att många kommuner i sina 
”riktlinjer” har bestämt att ledsagare inte beviljas för 
personer som bor i gruppbostad. De anser att denna 
insats ska utföras av gruppboendes personal.  

Med dessa begränsningar har insatsen ledsagarser-
vice blivit skadeskjuten. I undersökningar, som Läns-
förbundet FUB i Stockholm gjort, om utfall av domar 

i förvaltningsrätterna från 2011 avseende ledsagare 
så har den enskilde bara fått positivt utfall i två av tio 
domar. 

Nr 3. Kontaktperson (LSS § 9:4)
Den viktigaste uppgiften för en kontaktperson är att 
bryta den isolering som ofta drabbar en funktionshind-
rad och att tillföra kontakter utanför den normala 
kretsen av familj och personal. Kontaktpersonen ska 
vara en ”god vän” som underlättar för den funktions-
hindrade att få ett självständigt liv utanför sitt nor-
mala boende.

Kontaktperson får en viss låg ersättning från kom-
munen. Trots detta har rätten till kontaktperson un-
der senare år begränsats, på samma sätt som med 
ledsagarservice.  Möjligheten att ha insatsen kontakt-
person när man bor i gruppbostad är idag i princip 
obefintlig på grund av rättspraxis.

Ofta hänvisas till att en person i gruppbostad inte är 
”socialt isolerad”. I förarbetena står det dock inte att 
detta ska vara ett krav. En person med utvecklingsstör-
ning eller autism som bor i gruppbostad kan i allra 
högsta grad bli socialt isolerad och ha behov av kon-
taktperson. 

Jag har också svårt att se att personal kan ersätta 
kontaktpersonen som en god vän. Det blir en konstig 
sammanblandning av uppgifter för den anställde. 

Nr 4. Avlösarservice. Nr 5. Korttidsvistelse.
Nr 6. Korttillsyn (LSS § 9:5, 6, 7)
Det är förhållandevis små insatser både mätt i antal 
personer och i kostnad. Antalet personer som utnytt-
jar avlösarservice enligt LSS är cirka 3 500. Antalet 
personer som får korttillsyn är cirka 4 500. Antalet 
personer som har korttidsvistelse genom LSS är un-
gefär det dubbla, drygt 9 500.

Men dessa insatser är viktigare än vad utnyttjandet 
visar. Avlösarservice och korttillsyn nyttjas av naturliga 
skäl av barn, medan ca 15 % av de med korttidsvistelse 
är vuxna. Alla de tre insatserna är viktiga för en familj 
med funktionshindrade barn. För att inte familjen 
skall bli isolerad. För att föräldrarna skall orka med 
de extra uppgifter som tillkommer när man har barn 
med särskilda behov. Insatserna är dessutom viktiga 
för barnets frigörelse och dess framtida självständig-
het. Också för föräldrarnas möjlighet att leva som an-
dra. De som kanske mest får stå tillbaka är syskonen, 
vilket gör insatserna ännu viktigare. 

Kortidsvistelse ges för behov av miljöombyte, re-
kreation och personlig utveckling för den enskilde. 
Det kan också vara för att lösa anhörigas behov av 

Glöm inte de andra insatserna i LSS!
Av Harald Strand

När media och politiker talar eller skriver om LSS så är det oftast Personlig Assistans (PA) det handlar om. Men 
PA är bara en av de tio särskilda insatserna i LSS. Drygt 80 000 personer har LSS-insatser och PA utgör bara 25 
procent. De andra glöms bort!
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avlösning. Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem 
eller hos stödfamilj. Sommarläger och diverse andra 
aktiviteter i form av internat är andra exempel. Insat-
sen kortidsvistelse skiljer sig från många av de övriga 
insatserna i LSS, då kommunen inte bara behöver 
stå för personalkostnad. I korttidsvistelse ingår även 
den enskildes kostnader för resa, logi mm. Då insat-
sen härmed blir dyrare blir det problem när kom-
munerna vill spara. Utslagen i förvaltningsrätterna 
liknar de som gäller ledsagare, dvs. insatsen skall vara 
begränsad i tid, omfattning och avstånd. Vi kan också 
se att kommunen begränsar t.ex. lägervistelse genom 
att förhala beslutsprocessen så att eventuellt positivt 
beslut i förvaltningsrätterna kommer för sent. Det är 
också vanligt att kommunerna begränsar antalet läger 
t.ex. ”du fick förra året”. 

Korttidstillsyn är för skolungdom över 12 år utan-
för det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov. Detta gäller även under längre skollov som 
t.ex. sommarlov. Eftersom denna insats bara är en 
fortsättning på den fritidsverksamhet som alla skol-
barn har rätt till upp till 12 års ålder är insatsen nor-
malt väl fungerande.

Nr 7. Bostad för barn och ungdomar (LSS § 9:8)
Barn som trots stödåtgärder inte kan bo hemma hos 
sina föräldrar har rätt till boende i familjehem eller 
bostad med särskild service för barn och ungdomar. 
Målet med insatserna i LSS är dock att även funktions-
hindrade barn och unga skall kunna växa upp i sitt 
föräldrahem. Insatsen berör idag drygt 1000 barn och 
unga. De flesta av dem (95 %) är äldre än 13 år.

Utvecklingen av antalet berörda av denna insats har 
minskat med 25 procent under de senaste 4 åren. Jag 
hade hoppats att se motsvarande ökning av personlig 
assistans för åldersgruppen, men den ökningen för-
klarar bara hälften. Avlösarservice och kortis har inte 
heller ökat. Troligtvis bor således resten kvar hemma 
utan stöd? 

Nr 8. Bostad för vuxna (LSS § 9:9)
Det finns tre olika boendeformer enligt denna para-
graf i LSS.

Gruppbostad som skall ha tre till fem boende men 
i undantagsfall accepteras sex personer. Gruppbo-
staden ska ha personal dygnet runt och det ska vara 
fullvärdiga bostäder med ett gemensamhetsutrymme. 
För personer som har ett stort behov av stöd är grupp-
bostaden sannolikt den bostadsform som passar bäst.

Servicebostad. Denna form passar personer som inte 
har ett lika stort behov av stöd som i en gruppbostad. 
Servicebostaden är fullvärdiga lägenheter som ligger 
i samma hus eller i närhet till varandra och har fast 
personal kopplat till den. Det kan bo fler personer i 
en servicebostad än i en gruppbostad, det får dock 
inte bo så många att det blir en institutionell prägel 
över boendet. 

Särskilt anpassad bostad. Denna bostadsform är utan 
någon fast bemannad personal utan är en viss anpass-
ning av lägenheten till en funktionsnedsättning. 

Den förra LSS-kommittén föreslog år 2008 att en 
ny insats skulle införas i LSS: Stöd och service i ordinärt 

boende. Det var en insats som innebar att man kunde 
få LSS-stöd i sin egen bostad. Den borde vara en själv-
klarhet.

Omvårdnad är naturligtvis en del av insatsen boen-
de, liksom rätten till fritid och kultur. Men det senare 
har kommunerna haft svårt att ta till sig. 

Bristen på bostäder är naturligtvis ett huvudpro-
blem, men när du väl fått en egen bostad har nu hyran 
blivit så hög att det sällan finns tillräckligt med pengar 
kvar till andra nödvändiga utgifter. 

Ett annat problem är att antalet boende per grupp-
bostad på senare år ökat över det antal som finns re-
kommenderat i förarbeten till LSS, i propositionen 
samt i Socialstyrelsens föreskrifter. 

Nr 9. Daglig Verksamhet (LSS § 9:10)
Daglig verksamhet (DV) är den största insatsen i LSS 
med 33 800 personer. En intressant iakttagelse är att 
DV bara ökat i samma takt som lönekostnaden sedan 
år 2010. Det innebär att mångas påstående att per-
sonaltätheten minskat per arbetstagare verifieras av 
kostnadsutvecklingen. Dessutom har ju en fördyring 
skett på grund av LOV som normalt är kostnadsdri-
vande. Kommunerna har således sparat på kostnaden 
per person.

Genom DV tillförsäkras personer som är i yrkesverk-
sam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig 
sysselsättning. Av 7 § LSS framgår att denna insats är 
förbehållen personer i personkrets 1 och 2. 

Det kommunala ansvaret för att anordna menings-
full sysselsättning för den enskilde kan förverkligas 
genom dagcenterverksamhet eller på annat sätt, ex-
empelvis genom stöd till organisationer, kooperativ 
m.fl. som anordnar olika sysselsättningsaktiviteter. 
Det skall dock inte vara fråga om några anställnings-
förhållanden. 

Verksamheten skall erbjuda den enskilde stimulans, 
utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter den-
nes önskemål. Verksamheten bör generellt sett ha 
som mål att utveckla den enskildes möjligheter till 
förvärvsarbete även om detta mål för vissa endast kan 
uppnås på längre sikt eller vara orealistiskt.

DV är en viktig insats för att motverka en destruktiv 
sysslolöshet bland dem som tillhör LSS personkrets 
1 och 2. 

Harald Strand är 
ordförande för FUB 
i Stockholms län 
och redaktör för ett 
uppskattat diskus-
sionsforum. Läs mer 
av Harald Strand på 
www.reclaimlss.org
Harald Strand kom-
mer att föreläsa på 
årets Intradagar.
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Barn i grundsärskoleklasser 
har oftare stödinsater

än barn som är integrerade

Lena Olsson har undersökt om skoltillhörighet hänger ihop med använ-
dande av stöd. Hon fann att barn med lindrig utvecklingsstörning som 
är integrerade i grundskoleklasser mer sällan använder stödinsatser från 
socialtjänst och barn- och ungdomshabilitering än barn som går i grund-
särskoleklasser. 

När Lena Olsson undersökte vilket stöd som 
gavs till elever i grundsärskolan fann man 
att de elever som gick i integrerade klasser i 

betydligt lägre utsträckning använde stöd än elever i 
särskoleklasser. 

Under åren 2009–2013 använde i genomsnitt: 51 % 
av barnen i grundsärskoleklasser stödinsatser från so-
cialtjänstens funktionshinderomsorg. Motsvarande 
siffra för barnen som var integrerade i grundskole-
klasser var 25 %. 

Under året 2011 använde 71 % av barnen i grund-
särskoleklasser stöd från barn- och ungdomshabilite-
ringen. Motsvarande siffra för integrerade barn var 
43 %. 

Barn i grundsärskoleklasser var över sju gånger mer 
benägna att använda stöd från socialtjänstens funk-
tionshinderomsorg än de barn som var integrerade i 
grundskoleklasser.

Integrerade barn som inte använde stöd var efter 
att de bytt till grundsärskoleklass över sex gånger mer 
benägna att börja använda stöd från socialtjänstens 
funktionshinderomsorg än de barn som stannade 
kvar som integrerade elever.

Orsaker
Det kan finnas flera olika tänkbara orsaker till detta, 
säger hon. Den första tanken är att integrerade barn 
har en högre funktionsförmåga och helt enkelt har 
ett lägre behov av stöd. 

Enligt Skolverket är det dock oftare andra orsaker 
som ligger bakom integrering av barn med lindrig 
utvecklingsstörning än barnets behov i utbildningssi-
tuationen, t.ex. kommunstorlek och vårdnadshavares 
önskemål. 

Även om behoven av stöd kan vara ganska lika så 
är det troligt att föräldrar till barn i särskoleklasser 
träffas oftare och får tips av varandra om olika stödfor-
mer. Och LSS-handläggare och personal från barn- 
och ungdomshabilitering informerar om stödinsatser 
på föräldramötena hos särskoleklasser, men kan av 
etiska skäl inte göra detsamma på grundskoleklassers 
föräldramöten. Det kan också vara så att elever som är 
integrerade i en vanlig grundskoleklass inte upplever 
samma behov av stöd, att man vill vara mer som de 
andra eleverna i klassen. 

– Vi tar absolut inte ställning till vilken undervis-
ningsform som är bäst. Vi har sett att en del barn mår 
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Barn i grundsärskoleklasser 
har oftare stödinsater

än barn som är integrerade

Lena Olsson är 48 år och 
har lång erfarenhet av 
arbete inom funktionshin-
deromsorg. 1999 utbildade 
hon sig till socialpedagog 
och arbetade bland an-
nat som LSS-handläggare. 
Därefter har hon utbildat 
sig till socionom och tagit 
en magisterexamen i socialt 
arbete med inriktning mot 
LSS-verksamheterna. Sedan 
2011 har hon forskat med 
professor Mats Granlund 
på Högskolan i Jönköping 
samtidigt som hon haft en 
deltidstjänst på FoU-enhe-
ten i Region Jönköpings län. 
  Den 1 april disputerar Lena 
Olsson på sin avhandling, 
som hon arbetat på i fyra 
år och som bland annat 
bygger på intervjuer med 
föräldrar och barn.
– Det har varit enormt roligt 
och lärande att träffa föräld-
rar och barn, säger hon. Jag 
har lärt mig mycket om hur 
det är att leva med ett barn 
med funktionsnedsättning 
eller att själv ha en sådan. 
Men det är också viktigt att 
forskningen leder någon-
stans. Det är viktigt att 
kommunernas uppsökande 
verksamhet förbättras så att 
föräldrarna får bättre infor-
mation och de integrerade 
eleverna får det stöd de 
skulle behöva.
Lena Olsson och Mats Gran-
lund kommer att föreläsa på 
årets Intradagar 19–20/9.
Läs mer om CHILD på 
Högskolan i Jönköpings 
hemsida ww.ju.se (sök på 
forskningsinriktningar).
E-post: Lena.Olsson@ju.se

  – Det är inte ovanligt att föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning går ner 
i arbetstid och får en sämre finansiell si-
tuation. Några föräldrar hade själva gått 
i särskola, vilket kan göra det svårare att 
hävda sig på arbetsmarknaden. 

I studien som avsåg användande av stöd 
från barn- och ungdomshabiliteringen 
framkom att 62 % av familjerna vid minst 
ett tillfälle under ett år använde sådana 
insatser. Skolan och barn- och ungdoms-
habiliteringen har bland annat kontakt 
när det gäller att fastställa diagnoser.

  
Föräldrarnas synpunkter
I en annan studie i avhandlingen har 
Lena Olsson undersökt vilka stödbehov 
föräldrar till barn med lindrig utveck-
lingsstörning upplever att familjen har, 
samt hur föräldrarna upplever samhäl-
lets stöd.

  – Det första man kan konstatera är 
att kommunerna och landstingets barn- 
och ungdomshabilitering skulle behöva 
bli bättre när det gäller den uppsökande 
verksamheten. 

Nästan 80 % av föräldrarna saknar in-
formation om vad det finns för stöd att 
få för deras barn i nuläget och över 90 % 
skulle behöva mer information om fram-
tida stöd för sitt barn. 

63 % efterlyste mer information om 
barnets funktionsnedsättning och lika 
många uttryckte behov av information 
om hur man hanterar sitt barn beteende.

Nära hälften behöver mer information 
om hur man lär barnet nya färdigheter. 
Man efterlyser också möjligheter att träf-
fa andra föräldrar i samma situation.

 Över 40 % säger sig ha svårt att hitta 
fritidsaktiviteter till sina barn.

I projektet undersökte man också om 
föräldrarnas utbildningsnivå och för-
värvsarbete påverkade föräldrarnas upp-
fattning om familjens stödbehov. Det visa-
de sig att det var mammornas utbildning 
och arbete som var avgörande. Mammor 
med högre utbildning uttryckte lägre 
stödbehov loksom mammor som förvärvs-
arbetade. Föräldrar med högre självtillit i 
föräldrarollen uttryckte ett lägre behov 
av information. Föräldrar som kände hö-
gre grad av kontroll i kontakterna med 
professionella upplevde stödet som mer 
hjälpsamt.   

Text och bild: Hans Hallerfors.

bra av att få gå i vanlig grundskoleklass 
medan andra kan känna stor lättnad 
när de kommer till en grundsärskole-
klass som är mer anpassad efter deras 
förmåga.

Inte heller tror Lena Olsson att de 
barn som är integrerade i vanliga klas-
ser automatiskt får bättre självkänsla 
och klarar sig bättre utan stöd.

– Tvärtom tror jag att vi måste fråga 
oss hur vi kan fånga upp de barn som är 
integrerade och skulle behöva samhäl-
lets stöd. 

Serviceutnyttjande
Lena Olssons forskning är en del av 
CHILD – en forskningsinriktning vid 
Högskolan i Jönköping som under pro-
fessor Mats Granlund undersöker olika 
aspekter på tillvaron för barn med sär-
skilda behov. 

”Barn med lindrig utvecklingsstörning och 
deras familjer – behov av stöd, användande 
av stöd och föräldrars erfarenheter av stöd” 
heter Lena Olssons avhandling, som är 
en del i ett större projekt. Man har  in-
tervjuat barn och deras föräldrar samt 
studerat familjers användande av stöd 
från socialtjänst och barn- och ung-
domshabilitering. 

I Lenas avhandling ingår fyra studier 
som totalt omfattar ca 500 barn i åld-
rarna 7 till 17 år. I den fjärde studien, 
som omfattade 405 elever under en 
femårsperiod, hade 42% fått någon typ 
av insatser från socialtjänst eller funk-
tionshinderomsorg, varav 95 % avsåg 
LSS-insatser. De vanligaste insatserna 
var ledsagning, korttidstillsyn och kort-
tidsvistelse. Knappt 3 % avsåg insatser 
enligt socialtjänstlagen och SoL-insatser 
och drygt 2 % personlig assistans enligt 
socialförsäkringsbalken (beviljat av för-
säkringskassan). Drygt 12 % av barnen 
hade insatser från socialtjänstens indi-
vid- och familjeomsorg. Här var de van-
ligaste insatserna familjebehandling/
familjepedagog samt kontaktfamilj och 
kontaktperson.

I en annan av avhandlingens studier 
framkom att 13 % av de deltagande 
familjerna som har barn med utveck-
lingsstörning fick försörjningsstöd av 
socialtjänsten, vilket är högre än riksge-
nomsnittet när det gäller barnfamiljer. 
Orsaken till detta kan enligt Lena Ols-
son flera.
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Hur ofta tänker vi på vilka kognitiva förmågor 
vi använder när vi avgör om vi har råd att 
köpa en vara eller inte? 

Att hantera egna pengar är bland det mest abstrakta 
i vår vardag. Det räcker inte att vi kan räkna och kän-
na igen olika valörer, vi måste också göra jämförelser. 
Hur viktig en utgift är i förhållande till hur mycket 
pengar vi har till förfogande, till planerade utgifter, 
till möjligheter att spara eller öka våra inkomster el-
ler till att omfördela våra medel på kort och på lång 
sikt. Detta är något vi tränar på under hela uppväxten 
och vi får erfarenheter både när vi lyckas och när vi 
misslyckas. Att inte klara detta själv leder till beroende 
av andra.

Det finns bra hjälpmedel!
Idag finns det hjälpmedel för den som har kognitiva 
funktionshinder som visualiserar och tydliggör peng-
ars värde. Rätt använda kan dessa hjälpmedel öka del-
aktigheten i den egna ekonomin för personer med 
utvecklingsstörning. 

Många av dessa personer kommer att behöva stöd 
kring ekonomin hela livet. Men det gör en stor skill-
nad om man får stöd att förstå och på så sätt kan bli 
delaktig och kan vara med och bestämma hur man vill 
prioritera, vad som är viktigt att ha råd med och vad 
man kan klara sig utan.

Redan på 1990-talet formulerade Anders Bond och 
Kerstin Göransson en princip byggd på mängdlära 

för att konkretisera värdet av pengar. Med hjälp av 
olika dataprogram visas hur mycket pengar som går 
åt för olika varor och utgifter. Trollreda resurscenter 
och dåvarande Handitek har tillsammans med mål-
gruppen utvecklat flera program på olika nivåer för 
att användas i vardagen.

”Min plånbok”
I programmet ”Min plånbok” tar man reda på vad 
det man vill köpa kostar och skriver in summan. Sen 
öppnar man sin egen plånbok och tittar efter mycket 
pengar som finns. Genom att klicka på lika många 
sedlar och mynt på skärmen talar datorn om för dig 
om du har råd eller inte. Räcker inte pengarna blir 
det röda rutor för de pengar som fattas. Personen ser 
själv om det är mycket eller lite pengar som behövs.

Detta var den av deltagarna mest uppskattade upp-
gift vi hade 2015 på kursen Anpassad IT, en uppgift 
alla klarade direkt trots att varorna kostade upp till 
flera hundra kronor.

”Min kassa”
I programmet ”Min kassa” använder man också en 
visualiserad referens ”så här mycket pengar brukar jag 
handla mat / kläder / nöjen för varje vecka / månad”. 
Sedan finns det man brukar handla inlagt, med bild, 
text, ljud och summa, under olika kategorier; kylskåp, 
skafferi, städskåp med mera. 

Att hantera egna pengar är bland det mest abstrakta i vår vardag. 
Många personer med kognitiva funktionshinder behöver stöd kring 
ekonomin hela livet. Men det gör en stor skillnad om man får stöd att 
förstå och kan vara med och bestämma!

Av Kerstin Gatu

”Du har inte råd!”
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Kräver anpassning
Det är nödvändigt att anpassa dessa program efter 
varje person eftersom vi gillar olika saker och vi har 
olika mycket pengar att röra oss med. 

Därför är det enkelt för personer i omgivningen att 
föra in uppgifter kring vad man brukar handla och 
aktuella priser. Programmen hjälper personen att ska-
pa en inköpslista och ett beslutsunderlag kring vilka 
varor man vill ta bort om inte pengarna räcker. När 
personen är nöjd med sitt val skrivs listan ut med text 
eller bilder och fungerar som minnesstöd i affären.

Frida + mobil
Sara och hennes mamma fick gå en kurs och lära sig 
desssa program. Från att pengar var ett problem med 
ständiga konflikter över att pengarna inte räckte, fick 
Sara överblick. Hennes motivation och glädje över att 
förstå och få inflytande gjorde att hon börjar spara 
och på kort sikt lyckades hon få pengar över till både 
tidningen Frida och till en ny mobiltelefon.

”Min ekonomi”
För personer i målgruppen som behöver förstå hela 
sin privatekonomi finns programmet ”Min ekonomi”. 
Detta bygger på en budget med både fasta utgifter, 
kontantkassor och sparande och är uppbyggd efter 
samma visuella princip som ”Min plånbok” och ”Min 

Kassa”. Att misslyckas och inte betala räkningar i tid 
kan få stora konsekvenser för lång tid framåt.

”Helt rätt”
Under 2015 släppte Konsumentverket sin filmserie 
”Helt rätt” som konkret förklarar och reder ut eko-
nomiska begrepp. Det är i första hand tänkt som ett 
undervisningsmaterial i grundsärskolan men kan 
med fördel användas som diskussionsunderlag även 
på gruppbostäder och inom daglig verksamhet.

Vad väntar vi på?
Delaktighet, inflytande, självbestämmande och själv-
ständighet är bärande begrepp i handikapplagstift-
ningens intentioner. Att ha koll på sina pengar har 
stor betydelse för vad vi har möjlighet att göra i vår 
vardag. 

Som vi sett ovan finns i dag beprövade redskap och 
metoder som används i alldeles för liten omfattning. 
Nu kommer det nya sedlar och mynt i nya valörer och 
med nytt utseende som vi alla behöver lära oss. Ett 
utmärkt tillfälle som kan motivera oss att lägga tid och 
energi på att göra ekonomin begriplig för personer 
inom LSS. 

Så vad väntar vi på? 

Tema Kognitivt stöd
Kerstin Gatu från Mora Kerstin har arbetat med begåvnings-
stödjande hjälpmedel sedan 90-talet. Hon har initierat en rad olika 
projekt: ”En enkel mobiltelefon”, ”Bildstödet Mora”, ”IT-verkstan”, 
”Handiprojektet” och ”iLearn”. Nu arbetar hon med projektet ”Anpas-
sad IT – Vägen till digital delaktighet”. I förra numret av Intra skrev 
Kerstin om datorn som hjälpmedel. 
I kommande nummer ska det handla om att ha koll på tid, om hur 
tillvaron kan tydliggöras med hjälp av bildstöd och hur film kan 
användas som stöd för dokumentation med mera. Kerstin Gatu 
kommer att föreläsa på årets Intradagar.

Min Kassa Min Plånbok
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I min bok Axel var idiot 
(LL-förlaget 2015) fick min 
farmors bror Axel Bergman 
sin levnadsbeskrivning. 
Han föddes i en statarfamilj 
1903, diagnostisqerades 
som idiot och levde så 
gott som hela sitt liv på 
institutioner, bland dem 
Vipeholm. Hans mor, far 
och storasyster var de enda 
i släkten som visste att Axel 
fanns. Ingen annan fick 
veta. Uppgiften att göra 
en levande biografi syntes 
omöjlig. Men det var det 
inte.

Så hur går det till att söka? 
Av etiska och praktiska skäl 
tar jag en annan släkting 
som exempel. Ernst Ferdi-
nand Blom (1898-1947). 
Jag vill visa hur de enklaste 
verktyg kan ge bra resultat. 
Osynliga människor går att 
spåra upp, även de mest 
anonyma, de sjuka eller 
udda människorna som 
hamnade vid sidan av. 

Kyrkoböcker, levande arkiv 
och internet är inträdesbil-
jetten till grundlig person-
forskning, och kan räcka 
långt. Deger en bra skiss 
över glömda liv och dess-
utom nycklar till detaljerade 
institutionsarkiv. Den som 
levt på institution är ofta 
noga kartlagd, ibland till 
och med citerad. (”Villa 
åka hem”, sade Axel Berg-
man när han skrevs ut från 
VIpeholm. En person som 
knappt kunde prata citera-
des ordagrant i sjukhusets 
anteckningar.)

         Vem i din släkt 
          gömdes bort?

En handledning av Mats Ahlsén

Du som läser det här har med stor sannolikhet en bortglömd 
släkting. Någonstans i ett historiskt arkiv finns en anteckning 
om en dåre, en sinnessjuk eller en idiot som släkten talade tyst 
om och skamset gömde undan.

Mats Ahlsén
Foto: Hans Hallerfors
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Ernst Ferdinand Blom
Ernst Ferdinand Blom hittade jag av en händelse när 
jag sökte efter min släkts statarhistoria. I folkräkning-
en för 1910 hittade jag Ernst och hans familj i Vagnhä-
rad. Folkräkningen gav födelsedatum, personnamn 
och församling – det som behövs för att komma in i 
kyrkoarkivens husförshörslängder, församlingsböck-
er, register över födslar, dödsfall, giftermål, konfir-
mation och flyttningar. Skelettet till berättelsen om 
människors liv.

Ingen visste något om Ernst
Så en snabb koll i ”levande arkiv”, alltså släktingar och 
bekanta som kan berätta något, eller har fotografier 
och handlingar som är intressanta. Här finns normalt 
en viktig källa. I mitt fall var det magert. Ingen visste 
något om Ernst Ferdinand Blom. Möjligen kunde ett 
par upphittade fotografier ha med honom att göra. 

Slutligen internet. Släktforskning är en av våra 
största folkrörelser och många lägger ut sina resultat 
på internet. Chansen att din egen forskning korsas av 
någon annans är stor. Jag själv fick en träff – en bild 
av Ernst Ferdinand Bloms gravsten på Fresta kyrko-
gård, två mil norr om Stockholm. På gravstenen finns 
fyra namn och under dem: Omkomna vid ålderdoms-
hemmets brand den 15/9 1947. Namn, födelse- och 
dödsdatum. Arkiven öppnar sig.

Förteckning över ”Idioter”
Du kan söka på olika sätt, från födelsen och framåt 
eller från döden och bakåt. Genom att hoppa mellan 
husförhörslängder och församlingsböcker, flyttregis-
ter och andra kyrkböcker kan du ganska snart få en 
livsalmanacka. Såvida inte arkiven har brunnit upp el-
ler prästens anteckningar är oläsliga. Sådant händer. 

Många husförshörsböcker har också särskilda regis-
ter över avvikande människor. Ernst Blom hittas till 
exempel i Förteckning över Idioter som från barn-
domen varit mindre vetande och aldrig ägt fullt för-
stånd. Förteckningarna finns ofta längst fram eller 
längst bak i husförhörsboken.

Det här fann jag om Ernst Ferdinand Blom
Kyrkoarkiven bygger den här livsalmanackan över 
Ernst Ferdinand Blom:

Ernst föddes den 29 september 1898 i Österåker (i 

Sörmland, faktiskt), som andre son till hästdrängen 
Anders Blom och hustrun Hedda Bergman. De var 
statare och flyttade varje år till en ny gård, ett nytt 
säteri. Västerhaninge, Huddinge, Ågesta, Antuna, 
Bromma, Brännkyrka, Sätra, Ekerö. 

Livet var hårt, pengarna knappa och äktenskapet 
mellan Anders och Hedda djupt disharmoniskt. De 
grälade ständigt och högljutt. Grannarna klagade. 
Det gick så långt att prästen gav dem en varning: Brå-
ken måste sluta. Lille Ernst och hans fem syskon huka-
de under familjegrälen. När Ernst var sex år blev hans 
lillebror Robert bordadopterad. Bloms hade inte råd 
med fem barn.

Ernst slet i jordbruket vid sidan om föräldrarna och 
skolgången anpassades till arbetet. För Ernst blev det 
inte mycket skola. Försöken att lära honom skriva och 
läsa misslyckades. Han fick i stället jobba med sin far, 
hästdrängen. Varje år på ny stataradress. Färentuna, 
Södertälje och tillbaka till Färentuna. 

I Össebygarn 1912 slogs familjens trygghet sönder. 
Mamma Hedda dog i barnsäng. Grälen tog slut men 
den viktigaste personen i barnens liv fanns inte läng-
re. Ernst var 14 år. 

Epilepsi
Något år senare hittar vi familjen i Torsåker. Hushål-
lerskan Augusta flyttade in men hon hade ingen tid 
för Ernst. Augusta hade egna barn och fick dessutom 
ytterligare tre med Ernsts pappa. 

Ernst stretade på. Hans jämnåriga konfirmerades 
men Ernst ansågs för dum för det. 18 år gammal för-
klarades han som idiot. En läkare noterade att Ernst 
hade fallandesjuka. Men diagnosen glömdes snabbt 
bort. Ernst var ofta förvirrad, hörde röster och såg 
syner. Han glömde bort var han var och vem han var. I 
kyrkoböckerna gick han för idiot, dåre och vansinnig.

I själva verket var säkert Ernsts medvetandegrum-
lingar resultatet av fokala epilepsianfall. Anfallen 
gjorde att han ofta tappade minnet och fick förvräng-
da syn- och hörselintryck. Kanske hade han också  tics.

Möjligheterna för en idiotförklarad dräng var för-
stås begränsade. Ernst frikallades från värnplikt och 
vid 18 års ålder lämnade han familjen. Han blev 
kringflyttande dräng, ”sinnesslö”, och som sådan flyt-
tade han 1920 till Fresta för mer tungt och enahanda 
arbete. Ingen vågade ha honom i körslor eller sysslor 
som krävde vaksamhet. När som helst kunde han få 
ett anfall och tappa verklighetskänslan. Fattigvården 

Så här letar du
Att leta i släktforskningens outforskade hörn kräver tid och enga-
gemang. Men det kan ge resultat som överstiger förväntningarna. 
I bästa fall går det att forma en hel berättelse om en glömd släk-
ting  – och ett samhälle. Som i fallet Ernst Blom.
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trädde in. Ernst fick en slant i fattigbi-
drag. 

Pappan och syskonen hade han inte 
sett på två år. Men nu hade de flyttat till 
Angarn, en knapp mil från Fresta. Ernst 
kunde hälsa på. Men inte länge. I Fresta 
fanns det inte längre plats för honom.

Ernst fortsatte sin ambulerande tillva-
ro, på bondgårdar i Västmanland. Fat-
tigbidraget från Fresta fick han behålla 
men när han återvände dit 1929 var 
hans familj skingrad och sista anhalten 
väntade – fattigvårdsstugan. Eller snara-
re det ålderdomshem som byggts på fat-
tigstugans mark. Den 15 februari 1947 
dog Ernst Ferdinand Blom där, omgi-
ven av åldringar. Mer om det senare.

Ofta finns bilder
Så långt kyrkoböckerna. De ger en för-
vånansvärt god bild av Ernsts liv.  Man-
talslängder, fastighetsregister, fattig-
vårdsprotokoll och fotodatabaser gör 
bilden ännu tydligare. Vi får veta hur 
mycket han tjänade, var han bodde och 
hur husen och gårdarna såg ut. En per-
son född i början av 1900-talet finns all-

avsikt, en hämnd för att han inte fick röka i sitt rum. 
Branden som tog Ernst Bloms liv skapade stor upp-

märksamhet. En sakkunnigkommitté slog fast att sä-
kerhetsförhållandena på ålderdomshemmet var rena 
skandalen. Hade kommunen medvetet snålat in på 
brandskyddet för åldringar och sjuklingar? Även Tid-
ningarnas Telegrambyrå fick sig en släng av sleven. 
TT rapporterade om vilka som dött, redan innan de 
anhörigas familjer informerats. Chefen för TT:s ra-
dioredaktion Staffan Rosén försvarade sig med att all-
mänintresset var så stort att de anhörigas känslor fick 
stå tillbaka för behovet av snabb nyhetsrapportering.

Synlig först när han dog
Där slutar berättelsen om Ernst Bloms liv, uppspårad 
med de enklaste medel. Det är tankeväckande att 
Ernst blev synlig i samhället först när han dog. Och 
vemodigt att minneshögtiden över brandoffren fick 
avbrytas: Det var helt enkelt för kallt i kyrkan.

Det är förstås lättare att få ingående uppgifter om 
den som levde på institution, vårdhem eller sjukhus.

Olika arkiv
Att hitta rätt arkiv kan vara svårt men Riksarkivet och 
landsarkiven har bra verktyg för digital sökning.

Du kan exempelvis söka på nätet, i NAD, Nationell 
arkivdatabas.

Landsarkiven är Riksarkivets förlängda arm i landet 
och där finns också goda verktyg för att söka rätt arkiv.

Landsarkiven finns i Lund, Visby, Göteborg, Vad-
stena, Karlstad, Stockholm, Uppsala, Östersund och 
Härnösand. Servicenivån är hög och besökare får god 
hjälp av personalen.

Men du måste förstås hitta rätt namn på institutio-
nen du söker.

Bilden togs i Angarn 1920.  Här finns Ernsts familj – pappa, syskon, halvsyskon och 
en kusin. Till vänster om ingången står Ernsts far Anders Blom, till höger hushål-
lerskan Augusta. Till höger om henne står Ernst Blom. 

deles säkert på ett antal fotografier. Om inte annat så 
på någon gårdsbild. Fotografierna finns men kan vara 
svåra eller omöjliga att hitta.

Finns det en bild på Ernst Blom? I ett släktalbum 
hittade jag en bild på en stuga och en familj. Efter ett 
tidskrävande arbete och sökningar i flera olika arkiv 
kunde jag slå fast vilka alla på bilden är. Den togs i 
Angarn 1920.  Här finns Ernsts familj – pappa, syskon, 
halvsyskon och en kusin. Till vänster om ingången 
står Ernsts far Anders Blom, till höger hushållerskan 
Augusta. Till höger om henne står Ernst Blom. 

Dog i branden
Internetbilden på Ernsts gravsten visade att han dog 
när Fresta ålderdomshem brann 1947. Via Kungliga 
bibliotekets tidskriftsarkiv gick det att hitta artiklar om 
branden och om Ernsts tragiska död. Aftontidningen 
rapporterade (470215) ingående om händelsen:

Kommunal snålhet kostade sju personer livet
Den fruktansvärda branden i Bollstanäs (Fresta) 
natten till lördagen krävde på lördagsförmiddagen 
sitt sjunde dödsoffer. På Löwenströmska lasarettet dog 
50-årige Ernst Blom strax före klockan tolv. Han hade 
knappast en fläck på kroppen som inte blivit bränd. 
I Bollstanäs är stämningen mycket upprörd i dag, 
inte minst därför att ålderdomshemmet utdömdes ur 
brandskyddssynpunkt redan för 11 år sedan.

Ernst Blom överlevde i ett dygn och var vid medve-
tande ännu en timme före sin död. Läkarna ansåg 
det mycket märkligt att han överlevde så länge med 
tanke på de svåra skadorna. Några dagar senare fanns 
en teori om hur branden uppstod. En sinnesförvirrad 
man, 42-årige Viktor Karlsson, kan ha tänt elden med 
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Arkivet för Stockholms sinnesslöanstalt hittar du 
t ex på landstingsarkivet i Stockholm under namnet 
Särskolan och vårdanstalten i Upplands Väsby.

Det är inte alltid lätt att hitta rätt bland de tusen-
tals arkiv som finns – landstingsarkiv, länsstyrelsearkiv, 
kommunala arkiv och arkiv som sköts av föreningar, 
sammanslutningar och privatpersoner.

När du väl har hamnat rätt kan du med hjälp av ett 
personnamn, födelsedatum och inskrivningsdatum 
hitta personen du söker. Om du har tur är materialet 
rikt och innehåller bilder, sjukjournaler, anteckning-
ar och personliga detaljer som ger dig en levande bild 
av den du söker efter. Har du otur har arkivet kommit 
på avvägar i någon omorganisation. Då kan det vara 
kört.

Sekretess
Är materialet 70 år eller yngre gäller sekretess. En ar-
kivarie gör en bedömning av hur mycket material som 
kan lämnas ut. Det kan underlätta att ha ett medgi-
vande av samtliga nu levande släktingar till personen 
du letar efter. 

Slutligen ett smakprov på vad arkivmaterial kan be-
rätta.

Arkivarien vid landstingsarkivet i Stockholm Cecilia 
Söderman gjorde en sammanställning av uppgifter 
om en ung flicka. Hon använde arkivet Särskolan och 
vårdanstalten i Upplands Väsby. Här en starkt förkor-
tad version:

Tyra Ingegerd Larsson
Tyra Ingegärd Larsson föddes i en fattig familj från 
Södertälje. Mamman dog när hon var helt liten och 
pappan kunde inte ta hand om henne. 1904 skickades 
Tyra till Idiotanstalten i Upplands Väsby.

Tyra ansågs bildningsbar och fick gå i skolan. Lärar-
na beskrev henne som ärlig och lydig men hon kunde 
också vara grinig och arg. När hon småningom fick 
glasögon gick allt mycket bättre för henne. Hon blev 
gladare och hon fick bättre betyg.

Hennes svensklärare skrev: "Tyra är mycket intres-
serad och läser i det närmaste rent. En annan lärare 
skrev: "Hon är mycket tillgiven mot alla. Hon måste 
alltid ha något att göra. Leker gärna med sina dockor 
och har stor fantasi och uppfinningsförmåga."

Drömelev
Det mesta verkar ha gått bra för Tyra. Hon var duktig 
på att sy, sticka och väva. Hon skaffade sig många vän-
ner och var på det hela taget en riktig drömelev på 
sinnesslöanstalten som den numera kallades.

Hon fick till och med lov att konfirmera sig, en 
ovanlig ynnest för eleverna. Men sedan måste Tyra 
sluta skolan. Hon föll för åldersstrecket och fick i stäl-
let trava till arbetshemmet i huset bredvid.

Där fick hon fortsätta att väva och sy, sticka och vir-
ka. Tanken var att det skulle bli hennes framtida yrke 
men hon fick ändå behålla lite kontakt med skolan. 
Hon tilläts vara med på sångtimmarna. Lärarna hade 
förvånats över hennes fina sångröst, över hennes mu-
sikalitet och lust att sjunga. Säkert kunde hon inspi-

rera de andra eleverna med sin sångglädje. Hennes 
röst klingade djup och stark.

"Tyra är mycket musikalisk och synnerligen road av 
musik", skrev musikläraren i sina anteckningar. Inte 
oväntat fick hon också högsta möjliga betyg i musik.

Det är som en solskenshistoria om en glad, frisk och 
idog ung kvinna. Hon trivdes med sitt liv, med arbets-
hemmet och med sitt blivande yrke. Dessvärre fick 
hon inte leva så länge. Den 11 januari 1920 dog Tyra 
Larsson av diabetes. Hon blev 26 år gammal.

En fängslande historia, lösgjord ur ett av de många 
arkiv som bara väntar på att bli utforskade.

Mats ahlsén är journalist, redaktör och författare. 
Mellan1995–2012 arbetade han  som chefredaktör 
med tidningen 8 sidor. 
  2012 beslöt han sig för att skriva om sin släkting. Det 
blev en bok på lättläst svenska så att han kunde nå 
dem det gällde.
  – Mycket klokt har skrivits om historien, säger Mats 
Ahlsén. Om politiska beslut, historik, värderingar etc. 
Men jag tyckte att själva huvudpersonerna fattades. 
Därför ville jag skriva Axels berättelse från vaggan till 
graven. En biografi alltså, av samma snitt  som kända, 
framgångsrika och på andra sätt bemärkta personer 
får. Och så blev det. 

Mats Ahlsén. Axel var idiot. LL-förlaget. 2015. 176 sidor. 190 
kr. Kan beställas från LL-förlaget: www.lattlast.se

Mats Ahlsén kommer att föreläsa på årets Intradagar.
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A tt ”fel” människor fick flest barn ansågs leda 
till ”degeneration”, det vill säga att männis-
kosläktet blev allt sämre för varje generation. 

Denna föreställning blev användbar för att förklara 
en rad olika missförhållanden i samhället. Dessa idéer 
kan också förstås mot bakgrund av de studier av män-
niskan och samhället som allt mer började kläs i ve-
tenskapliga termer under 1800-talet. 

Charles Darwins evolutionsteori och Herbert Spen-
cers socialdarwinism fick stort genomslag. Det var 
den sistnämnde som myntade termen ”survi-
val of the fittest”, vilket kom att prägla seklets 
starka nationalistiska strömningar. Den poli-
tiska utvecklingen sågs som en kamp mellan 
folk och stater, där de bäst lämpade skulle ha 
störst möjligheter att överleva. Då gällde det 
inte bara att kunna rusta starka arméer. 

Befolkningens intelligens måste också ut-
nyttjas på bästa sätt. Tanken var att de begå-
vade medborgarna skulle föra nationen till 
ett ökat välstånd medan de klent begåvade 
befarades bli en börda. Eugeniken sågs av 
många som räddningen. 

Positiv och negativ eugenik
Eugenik, eller rashygien som det oftast kom att kall-
las, var idén om att man kunde förbättra människan 
genom biologisk förädling. 

Engelsmannen, statistikern och genetikern, sir 
Francis Galton (1822–1911), myntade begreppet eu-
genik 1883, och förespråkade reglering av äktenskap 
och familjestorlek baserad på föräldrarnas begåvning. 
Det fanns två huvudformer av eugeniken, en positiv 
och en negativ. 

Den positiva syftade till att öka de goda anlagen ge-
nom exempelvis ge stöd till barnfamiljer. 

Den negativa eugeniken handlade om att minska 
antalet så kallade undermåliga individer, till exempel 
genom invandringsrestriktioner, äktenskapsförbud, 
internering eller sterilisering. 

I den svenska debatten fanns företrädare för båda 
inriktningarna och de kunde också arbeta sida vid 
sida för att maximera befolkningskvaliteten.

Sortera ut de klent begåvade
Flera bedömare menade att samhället gick mot ökad 
centralisering och mer avancerad kultur. Dessa för-
ändringar krävde, enligt ovan nämnde Galton, att de 
ledande posterna i samhället besattes av intelligenta 
individer. För att hitta dessa begåvningar försökte 
han utveckla olika sätt att mäta intelligens. Men det 
blev fransmannen Alfred Binet (1857–1911) som 
först skapade en sådan metod 1905. (Den i dag väl-
bekanta termen ”intelligenskvot” – som ibland felak-

tigt har tillskrivits Binet – formulerades dock 
först 1912 av den tyske psykologen William 
Stern). Binets test skulle användas för att sor-
tera ut klent begåvade elever från skolans så 
kallade normalklasser till hjälpklasser. Intel-
ligensmätningar fick emellertid ingen större 
uppmärksamhet i Frankrike, men i stora de-
lar av övriga i västvärlden blev genomslaget 
enormt. Under ett halvt sekel användes testet 
flitigt av rättsväsendet och militären, vid be-
slut om sterilisering, av barnavårdsnämnder 
och inom utbildningsområdet.

Mätte intelligens hos immigranter
I USA började intelligenstest mot slutet av 1910-ta-
let, under överinseende av psykologen H H Goddard 
(1866–1957), också att användas för att ta reda på 
IQ:n hos nyanlända immigranter. Undersökningarna 
gav förbluffande resultat. Ett första prov visade att 
87 procent av de nyanlända ryssarna, 83 procent av 
judarna och 79 procent av ungrarna var sinnesslöa, 
vilket innebar att de inte ens nådde upp till en tolvår-
ings intelligensnivå. Goddards förklaring var att im-
migrationen under senare år hade ändrat karaktär 
– nu kom bara de fattigaste och minst begåvade från 
varje ras.

Tidigare hade utvandringen från Europa varit störst 
från de norra och västra delarna, men nu var det i 
stället de stora massorna från södra och östra Europa 
som anlände. Det förde, enligt flera dåtida amerikan-
ska forskare och politiker, med sig en ”lägre befolk-
ningsstandard”. Under 1920-talet använde politiker i 
USA bland annat Goddards rasistiskt präglade under-

Mot slutet av 1800-talet började man på flera håll i västvärlden oroa sig för befolkning-
ens kvalitet. Vad man framför allt bekymrade sig för var att ”fel” människor fortplantade 
sig mest. Som ett led i att motverka detta skapade man intelligenstestet.

Om IQ-testningens bakgrund

Av Thom Axelsson

Thom Axelsson är fil dr i 
tema barn, forskar kring 
barndom och skola ur ett 
historiskt perspektiv. Han 
har intresserat sig för hur 
skolan har kategoriserat 
och sorterat sina elever 
efter begåvning.
E-post: 
thom.axelsson@mah.se

Alfred Binet 
1857–1911.

De kanske         
lämpade
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sökningar för att skapa en mer restriktiv mottagning 
av immigranter. 

I sin bok Den felmätta människan (1981) har ve-
tenskapshistorikern Stephen Jay Gould visat att God-
dards och andras liknande test präglades av åtskilliga 
fördomar och märkliga omständigheter. Många im-
migranter var fattiga och flera av dem hade aldrig gått 
i skolan. Därtill kunde de inte engelska. Efter en lång 
båtfärd fick de plötsligt ett intelligenstest upptryckt 
under näsan. Till och med samtiden hade svårt att 
riktigt ta resultaten på allvar.

Behov av särskilda klasser
Låg begåvning knöts under 1900-talet inledande de-
cennier till en rad olika sociala problem som krimi-
nalitet, alkoholism och lösdriveri. Det ansågs därför 
angeläget att tidigt identifiera de mindre begåvade 
och skolan fick en central roll i processen. Inte sällan 
hävdade intelligenstestarna att begåvningen skulle 
vara mer utvecklad i de högre sociala skikten och – 
omvänt – bristande i de lägre. 

I Sverige kom intelligenstesterna främst att utnytt-
jas inom folkskolan. Flera professionella bedömare 
hävdade att det fanns ett behov av särskilda klasser 
för elever som inte kunde tillägna sig kunskapsmåt-
ten i folkskolan. Ju tidigare barnen kunde sorteras till 
rätt klass efter förmåga, desto bättre, ansåg man. El-
ler som skolläkare Alfhild Tamm krasst uttryckte det 
1915: ”Det vore alltså för alla parter fördelaktigt, om 
materialet kunde skiktas bättre och de sämsta avskil-
jas.” (Tamm citerad i Axelsson 2007)  

För att möta dessa behov inrättades år 1905 den för-
sta hjälpklassen i Stockholm och året efter i Göteborg, 
sedan följde flera städer efter i rask takt. Hjälpskolan 
sågs som ett led i att göra undervisningen individuellt 
anpassad för dem som hade svag begåvning. Under-
visningen i hjälpklass skulle endast delvis vara olik den 
i normalklass, men eftersom barnen betraktades som 
intellektuellt efterblivna skulle tempot vara långsam-
mare. Det var emellertid svårt att dra gränser mellan 
de olika begåvningskategorierna och intelligenstestet 
blev ett välkommet redskap i sorteringsarbetet. Det 
var de debila eleverna, de som hade mellan 70 och 80 
i IQ, som borde placeras i hjälpklass.

Svagklasser, extraklasser, b-klasser
Skolan fick en allt tydligare roll i samhället och det 
framhölls att det måste vara ett demokratiskt krav att 
varje barn skulle få en undervisning som var anpassad 
efter dess behov och förutsättningar. Det var särskilt 
hjälpklasserna som förmodades bidra med en mora-
lisk fostran och ge yttre hyfsning åt eleverna. Det var 
på så sätt som man kunde undvika att få fler under-
stödstagare, brottslingar och asociala i framtiden.

Under 1920-talet kom ytterligare differentiering att 
genomföras av de elever som inte klarade de fastlagda 
kurserna i normalklasserna. Det fanns, menade man, 
en kategori av ”lätt efterblivna” i skolan som vare sig 
hörde hemma bland hjälpklassbarnen eller barnen i 
normalklasser. För dessa elever, som antogs ha en IQ 
mellan 80 och 90, inrättades i de större städerna svag-, 
extra- eller b-klasser. 

Idioter och imbecilla”
Men det fanns också elever som inte alls bedömdes 
höra hemma i folkskolan, utan borde placeras i helt 
egna skolor eller anstalter. Tidigt ute med att få egen 
undervisning var elever som var blinda och döva, el-
ler dövstumma. Beslut om obligatorisk undervisning 
för dövstumma togs redan 1889 och för blinda 1896. 
Dessa undervisningsformer ansågs som regel vara väl-
motiverade och väckte sällan några starka känslor, det 
gjorde däremot undervisning för de – med dåtidens 
språkbruk – sinnesslöa. De sinnesslöa som antogs ha 
en begåvning under 70 i IQ och delades upp i två un-
derkategorier: idioter och imbecilla. De förstnämnda 
hade en IQ under 40 och sågs som helt obildbara, 
medan de imbecilla, som förmodades ha en IQ nå-
gonstans mellan 40 och 70, sågs som delvis bildbara. 

I folkskolan klagades det under början av 1900-talet 
på att sinnesslöa elever placerades i hjälpklasserna, 
där hörde de inte hemma menade man. En anled-
ning till att så många sinnesslöa barn ändå hamnade 
i hjälpklass berodde, enligt skolläkare Tamm, på för-
äldrarnas motvilja mot att skicka iväg sina barn till 
sinnesslöanstalter. Eftersom de sinnesslöas undervis-
ning inte med tvång var knuten till dessa anstalter fick 
hjälpklasserna fortsätta att ta emot dem. 

I och med lagen om obligatorisk skolplikt för de 
bildbara sinnesslöa 1944 förändrades emellertid det-
ta. Lagen innebar ett större mått av tvång och det blev 
betydligt svårare för föräldrarna att vägra skicka sina 
barn till anstalt. Nu var det alltså möjligt att också mot 
föräldrarnas vilja omhänderta de sinnesslöa barnen.

Intelligensmätningens betydelse
I den internationella forskningen har begåvningens 
natur länge varit en brännande fråga, inte sällan har 
konflikten gällt vilka konsekvenser intelligensmät-
ningarna har haft för olika grupper i samhället. 

Det råder delade meningar om testerna ska ses 
som en del i ett radikalt, liberalt och progressivt de-
mokratiseringsprojekt eller om de ska förstås som ett 
redskap för konservativa krafter att kontrollera och 
bevara rådande samhällsstrukturer. 

Annorlunda uttryckt: har intelligensmätningar lett 
till en ökad social rörlighet eller har de snarast för-
stärkt utanförskap och diskriminering av vissa grup-
per? 

Debatten visar på intelligensbegreppets politiska 
laddning. Trots att mycket av IQ-testningen har för-
svunnit under den senare halvan av 1900-talet före-
kommer metoden i nya former alltjämt i olika sam-
manhang. I Sverige testar man till exempel elevers 
intelligens inför placering i särskolan, vilket lett till 
tveksamma bedömningar i en rad uppmärksammade 
fall under senare år. 

Att mäta intelligens är ett vanskligt företag. Ofta 
förvandlas – som historien så många gånger har vi-
sat – den testades diagnos snarast till en prognos som 
naglar fast individen i en bestämd kategori. 
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Karin Stensland-Junker var, tillsammans med sin make 
Bengt, en av förgrundspersonerna inom föräldrarörelsen 
under 1960-talet. Hon var docent i psykologi på Karolinska 
Institutet och fick fem barn, varav två med utvecklingsstör-
ning. Hon var en flitig och engagerad föreläsare. 
  Sina erfarenheter beskrev hon 1961 i den första ”föräldra-
boken” i vårt land med titeln De ensamma (på engelska The 
child in the glass ball). Hon skrev 
även den första beteendeveten-
skapliga läroboken om omsorger 
om utvecklingsstörda, Samhäl-
lets samvetsbarn 1964. 
  Hon startade och ledde det 
första lekoteket. Hon utvecklade 
också ett hörseltest kallades Bo-
eltestet, för att kunna upptäcka 
hörselskador och anlag för au-
tism hos spädbarn. Det används 
än idag.
 

Vi finns på Facebook också!
Sök på Tidskriften Intra!

i

Intra nr 2/2016 kommer ut 
i juni. 
Du som vill prenumerera 
på INTRA: 
Betala  340 kr på 
postgiro 636 55 62-5 
eller bankgiro 5308-1485. 
Då får du fyra nummer av INTRA 
framöver. 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: 
info@tidskriftenintra.se

Prenumerera!

       Karl Grunewald

Karl Grunewalds bok 
”Omsorgsrevolutionen” ger 
en bred bakgrund till hur 
dagens LSS-stöd vuxit fram. 
Boken har 228 sidor och 
handlar om hur de 
avgörande åren mellan 
1950 och 2000 avhandlades 
i debatt och media. Den är 
rikt illustrerad med över 
150 bilder.

Pris 200 kr + frakt.
Beställ från 
www.tidskriftenintra.se

"Karl Grunewald har gjort det igen!" 
utbrister Barbro Lewin i tidningen 
UNIK efter att ha läst boken 
Omsorgsrevolutionen. 
Hon skriver bland annat:

"De många rösterna av och om 
personer med utvecklingsstörning och 
de fantastiska bilderna griper tag och 
gör personerna närvarande. Jag har 
ömsom gråtit och förfasat mig över 
de otroliga övergreppen, men också 
ibland lett åt härliga, lyckliga och 
positiva berättelser."

Den nya historieboken får lovord!

Bilder som berättar

En pionjär
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Wendy Arnevill

i december 2015 släppte Kulturlabbet tre diktsamlingar: 

  • Prins Fifty av Linnéa Krantz Vesterberg, 

   • I mitt mörker står jag i påverkan av Sofia Olsson,

   •  Samlingsvolymen Spring till Livet.  

Pris för diktsamlingarna med alla dikter inlästa på CD skiva: 159 kr plus frakt. Vid beställning av 10 ex pris: 1500 kr. 
Beställ via e-post: lena.mann@sensus.se

Kulturlabbet i GöteborG är en konstnärlig arbetsplats för människor med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar. 

Under de senaste 15 åren har man framfört sin konst på olika sätt och i många sammanhang. Främst på kultursce-
ner i Göteborg, men även runt om i landet. Man har skapat flera utställningar med både bild och foto. och man 
har producerat film med stor personlig prägel.

På scenen har man skapat föreställningar med musik, dans och teater – allt ifrån experimentell scenkonst till den 
senaste bejublade dansbandsmusikalen. 

Läs mer om Kulturlabbet på: 

  sensus.se/kulturlabbet

Ett stilla vattenstänk
Jag väntar på havet 
Med massa stänk

Lisa Sjölin

Mitt hjärta öppnas bara för dig
Jag tänker för mycket på dig
Du pussar mig sårig
Vem får mig upp på fötterna?

Linnéa Krantz Vesterberg

Jag är hon den vackra
Men gud är min matte

Sofia Olsson

Vacker i livet
Många vill ha mig
Bara en kan få mig i natten

Sofia Olsson

Det finns ingen trappa till min hjärna
Jag har ingen hjärna
Ben och skalle
                      Emily Dahlberg

Omslagets konstnär
Wendy Arnevill
 Min Familj 
Wendy Arnevill,    konstnär på Kulturlabbet, visar fotografier 
ur sitt privata familjealbum, expressivt kommenterade 
med tusch. Genom färgläggningen ändras fotografierna 
visuellt och något läggs till innehållet. Familjefotot 
väcker till liv något i det förgångna, nutid och dåtid möts 
och blir det nya.

Dessa bilder har ställts ut bland annat på: Kulturhuset 
Fregatten, Stenungssund (2014). Stadsbiblioteket 
Göteborgs Kulturkalas (2014) Dans och cirkushögskolan, 
Stockholm (2015).

Fotografier ur familjealbumet 6 st á 70*100cm.
För information och bokning av utställningen, vänligen 
kontakta Lena Mann
lena.man@sensus.se  mobil 0705 975220
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Den som är förtroendevald i kommunen 
behöver veta vad LSS-verksamheten är. 

Här förklaras det mesta.  

De nya politiKerna
behöver utbilDninG!

S kriften diskuterar rutiner och 
tillvägagångssätt vid övergrepp och 

missförhållanden inom LSS-verksamhet.

överGrepp GruppbostaDen

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

Svåra frågor 1 och 2 tar upp frågor av etisk och moralisk 
karaktär i LSS-verksamheten. E n informativ skrift för alla som 

är gode män till personer med 
funktionshinder.

GoD Man

Kostnad för frakt tillkommer. Beställ från e-post: info@tidskriftenintra.se, eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se

Pris per ex   60 kr 
10 ex          40 kr per ex

Pris per ex  100 kr 
10 ex           80 kr per ex 

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   60 kr 
10 ex           40 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex             80 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex            80 kr per ex

V i har samlat det mesta och det bästa 
som skrivits om daglig verksamhet. 

Här finns kunskap, inspiration och intres-
sant läsning!

DaGliG verKsaMhet

Vikarien behöver veta mer!

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Prenumerera på Intra!

Intra är en fri och obunden tidskrift som riktar sig till personal, tjänstemän, 
anhöriga och förtroendevalda och andra som är intresserade av funktions-
hinder och samhälle.
Intra kommer ut med fyra 36-sidiga nummer per år. 
En prenumeration kostar 340 kronor och gäller för fyra nummer när du än 
börjar.

lss och anDra laGar
och bestäMMelser

Här finns alla de viktiga texterna sam-
lade. Perfekt för dig som vill veta vad 

som faktiskt gäller.
Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Vikarier som anställs behöver få en bra 
introduktion. Kanske är det någon av dem 
som blir ordinarie?

INTRAs välkommenfolder ger de nödvändiga 
kunskaperna för arbetet med stöd och service 
till personer med intellektuella funktionshin-
der.

På 12 sidor ges en introduktion till de viktiga 
begreppen om jämlikhet, självbestämmande 
och integritet. Här finns tips och tankar om hur 
det är att vara ny i arbetet, här finns en kortfattad 
historik och texter som bl a avhandlar övergrepp, 
sekretess och begåvningshjälpmedel. 

INTRAs välkommenfolder har tryckts i 6 upplagor och över 20 000 ex. 


