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Ledare

Ansvaret för missförhållanden

F lera tidningar har rapporterat om gruppbostäder i Karlskoga där det uppstått allvarliga 
missförhållanden. Såväl verbala kränkningar som fysiska repressalier har förekommit. 
Missförhållandena har pågått i flera år innan en personal fick nog och anmälde det hela. 

Nu har en enhetschef och två vårdbiträden stängts av.

– Situationen beror på att ett fåtal personer i personalen har haft en felaktig människosyn. Det 
är självklart helt oacceptabelt, säger socialchefen Patrik Jonsson till SVT Nyheter Örebro.

Oavsett omständigheter så har man som personal inom LSS-verksamheter ett eget ansvar som 
man aldrig kan frånsäga sig, så långt har Patrik Jonsson rätt.  Men ansvaret ligger inte bara där. 
Det ligger lika mycket hos honom själv. För all erfarenhet säger oss att när missförhållanden 
av denna storleksordning uppdagas är de för det mesta bara en spegling av socialnämndens 
och arbetsledningens brist på respekt för de krav som arbetet med stöd till personer med svåra 
funktionshinder ställer. 

Det behövs en närvarande arbetsledning och en utbildad, sammanhållen och stabil personal-
grupp som får stöd, fortbildning och utrymme för reflektion. Det behövs ett pågående arbete 
med bra rutiner, planering av fritid och aktiviteter, regelbunden kontakt med anhöriga och 
gode män och ett ansvarsfullt arbete med omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. Perso-
nalen måste helt enkelt få förutsättningar att göra ett bra jobb! Om ”en felaktig människosyn” 
tillåts breda ut sig inom en verksamhet är det ytterst ledningens ansvar.

Den sorgliga sanningen är att missförhållandena i Karlskoga inte handlar om ett enstaka fall. 
Brister i personalpolitiken, besparingar, ökat antal deltids- och timanställningar, oklara ansvars-
förhållanden och ointresse från huvudmännen har på allt fler ställen skapat grogrund för miss-
förhållanden. 

”Kvinnor som arbetar med vård och omsorg i särskilda boenden är de som är mest sjukskrivna 
idag. De har 206 sjukfall per tusen sysselsatta, vilket motsvarar mer än var femte kvinna i bran-
schen. Orsaken till de höga sjuktalen är högt tempo, tidspress och relationsproblem på arbets-
platserna.” Det skriver fackförbundet Kommunal som har analyserat Försäkringskassans statistik 
från 2016 (20170116).

Enligt Arbetsmiljöverket är det höga antalet arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska och 
sociala faktorer. Det handlar ofta om arbetsmängden i relation till avsatt tid för att utföra arbetet 
eller för högt arbetstempo samt om problem med relationerna på arbetsplatsen.
 
Den märkliga situationen har nu uppstått att personal som arbetar med att skapa förutsättningar 
för ett tryggare, värdigare, friskare och självständigare liv för andra människor, själva i allt högre 
grad plågas av ohälsa. Sjukskrivningarna och arbetsmiljöproblemen försvårar möjligheterna att 
skapa ett bra stöd i gruppbostäder och dagliga verksamheter. I värsta fall leder det till att miss-
förhållanden av olika slag breder ut sig.

Många gånger finns det brister i personalens kunskap, de är ofta lågt avlönade och har dessutom 
låg status i arbetslivet. Det är idag svårt att rekrytera utbildad och erfaren personal.

Det behövs ett nationellt politiskt ställningstagande, det behövs statliga medel till utbildning och 
det behövs bättre löner inom verksamhetsområdet om vi på nytt ska få kunnig och engagerad 
personal. När LSS-verksamheterna övergick från landstingen till kommunerna 1994 försvann 
den akademiska sfär av kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, pedagoger m fl. som under 
landstingets tid bidrog till att höja både kompetens och statusen inom yrket. Då hade flertalet 
personalutbildning och var ofta aktiva i utvecklandet av omsorgerna. Kommunerna tog inte till 
vara på den kompetensen. Man har inte i tillräcklig grad stöttat vare sig personal, enhetschefer 
eller verksamheten LSS som sådan. 

Det är hög tid för kommunernas socialnämnder och vårdbolagen att förbättra sin personalpo-
litik i LSS-verksamheterna. 
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När Peter Hedström Durhan jobbade med kom-
munikation i en daglig verksamhet upptäckte han 
en kunskapslucka hos de flesta som arbetar med 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar: 
de hade svårt att kommunicera på brukarnas villkor. 
Sedan dess har han lett ett kommunikationsprojekt 
inom LSS-verksamheterna.

För två år sedan blev Peter Hedström Durhan pro-
jektledare för AKK-projektet i Luleå. Han tvekar 
inte när det gäller kommunikationens betydelse 

som han kallar ”urmodern” till det mesta som berör 
en persons vardag:

– Är det så att jag inte kan kommunicera så har jag 
ingen chans till delaktighet och självbestämmande. 
Nästan allt utgår från den. Det gäller alla, vi vill ha 
sammanhang, vi vill veta och vi blir trygga genom 
kommunikation.

Vi måste ändra vårt sätt att kommunicera
Generellt har personalens mottagande av AKK-pro-
jektet varit mycket positivt men det händer att Peter 
möter personal som tvekar och säger ”men de (bru-
karna) förstår vad vi säger”.

– Men ”ja, de kanske förstår oss”, svarar jag, ”men 
förstår vi dem?”. Det handlar också om att de ska kun-
na kanalisera sina känslor och sin vilja. Har man en 

kognitiv funktionsnedsättning så blir det desto vikti-
gare. Och där gäller det för oss att ändra vårt sätt att 
kommunicera, för de har inte förmågan att göra det. 
Så om jag jobbar med de här personerna måste jag 
absolut kunna det.

Stora möjligheter med AKK
Jag möter Peter Hedström Durhan i kommunens ut-
bildningslokaler i förvaltningshuset där det sjuder av 
liv denna tisdagsmorgon i slutet av januari. Vid nio 
samlas kontorspersonalen i en cafeteria där flera bru-
kare har sin dagliga verksamhet. Det serveras kaffe 
och mackor. Peter visar mig kassaapparaten. På en 
pekskärm finns bilder på allt som säljs.

– Man slår in varan genom att trycka på bilden. En 
sån enkel sak gör att man kan stå i kassan utan att 
kunna läsa, säger Peter – ett konkret exempel på vilka 
möjligheter som öppnas med hjälp av AKK.

Att kommunikationen är viktig är knappast nytt. 
Inte sällan görs omfattande, säkert välmenande, sats-
ningar där cheferna poängterar vikten av kommuni-
kation. Personalen får gå på kurser och föreläsningar 
och man genomför till och med vissa förändringar 
som kanske är till gagn för brukarna. 

Men inte sällan rinner satsningarna ut i sanden och 
samtalsmattor och piktogrambilder blir liggande i 
hyllorna. Men med projektet i Luleå är det meningen 
att man ska gå från prat till verkstad. 

Kommunika-
tionen först

AKK-projektet i Luleå

 ”Ja, de kanske förstår oss. 
    Men förstår vi dem?”

AKK = Alternativ och Kompletterande Kommunikation

AKK är ett samlingsnamn på olika alternativa sätt att uttrycka sig för personer som har svårt att tala. Genom 
att lära någon att använda sig av andra kommunikationsvägar, kan denne göra sig förstådd gentemot om-
givningen. AKK kan ocksåanvändas som kompletterande kommunikationssätt för att stödja och utveckla tal 
och språk. FN:s funktionshinderkonvention ger personer med funktionsnedsättning rätt till att använda AKK. 
  Idag finns många olika redskap och metoder som stödjer kommunikation. Man pratar ibland om kropps-
nära och hjälpmedelsberoende AKK. Kroppsnära är kroppskommunikation som blick, mimik, gester och 
tecken medan hjälpmedelsberoende innefattar användning av hjälpmedel som foton och film, bilder/sym-
bolsystem och hjälpmedel med inspelat eller syntetiskt tal. 
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Ska bistå verksamheterna
Själva motorn i projektet är AKK-teamet som förutom 
Peter Hedström Durhan består av Veronica Häggkvist-
Nilsson och Veronica Lidström. Genom att vara tre 
har de bättre möjligheter att bistå verksamheterna.

– Vi bokar upp besök på varje enhet och diskuterar 
hur man arbetar idag med AKK. Vi går igenom hur 
personen kommunicerat tidigare och hur vi gemen-
samt ska kunna utveckla det. Det handlar mycket om 
att hitta strategier. 

Teamet utför sedan det praktiska arbetet med att ta 
fram, klippa och laminera de bilder som behövs. Det 
kan vara en tidskrävande process – att få fram bilder 
till en daglig verksamhet tog 33 timmar, senast de räk-
nade på det. Att teamet gör det – och inte personalen 
på verksamheten – innebär att arbetet inte riskerar 
att fastna på grund av att personalen inte får någon 
lucka att göra det ”extraarbete” det innebär. Någon 
vecka senare kommer teamet tillbaka och levererar 
materialet. 

– Vi ser till att de kommer igång, säger Peter Hed-
ström Durhan. Det ska inte ta tre månader innan man 
har verktygen att börja. En annan fördel är att varje 
brukare får samma sorts stöd, samma bilder, överallt 
till exempel på den dagliga verksamheten och boen-
det. 

AKK-teamet utför även kompetenshöjningar inom 
tecken som stöd och när projektet är klart kommer 
man att ha utbildat ungefär 150 personer inom soci-
alförvaltningen.

AKK-ombud
En annan viktig del i projektet är de 52 AKK-ombu-
den, en på varje enhet. De har, tillsammans med en-
hetscheferna, ett särskilt ansvar för att kommunika-
tionsstödet för varje brukare fungerar. 
– Vi träffar dem regelbundet, bollar tankar och idéer 
och hör efter hur stödet fungerar. AKK-ombudens 
uppgift är inte alltid lätt, det gäller att våga ta plats, 
till exempel på personalmöten och hela tiden lyfta 
frågor om kommunikation. 

Bristerna skapar 
frustration
Peter Hedström 
Durhan har drivit 
projektet från dess start för två år sedan. Efter att ha 
fått klartecken från sin chef gjorde han en förstudie 
2015 med en inventering av kommunikationsläget i 
alla enheterna. 

– Det finns egentligen mycket kunskap på området. 
Men vad hjälper det när kunskaperna inte kommer ut 
till dem som behöver den? Samtidigt kan man se vad 
bristerna i kommunikationen med brukarna ställer 
till med: frustration, utåtagerande eller självskadebe-
teende. 

Projektet samverkar med en rad forskare och speci-
alister på området, bland annat DART på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg och Luleå tekniska 
universitet. Då och då tar de in föreläsare, nu senast 
docent Ulrika Ferm från DART som höll en föreläs-
ning för alla AKK-ombuden och andra som är inblan-
dade i projektet. Hon sitter även med i projektets re-
ferensgrupp. 

– Det är betydelsefullt att bolla idéer med andra or-
ganisationer som arbetar med AKK. Nu i mars har 
vi en gemensam inspirationsdag tillsammans med 
Luleå tekniska universitet och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Då kommer bland annat Gunilla 
Thunberg, logoped och forskare, att föreläsa om vik-
ten av att allas rätt till kommunikation tillgodoses.

Stöd från ledningen
Peter Hedström Durhan har hela tiden känt att han 
har ledningsgruppen med sig. Det är förvaltningsor-
ganisationen som finansierar projektet.

– Vi satsar på det här helt enkelt. Våra medborgare 
ska ha de här grejerna, inget snack, har man sagt.

Det tycks inte vara någon slump att det är just i Luleå 
ett sådant här projekt får ta plats. Man satsar, inte bara 
på AKK-projektet, utan på omsorgsverksamheten i all-
mänhet. Bland annat förbättrar man kunskapsläget 
genom att låta personalen utbilda sig på arbetstid. 

”Vi hittar strategier för kommunikation”, säger Veronica Häggkvist-Nilsson, Peter Hedström Dur-
han och Veronica Lidström som leder AKK-projektet i Luleå..

BRA HEMSIDOR:

DART är ett kommunikations- och 
resurscenter för personer med 
funktionsnedsättning i Göteborg: 
www.dart-gbg.org

I Stockholm heter kommunikations-
centret StoCKK
www.habilitering.se/stockk

Kommunikationskartor i olika format 
kan tillverkas och laddas ner från: 
www.bildstod.se

KomHit är en nationell webbresurs där 
man kan få hjälp med kommunika-
tionsstöd framförallt i vårdsituationer: 
www.kom-hit.se

Mer om AKK kan man finna på: 
www.sokcentrum.se

På specialpedagogiska skolmyndighe-
ten finns mer att läsa om kommunika-
tion  www.spsm.se

liksom hos myndigheten för delaktig-
het: www.mfd.se
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En av dem som arbetar som handledare säger att 
hon jobbade i en annan kommun tidigare och jämför:

– Där satsades ingenting. Man fick klara sig helt på 
egen hand. Här satsas det på alla. Det är stor skillnad.

FUB gillar satsningen
I Handikappförbundens lokaler möter vi FUB:s ord-
förande i Luleå, Ingrid Renberg. Hon tycker gene-

rellt att kommunen och FUB har ett gott 
samarbete. Hon är själv mamma till en 
pojke med Downs syndrom och tycker 
satsningen på AKK är jättebra.

– Ja, vi har länge efterlyst en uppryck-
ning när det gäller kommunikationen. Vi 
har använt stödtecken och bilder sedan 
min pojke var liten. På ”kortis” fick vi för-
äldrar själva hålla en teckenkurs för per-
sonalen eftersom de inte behärskade det. 

– Och så ska det inte behöva vara, säger 
Peter Hedström Durhan. De kunskaper-
na ska personalen ha.

Samtidigt tycker han att det är självklart att persona-
len ska ta hjälp av föräldrarna:

– När en ungdom är på väg att bli vuxen och ska 
flytta hemifrån är det viktig att personalen hör sig för 
med föräldrarna om vilka kommunikationsformer 
som fungerar. Anhöriga sitter på otroligt mycket kun-
skap och information som tar flera år att bygga upp. 
Personalen måste ta till sig de kunskaperna. 

Delar gärna med sig
Allt fler hör av sig och ber om hjälp från projektet, 
dels från andra kommuner men också från organisa-
tioner utanför omsorgen. Och Peter Hedström Du-
ran hjälper gärna till; att sprida erfarenheterna hör 
till projektidén. Nu närmast ska han och teamet hålla 
workshops på Västsvenska kommunikationskarneva-

len i Göteborg, 17–18 maj och i höst deltar han på 
Intradagarna, 25–26 september i Stockholm.

– Det finns ett stort behov av de här kunskaperna 
runt om i hela samhället. Även till professioner som 
möter målgruppen trots att de inte jobbar inom om-
sorgen men som ändå möter dem, till exempel som 
busschaufför eller som personal på ett gym eller i en 
simhall. 

Fortsättning
När projektets framtid kommer på tal understryker 
Peter Hedström Durhan att projektet håller på till 
och med 2017. Han vill inte uttala sig om en eventu-
ell fortsättning på projektet men kan inte undvika att 
nämna behovet av det. 

– Brukarna kommer ju inte att sluta att kommuni-
cera när projektet tar slut. De här rättigheterna kom-
mer alltid att finnas och det känns som om vi i Luleå 
är på rätt väg.

Text och foto: Erik Tillander.

Socialstyrelsen om AKK:
I Socialstyrelsens skrift ”Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet” finns ett kapitel om AKK*. 
Under ”Socialstyrelsens rekommendation” står inledningsvis:

”Personer med kommunikationssvårigheter bör få tillgång till individuellt anpassad Alternativ och Kompletteran-
de Kommunikation (AKK) för att öka möjligheten till funktionell kommunikation i för personen viktiga samman-
hang. Detta för att kunna kommunicera i situationer som annars tenderar att resultera i utmanande beteende. 
Detta gäller även personer som kan tala, men behöver AKK som stöd. Personalen bör själva använda AKK tillsam-
mans med tal när de kommunicerar med personer med kommunikationssvårigheter.”

Krav på kunskaper om kommunikation finns även i skriften ”Rätt kompetens hos personal i verksamheter för per-
soner med funktionsnedsättning – Vägledning för arbetsgivare, och i Socialstyrelsens allmänna råd: ”Kunskaper hos 
personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning” *.

I den sistnämnda finns följande lista under rubriken kommunikation:

– kunskap om kommunikation och dess betydelse 
– kunskap om alternativa kommunikationssätt samt hjälpmedel för kommunikation 
– förmåga att anpassa kommunikationen till olika situationer och till olika individers förutsättningar och
   behov.

* Socialstyrelsens skrifter och allmänna råd kan laddas ner gratis från www.socialstyrelsen.se

Överallt i verksamheterna syns spår av AKK-projektet i form av 
piktogramtavlor och förenklade skyltar med flera olika sym-
boler. 

Ingrid Renberg, 
FUB, Luleå.
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Om du har en fysisk funktionsnedsättning och till 
exempel är förlamad, amputerad eller av annan 
anledning inte kan förflytta dig så är det självklart 
att samhället hjälper dig med en rullstol. Men hur 
är det om du har en intellektuell funktionsnedsätt-
ning? Har du då möjlighet att få tillgång till kogni-
tiva hjälpmedel?

Jag sitter i styrelsen för Föreningen för kognitivt 
stöd, FKS. FKS är en ideell förening som arbetar 
brett för att öka kunskapen kring kognitivt stöd 

genom inspirationsdagar samt genom samverkan 
med myndigheter och andra aktörer inom området. 
På FKS:s webbplats www.fks.org.se finns också en da-
tabas med kognitiva hjälpmedel.

Dålig kunskap om kognitiva hjälpmedel
Under förra åter deltog FKS på seminariet ”Kogni-
tivt stöd – hur skapar vi jämlik tillgång”. Arrangörer 
var Sveriges Arbetsterapeuter i samverkan med både 
intresseorganisationer och yrkesförbund. Förbunds-
ordförande Ida Kåhlin refererade till en undersök-
ning som besvarats av 1600 arbetsterapeuter som för-
skriver kognitiva hjälpmedel. 

Hela 82 % ansåg att de inte hade fått den kom-
petensutveckling de behövde, 43 % ansåg också att 
de skulle behöva förskriva dessa hjälpmedel i högre 
utsträckning än de gör i dag. En majoritet menade 
dessutom att de inte har tillräckligt med tid för att 
bedöma behov, prova ut, instruera och följa upp för-
skrivning av kognitiva hjälpmedel.

Svårt att få
kognitiva

hjälpmedel

Anhöriga och personal är viktiga
För att kognitivt stöd ska fungera i vardagen är också 
personer i den nära omgivningen, personal och anhö-
riga mycket viktiga. De behöver hjälpa till och påtala 
behovet. Det är ofta svårt för den som har en kognitiv 
funktionsnedsättning att veta vad som finns och hur 
det som finns skulle kunna vara till stöd i vardagen. 

Det behöver också finnas stöd när hjälpmedlet in-
troducerats. Ofta är kognitiva hjälpmedel datorbase-
rade och behöver kontinuerligt anpassas eller upp-
graderas. Eller så behöver bildstöd, scheman, arbets-
beskrivningar mm tillverkas inför nya situationer och 
aktiviteter.

Ett nytt område
Projektet ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” 
håller på att avslutas. De individanpassade datorerna 
som de 12 deltagarna använt under två år övergår i 
privat ägo. Skollicenser ska förskrivas som personliga 
hjälpmedel för att deltagarna ska kunna fortsätta vara 
digitalt delaktiga i sin vardag. Dessa förskrivningsbara 
datorprogram är kognitiva hjälpmedel som arbetste-
rapeuterna har liten eller ingen erfarenhet av. Detta 
är ett nytt område de behöver sätta sig in i. 

För våra deltagare kommer det troligen lösa sig, 
men hur ser det ut för alla andra? Med hjälp av kogni-
tiva hjälpmedel kan många med utvecklingsstörning 
utvecklas och växa och få en möjlighet att leva som 
andra. Vem eller vad avgör om fler ska få chansen? 
Det vi vet att är att kunskap behövs på alla nivåer, från 
stödpersoner till förskrivare.

Tema Kognitivt stöd
Kerstin Gatu, Mora, har arbetat med begåvningsstödjande hjälpmedel sedan 90-talet. 
Hon har initierat en rad olika projekt: ”En enkel mobiltelefon”, ”Bildstödet Mora”, ”IT-verk-
stan”, ”Handiprojektet” och ”iLearn”. Nu arbetar hon med projektet ”Anpassad IT – Vägen 
till digital delaktighet”.
I tidigare nummer av Intra har Kerstin skrivit om datorn som hjälpmedel (nr 4/2015), 
om olika hjälpmedel för att klara av pengar (1/2016), om hur man använder en Handi 
(2/2016) och om olika sätt att underlätta vardagen med hjälpmedel (4/2016).

Av Kerstin Gatu
”Projektet ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” håller på att avslu-
tas. De individanpassade datorerna som de 12 deltagarna använt under 
2 år övergår i privat ägo. ” Foto: Gunnel Johansson.
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En personalgrupp vände sig till oss och ville dis-
kutera problematiska situationer som de dagligen 
har att hantera. Dessa handlade ytterst om självbe-
stämmande för personerna som bor i gruppbosta-
den och personalens upplevelser av att de ibland 
begränsar detta självbestämmande. Grundfrågan 
rörde självbestämmande för de boende kontra ris-
ken för underlåtenhet från personalens sida. 

Med detta inledde vi ett samarbete med personal-
gruppen som bland annat innebar att vi träffade 
dem på ett personalmöte och därefter intervjuade 
personer som bodde i gruppbostaden.

S om personal vid ett LSS-boende ska man enligt 
lagen stödja de boende i att leva som folk gör 
mest, uttryckt med orden ”Målet skall vara att 

den enskilde får möjlighet att leva som andra”. LSS-la-
gen säger vidare att verksamheten ska vara ”grundad 
på respekt för den enskildes självbestämmanderätt 
och integritet” och att den ska ge en god omvårdnad, 
”det ska finnas den personal som behövs för att ge 
ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall 
kunna ges”.

När personen som bor vid ett LSS-boende äter för 
mycket, blir överviktig, riskerar sin hälsa eller utsätter 
sig för fara försätts personalgruppen i bryderi. Dilem-
mat uppstår i skärningspunkten mellan kravet på att 
stärka de boendes möjlighet att bestämma (självbe-
stämmanderätt) och skyldigheten att se till att samma 
personer mår bra (god omvårdnad). Det finns alltså 
en återkommande svårighet för anställda i många 
LSS-boenden. 

Personalmöte
Inför att vi skulle träffa personalgruppen skickade de 
två dilemman till oss som skulle diskuteras på mötet. 
Här är ett av dem:

”En brukare säger bestämt nej till stöd med hygienen 
och tar endast emot hjälp med duschning en gång per 
vecka. Hen tycker att det räcker. Detta medför att bruka-

ren är mycket ofräsch, har bl a smutsigt hår och luktar 
illa. Brukaren vill inte heller byta kläder och sover oftast 
(även nattetid) i soffan i sina kläder. Fötterna är nariga, 
ev förekommer svamp, tånaglarna är långa. Brukaren vill 
inte att personalen sköter om hens fötter. Fotvårdstid har 
bokats, men brukaren har bokat av tiden. Hen tycker inte 
att det behövs. Brukaren ifråga är vältalig och har stark 
integritet och anser därför att personalstöd är onödigt i 
många fall.”
På mötet berättade de anställda att de försökt göra 

överenskommelser med personen. De har till exempel 
åkt till badhus och motiverat det med att de därefter 
ska göra något roligt. Detta har löst problemet akut, 
men inte på lång sikt. Personalgruppens bedömning 
är att personens oförmåga att sköta hygienen gör att 
hen är ofräsch och i förlängningen riskerar hälsan. 
De anställdas uppgift att dels stödja personen i att 
bestämma, dels se till att hen mår fysiskt bra gör att 
de undrar: ”Hur länge kan man hålla på? När är det 
kränkande? När har det blivit försummelse?” 

På mötet kom också andra dilemman upp. Ett ex-
empel är personer som bor i gruppboendet, men inte 
tar emot stöd i sina respektive lägenheter på flera 
veckor. Personalgruppen har försökt övertala perso-
nerna att få tillträde oftare. Rätten att bestämma själv 
kan alltså göra att personerna inte får det stöd som de 
bedöms behöva. 

De anställdas balansgång 
Dilemmat för de anställda uppstår när de uppmunt-
rar personerna på LSS-boendet att göra egna val och 
de boende då bestämmer sig för sådant som de an-
ställda betraktar som mindre bra och rent av skadligt. 

Lösningen på kravet att de boende ska bestämma 
själva kontra risken för att de inte får en god omvård-
nad blir att personalgruppen gör överenskommelser, 
lirkar, motiverar, peppar, coachar, uppmuntrar, mu-
tar (om du duschar så tvättar jag ditt hår, om du följer 
med till badhuset kan vi göra något roligt efteråt). 

Efter presentationen av dilemman som personalgruppen 
berättade om vid personalmötet ska vi nu titta lite närmare 
på begreppet självbestämmande.

 Självbestämmande 
– ett dilemma 

    i gruppbostäder? 
Av Gunnel Andersson och Hjördis Gustafsson
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Den här artikeln bygger på rapport 149/16 i FoU Södertörns rapportserie. 
Den heter ”Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder? Ett annat sätt att se på saken”.
Rapporten kan laddas ner från www.fou-sodertorn.se 

FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs gemensamt av socialtjänsten 
i Botkyrka, Gotland, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och 
Värmdö. Arbetet bedrivs i nära samarbete med praktiken. 
FoU Södertörn har en egen hemsida, www.fou-sodertorn.se 
Där finns fler läsvärda rapporter:
147/16. Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter.
146/16. Rum för gemenskap. En studie kring gemensamhetsutrymmen knutna till 
                servicebostäder enligt LSS.
135/15. Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS. 
122/14. Genomförandeplan – mål och mening.
115/13. Barnperspektiv i LSS-akter. En aktgranskning.
106/12. När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma.
84/10. Dilemman i omsorgsarbete – att stödja personer med funktionsnedsättning 
             i deras boende.

Självbestämmande
Idén om självbestämmande kan sägas genomsyra så-
väl LSS som dess förarbeten. Vad som menas med 
självbestämmande framgår dock inte tydligt, varken 
i lagtext eller i förarbeten. För att hitta mer omfat-
tande resonemang får man söka i handikapputred-
ningens betänkanden. I dessa lyfter man särskilt fram 
det etiska perspektivet (SOU 1991:46). I utredningen 
betonas att man gjort ett medvetet val att utgå från 
den humanistiska människosynen som grund för sina 
förslag. Det betyder att utredningen ”avvisar tanken 
på människan som ett objekt eller ett föremål för åt-
gärder”. Här betonas alla människors lika värde, att 
alla har samma rättigheter. En sådan rättighet är, me-
nar man, rätten till integritet och självbestämmande. 

Det dagliga arbetet inom en verksamhet som en 
gruppbostad kännetecknas av ett pågående samspel 
mellan de individer som bor och arbetar där. I ett 
socialt samspel mellan människor blir självbestäm-
mande ett något ”stumt” begrepp, utan koppling till 
ett sammanhang där individer interagerar med var-
andra. Går det överhuvudet taget att hävda att ”jag 
bestämmer över mig själv”? Befinner sig inte männis-
kan i ständigt samspel med andra individer, med den 
fysiska miljön, med väder och vind, med lagar och 
förordningar? 

Vi menar att det behövs andra begrepp för att undersöka 
och diskutera villkor för personer med funktionsnedsättning 
när de blir föremål för samhällets insatser. Dessa hittar vi i 
tidsgeografin. 

Tidsgeografi 
Ett begrepp som kan hjälpa oss att förstå gruppbo-
staden och dess dilemman är tidsgeografi. Tidsgeogra-
fin utvecklades under slutet av 1960-talet av kultur-
geografen Torsten Hägerstrand. Ett av tidsgeografins 
kärnbudskap är att uppmärksamma människans be-
gränsade handlingsutrymme. Det som bestämmer 
handlingsutrymmet är olika former av restriktioner. 
En av dem benämns kapacitetsrestriktioner. Till kapaci-
tetsrestriktioner hör individens fysiska och psykiska 
förmåga, materiella tillgångar (som pengar), kun-
skap, boendeförhållanden etc. Alla människor har 
kapacitetsrestriktioner. Men för personer med funk-
tionsnedsättning kan det handla om svårigheter att 
komma sig för, att våga, att kommunicera, att koncen-
trera sig, att förstå, att förflytta sig. I de intervjuer med 
personer som bor på gruppbostaden, som vi gjorde, 
framkom att det kunde röra sig om svårigheter att 
minnas och begränsningar i fysisk rörlighet. Brist på 
pengar är en kapacitetsrestriktion som ofta drabbar 

Hjördis Gustafsson är fil kand i 
etnologi och forskningsassistent vid 
FoU Södertörn. 
Gunnel Andersson är fil dr i socialt 
arbete och forskningsledare vid FoU 
Södertörn.
De kommer att föreläsa på årets 
Intradagar.
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personer som är beroende av socialförsäkringssyste-
met för sin försörjning. 

En gruppbostad kan beskrivas som en insats enligt 
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). En gruppbostad kan också vara någons hem el-
ler arbetsplats. Med ett tidsgeografiskt språkbruk kan 
den även beskrivas som en lokal ordningsficka. 

En lokal ordningsficka kan liknas vid ett avgränsat 
fysiskt och socialt sammanhang där samspelet mellan 
individer avspeglar både hur resurser fördelas och 
vilka restriktioner som gör sig gällande. Det samspel 
och de händelser som äger rum mellan individerna i 
en lokal ordningsficka kan beskrivas i termer av akti-
viteter och projekt. Inom tidsgeografin skiljer man mel-
lan dessa två begrepp. Ett projekt består av en rad 
aktiviteter som utförs i en viss ordning och som leder 
fram till ett visst mål. Ett exempel på ett för många 
återkommande projekt är måltider som föregås av ak-
tiviteter som att handla och förbereda maten. Projekt 
kan vara lång- eller kortsiktiga. Vardagen är full av 
projekt i varierande omfattning. Vissa är rutiniserade; 
de utförs om och om igen över en längre tidsperiod 
(som att laga middag). 

Människans handlingsutrymme betraktas på detta 
sätt som begränsat, oavsett var hon befinner sig och 
hur hon bor, oavsett om det är i en storstad eller på 
landsbygden, i en gruppbostad eller i en bostadsrätt, 
utan tillgång till samhälleligt stöd.

Efter presentationen av tidsgeografi och dess begrepp går vi 
över till intervjuerna med personer som bor i gruppbostaden.

Att leva i en gruppbostad
Vilka möjligheter finns att ”leva sitt liv” i gruppbosta-
den? Vi bestämde oss för att intervjua personer som 
bor i gruppbostaden för att undersöka om de anställ-
das oro över att de inte gav dem tillräckligt utrymme 
att bestämma över sina liv bekräftades. 

Vi intervjuade en person i taget och utgick från en 
”vanlig” dag och de olika aktiviteter och projekt som 
den kan bestå av. Här presenterar vi hur måltiderna 
genomfördes och hur personerna såg på dem.

Matprojektet 
Till maten vid gruppbostaden räknar vi frukost och 
middag. De flesta är borta under dagtid (på varda-
garna) och äter lunch på annan plats. 

Frukost:
Av de sex intervjuade äter tre personer frukost i sina 
lägenheter och tre i det gemensamma utrymmet. En 
person har beställt smörgåsar till sin lägenhet som le-
vereras på kvällen, en annan fixar sin frukost själv i 
sitt kök, en tredje ordnar frukosten tillsammans med 
personalen i det gemensamma köket. För ytterligare 
en person är det personalen som gör frukosten i det 
gemensamma köket och ytterligare en annan person 
ordnar frukost i sin lägenhet men dricker kaffe i det 
gemensamma utrymmet. Här följer några kommenta-
rer om frukosten som visar olikheterna: ”Jag bestäm-
mer helt själv vad jag ska göra på morgonen. Jag har 
beställt tre smörgåsar på morgonen, de gör i ordning 
dem här i köket (det gemensamma) och kommer in 

Susanne Hellman och Leif Wettermark i Leifs lägenhet i Lundbygatans gruppbostad. Foto: Stefan Ilstedt.
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med dem på kvällen. Det är frukosten.” Personen me-
nar att han själv bestämt vad han skall ha och svarar på 
frågan om han tycker det är bra att personalen ordnar 
hans frukost: ”Ja, det är klart. (…) Nu är man så van, 
nu är man äldre och har blivit lite bekvämare.”

 En annan person uttrycker: ”Jag gör det själv, där 
ute (i det gemensamma köket). Jag vill inte ändra 
någonting, jag vill ha det så här.” En tredje person 
säger: ”Det är personalen som gör frukost [i det ge-
mensamma utrymmet]. Vi brukar sitta och titta på 
Nyhetsmorgon och fixar frukost.” På frågan om vad 
intervjupersonen tycker om det svarar han: ”Det är 
bekvämt”, och menar vidare att de tillsammans be-
stämt vad han ska äta till frukost. 

Sammantaget präglas frukosten av olikhet och indi-
viduella lösningar. De intervjuade ger uttryck för ett 
relativt stort handlingsutrymme vad gäller frukosten: 
vad de äter, var de gör det, hur – d v s ensamma eller 
tillsammans med andra, och även när, beroende på 
hur dagen ser ut och enskilda vanor. 

Olika kapacitetsrestriktioner hos personerna gör 
att de behöver personalens stöd och hjälp för att ge-
nomföra frukostprojektet. De aktiviteter som föregår 
frukosten (som att inhandla pålägg, göra smörgåsar, 
hälla upp fil, brygga kaffe) genomförs på olika sätt. 
Antingen är det personalen som utför dem, de in-
tervjuade eller båda tillsammans. Personalens med-
verkan kan på det sättet betraktas som en resurs som 
frigör personernas handlingsutrymme; det möjliggör 
för dem att agera - att genomföra sitt frukostprojekt. 
En annan typ av personalmedverkan – som att inte ge 
hjälp och stöd eller negligera de individuella önske-
målen – skulle sannolikt medföra ett mer begränsat 
handlingsutrymme för personerna vid gruppbosta-
den. 

Middag:
Middagen serveras i det gemensamma köket kl 17. Det 
är personalen som lagar maten, dukar, plockar undan 
och diskar. Inför varje vecka görs en lista över veckans 
olika middagar och personerna som bor i gruppbo-
staden tillfrågas om de har några önskemål. Tidigare 
lagade var och en middag i sin lägenhet tillsammans 
med personal, och åt sedan antingen tillsammans i 
det gemensamma utrymmet eller i sin lägenhet. Per-
sonalen berättar att majoriteten av de boende önskat 
denna förändring vid ett gemensamt husmöte. Om 
frukosten kunde betecknas som ett individualiserat 
projekt så är middagen kollektiviserad. 

Middagen kan ses som ett projekt som består av ak-
tiviteter som att skriva handlingslista, åka och handla, 
förbereda maten, laga den, duka, äta, duka av, diska 
etc. I gruppbostaden är detta personalens projekt och 
det innebär att även de kringliggande aktiviteterna 
som krävs för att genomföra projektet blir en angelä-
genhet i huvudsak för personalen. Hur ställer sig då 
de personer som bor i gruppbostaden till detta? En av 
de intervjuade svarar: ”Personalen lagar maten. Det 
vill jag. (…) Jag bestämmer [min favoriträtt] varan-
nan vecka.” 

En annan svarar på frågan om man får välja mellan 
att äta gemensamt och laga egen mat i sin lägenhet: 
”Det kan jag inte svara på, men jag tror att de helst 

vill att vi sitter här och äter.” När intervjuaren frågar 
om det är någon som frågat om han vill äta i det ge-
mensamma köket eller i sin lägenhet, svarar han: ”Nej 
nej. Jag sitter hellre här. Det är mycket skönare att få 
maten lagad.” Det tycks som flera av de intervjuade 
tar för givet, accepterar, och även uppskattar, att mid-
dagen i stor utsträckning är personalens projekt. 

En av de intervjuade hämtar dock sin mat och äter 
framför TV:n i sin lägenhet, vilket visar att det finns 
individuella avvikelser från den gemensamhetsnorm 
som skapats kring middagen. Även om flera menar 
att det är bekvämt och bra att personalen lagar maten 
finns det också synpunkter som komplicerar nuvaran-
de middagsupplägg: 

Intervjuare: Brukar du handla mat och så, mat och grejer? 
Intervjuperson: Inte nu längre. 
I: Vad kommer det sig? 
Ip: Jag vet inte. Förut, innan personalen lagade mat, då 
lagade vi egen mat. 
I: Vad tyckte du om det då? 
Ip: Det var ju bra att laga sin egen mat. (…) Personalen 
hjälpte till. 
I: Så då var, var och en inne i sin egen lägenhet och lagade 
sin egen mat tillsammans med personal? 
Ip: Ja. 
I: Vilket föredrar du då? 
Ip: Det var bättre att laga sin egen mat. 
I: På vilket sätt var det bättre? 
Ip: Då fick man bestämma själv vad man skulle ha för 
mat. 
I: Satt du och åt ensam? 
Ip: Nej, då kom man hit med sin mat och käkade tillsam-
mans. 
I: Vad kom det sig att man ändrade då? 
Ip: Det vet jag inte. 

Intervjun visar att personen ifråga skulle värdesätta 
ett ökat handlingsutrymme vad gäller middagssitua-
tionen: han vill bestämma över vad han skall äta, varje 
middag, och inte bara en middag i veckan. Det fram-
kommer att även vardagsaktiviteten ”handla mat” 
upphör då den inte längre är relevant för att genom-
föra projektet middag. Personens handlingsutrymme 
kan sägas ha minskat, medan andras kan ha ökat, 
genom beslutet om gemensam middag. För vissa en 
restriktion – för andra en resurs. 

I denna situation blir det alltså fråga om att under-
ordna sig kollektivet. Hypotetiskt skulle det också ha 
kunnat vara en effektivisering av personalresurser. 

När vi frågar om möjligheter att påverka vad som 
serveras svarar en av de intervjuade: ”När de ska göra 
upp matsedeln för veckan då kommer de och frågar 
vad man vill äta så man får själv beställa.” Intervjuaren 
frågar: ”Så var och en får bestämma en middag?”. Den 
intervjuade svarar: ”Sen gör de lite som de tycker där 
också.” En annan svarar: ”Det är vi som bestämmer. 
Sen hjälper personalen till och bestämmer vad som 
är bäst.” 

Citaten ovan pekar på att veckomenyn skapas i ett 
samspel mellan personalen och de boende, att de sist-
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nämnda har ett visst handlingsutrymme 
när det gäller enskilda måltider men det 
är personalen som beslutar om den slutgil-
tiga veckomatsedeln. Detta kan handla om 
att personalen har överblick över helheten 
eller att de har kunskap om kost och hälsa 
som de vill överföra till de boende. Det kan 
också finnas praktiska inslag då det är per-
sonalen som står för matlagningen. 

Frukosten betecknas som ett projekt där 
individen har ett stort handlingsutrymme 
att – tillsammans med personalen – forma 
sina individuella rutiner. Detta gäller inte 
middagen. De personer som bor i gruppbostaden har 
ett visst handlingsutrymme vad gäller vad som serve-
ras men i det stora hela är det personalen som formar 
middagens när, var, vad och hur. Flera som intervjuats 
ser detta som en resurs, även om det gäller att under-
kasta sig övriga boendes önskemål och personalens 
slutgiltiga ställningstagande till förslagen. Det faktum 
att någon annan – personalen – utför en uppgift kan 
ju också upplevas som en tillgång, en möjlighet att 
göra något annat istället (jämför ett kollektivboendes 
gemensamma middagar med alternerande matlag-
ning). 

Oavsett grunden till beslutet om gemensam middag 
så är restriktionerna alltid närvarande – en situation 
är alltid begränsad. Begränsade personalresurser le-
der till begränsad tid för respektive individ att göra 
som den önskar. Som ett motiv till att personalen la-
gar middag finns de kapacitetsrestriktioner som är 
grunden till att personerna ifråga bor i en gruppbo-
stad enligt LSS. 

Närvaron av personal 
Genom personalens närvaro i personernas hemmiljö, 
förmedlas värderingar om hur det skall se ut hemma 
och i en mening hur personerna som bor i gruppbo-
staden skall se ut. Personalen kommer i kontakt med 
den boendes intimsfär (som kroppen och kläderna) 
och personsfär (hemmet). Personalens stöd inom in-
timsfären och personsfären kan knytas till individens 
självpresentation. 

Att ha en viss ”renhetsstandard” i bostaden, rena 
kläder och rent hår, blir en del av personens presenta-
tion av sig själv. Samtidigt blir individens och hemmets 
framtoning också en del av personalens presentation 
av sitt arbete gentemot chefer och anhöriga och där-
med också en bedömning av personalens insats. Även 
grannar och andra i omgivningen kan bli en del av 
denna bedömning. 

När kroppen och det kroppsnära, som kläder och 
hygien, blir en angelägenhet för personalen, kan det 
således delvis ha att göra med både personens och 
personalens presentation av sig själv. En individs yttre 
framtoning har betydelse för omgivningens reak-
tioner och det samspel som skapas med andra. En 
person med ett avvikande yttre, som att vara smutsig 
eller lukta illa riskerar att stigmatiseras. En kapacitets-
restriktion kan ju också vara att inte förstå hur omgiv-
ningen tolkar en smutsig kropp. 

I intervjuerna med de boende fanns ofta en sam-

stämmighet i förhållande till persona-
lens synpunkter om sådant som rörde 
hemmets skötsel och den egna framto-
ningen; normerna tycktes vara gemen-
samma eller så anpassade man sig efter 
varandra. 

Att få synpunkter på att kläderna be-
höver bytas, håret tvättas och naglarna 
klippas skulle kunna uppfattas som en 
begränsning av handlingsutrymmet, 
men också som en resurs som vidgar 
handlingsutrymmet. En stödjande rela-
tion (dvs personalen som resurs) kän-
netecknas bland annat av omsorg och 

omtanke från den professionellas sida. I intervjuerna 
framställs personalens agerande mestadels som en 
tillgång, något som möjliggör aktiviteter och projekt. 

Intervjuare: Är personalen inblandad i duschning och 
sånt? 
Ip: Nej, de påminner mig att jag ska göra det, de säger till 
mig. Jag gör det själv, duschningen och borsta tänderna. 
I: Vad tycker du om att de påminner dig? 
Ip: Det är bra. Jag glömmer bort det annars. 

 
En lokal ordningsficka 
Samtliga som bor i gruppbostaden har kapacitets-
restriktioner som påverkar deras förmåga att bo på 
egen hand och klara sin vardag. I denna specifika 
kontext pågår ett socialt samspel mellan två sociala 
kategorier: personal och boende. Här pågår förhand-
lingar, diskussioner och kompromissande. Det finns 
ibland upplevelser av maktlöshet hos personalen och 
kanske även hos brukarna. I detta samspel pågår en 
slags vardagens kamp om handlingsutrymmet.

Ett försök att systematisera olika möjliga utfall av 
detta samspel presenteras i följande tankemodell.

Tabellen visar möjliga utfall utifrån att personalen 
respektive brukaren definierat ett projekt. Persona-
lens projekt kan sammanfalla eller kollidera med 
brukarens på samma sätt som brukarens projekt kan 
sammanfalla eller kollidera med personalens. 

När personalens projekt sammanfaller med bru-
karens, liksom brukarens projekt med personalens, 
utmynnar detta i gemensamma projekt, de är eniga. 

2. Brukarens 
projekt  

a) sammanfaller 
med 
personalens  

b) kolliderar 
med 
personalens  

1. Personalens 
projekt

a) sammanfaller 
med 
brukarens

b) kolliderar 
med 
brukarens  

Utfall 

Gemensamma 
projekt 

Konflikter 
& 
dilemman

”Begränsade 
personalresurser 
leder till begrän

sad tid för res
pektive individ 
att göra som 
den önskar. ”
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Detta utfall har flera tolkningsmöjlig-
heter. Dels kan personal och brukare 
ha samma syn på och dela normer 
och värderingar om vad som skall 
göras och på vilket sätt. Dels skulle 
detta kunna vara ett uttryck för en in-
stitutionalisering, att regler och ruti-
ner internaliserats av brukaren för att 
”man måste”, för att undvika konflik-
ter eller repressalier. Det skulle också 
kunna ses som att brukaren anammar 
personalens projekt för att de tycks 
relevanta. 

När personalens projekt kolliderar 
med brukarens skulle detta kunna 
vara uttryck för brukarens opposition 
mot en förtryckande regim. Det skul-
le också kunna tolkas som ett sätt för 
brukaren att försöka vidga sitt handlingsutrymme, att 
hävda sin existens. 

Om brukarens projekt sammanfaller med perso-
nalens kan det, precis som ovan, vara ett uttryck för 
gemensamma värderingar. Det kan också tolkas som 
att brukaren får ett tillräckligt stort handlingsutrym-
me för att genomföra sina projekt. En tredje möjlig 
tolkning skulle vara att personalen inte tar hänsyn till 
personens kapacitetsrestriktioner och därmed negli-
gerar behov av stöd och hjälp. 

Ständiga dilemman
Om vi tar exemplet med personen som inte ville klip-
pa sina tånaglar upplever sig personalen inte ha makt 
att agera och faktiskt klippa dem, mot brukarens vilja. 
Det skulle strida mot den humanistiska grundprinci-
pen om självbestämmande. Personaldiskussionerna 
visar att de, via förhandlingar och ”knep & knåp”, 
ändå försöker genomföra sitt projekt. Brukaren bju-
der motstånd, driver sitt projekt, att inte klippa nag-
larna, genom att avböja hjälp och avboka fotvårdsti-
der. Detta samspel kan liknas vid en kamp om hand-
lingsutrymmet. ”Striden” blir ett uttryck för olika tolk-
ningar av resurser, vad som är bra och restriktioner, 
vad som är hindrande. Båda försöker påverka utfallet 
av projektet, eller skapa ett annat projekt. Bådas syn-
sätt blir alltså rådande i ett ömsesidigt växelspel, där 
ömsom den ena parten, ömsom den andra, definierar 

”De blev inlåsta i sina rum och 
fastbundna alldeles för länge och 
människor skadades hela tiden”

Det säger professor Hrefna Fridrikdóttir, som har 
granskat förhållandena på Kópavogshæli, Islands 

största institution för barn med utvecklingsstörning. 
I rapporten nämns 178 funktionshindrade barn som 
utsattes för övergrepp och vanvård under dryga 40 år 
innan anstalten stängdes 1993. 

De drabbade som fortfarande är i livet lär nu kunna 
kräva ekonomisk ersättning av staten för sitt lidande, 
enligt en lag som finns sedan 2010.
Sveriges Radio 170211.

Riksrevisionen granskar gode män

Efter nya avslöjanden i SVT om hur flera huvud-
män blivit bestulna på pengar av sina gode män 

ska nu Riksrevisionen granska ”om staten skapat för-
utsättningar för kommunerna att utforma ett funge-
rande system för gode män och förvaltare”. Resultatet 
av granskningen kommer att presenteras i en rapport 
i december 2017.

Riksrevisionen har tidigare, 2006 och 2009, granskat 
den statliga tillsynen av kommunernas överförmyn-
dare. Då kritiserade man bl a den bristande juridiska 
och ekonomisk kompetensen hos överförmyndarna.
www.riksrevisionen.se.

resurser och restriktioner. 
Exemplet ovan illustrerar möjliga 

dilemman för personal och brukare 
inom funktionshinderområdet. Det 
blir dilemman i den stund personalen 
inte tar för givet att de kan bestämma. 
Att personalen upplever ständiga di-
lemman visar att det råder en grund-
syn som präglas av humanism och rätt 
till självbestämmande. Och att denna 
grundsyn avspeglas i ett delikat sam-
spel där handlingsutrymmet fluktue-
rar och utmynnar i såväl gemensamma 
projekt som konflikter och dilemman. 

Läs mer:
Andersson, G. (2009). Vardagsliv och boende-

stöd – en studie om människor med psykiska funktionshinder. (Dok-
torsavhandling). Stockholms universitet, Institutionen för socialt 
arbete. 

Ellegård, K. (1998). Under ytan - ingångar till det kulturgeografiska 
äventyret. I: Gren, M. & Hallin, P-O (red) Svensk kulturgeografi inför 
2000-talet. Lund: Studentlitteratur. 

Ellegård, K. (2001). Att hitta system i den välkända vardagen. En 
tankeram för studier av vardagens aktivitetsmönster och projekt. I: 
Ellegård, K. & Wihlborg, E. (2001) Fånga vardagen. Ett tvärveten-
skapligt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Kjellman, C. (2003) Ta plats eller få plats? Studier av marginaliserade 
människors förändrade vardagsvillkor. Avhandling. Institutionen 
för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lund: universitetet. 

Lantz, G. (1996) Människan, hemmet och tingen. I: Gaunt, D., & 
Lantz, G. (red) Hemmet i vården – Vården i hemmet. Falköping: 
Liber. 

Lenntorp, B. (1976) Paths in Space-Time Environments. A Time-
Geographic Study of Movement Possibilities of Individuals. Geogra-
fiska institutionen, Lunds universitet.

Steive, K. (2012). När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett 
dilemma – om livsstilsrelaterad problematik bland personer med 
utvecklingsstörning. FoU Södertörn, rapport nr 106/12

SOU 1991:46. 1989 års handikapputredning (1991). Handikapp, 
välfärd, rättvisa: betänkande. Stockholms: Allmänna förlaget.

Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Holmqvist, S., Mattsson, 
M., Stefansson, C-G. & Bülow, P. (2014) Coping with poverty and 
severe mental illness in everyday life. Psychosis, Vol. 6 (2), pp 117-
127.  DOI: 10.1080/17522439.2013.790070

”Att personalen 
upplever ständiga 

dilemman visar 
att det råder en 

grundsyn som präg
las av 

humanism 
och rätt till 

självbestämmande.”
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T uva Lund, kommunalråd (s) och ordförande i 
vård- och omsorgsnämnden, är den som är po-
litiskt ansvarig för LSS-stödet i Botkyrka.  Hon 

beskriver arbetet i kommunen som ett teamwork, att 
alla i organisationen arbetar mot samma mål. 

– Hela organisationen genomsyras av en öppen po-
sitiv framåtkänsla, säger hon. 

Medborgaren i fokus
”Medborgaren i fokus” skulle kunna vara en präktig 
politikerfloskel. Men i Botkyrka räds man inte värde-
orden. Tvärtom.

– Det är en påminnelse om vårt uppdrag, säger hon. 
Att brukaren ska ”äga livet”. 

Hon jämför med den äldre frasen ”medborgaren i 
centrum”:

– ”Medborgaren i centrum” står för ett utifrånper-
spektiv, att ”vi vet vad som är bäst för dig”. Men ordet 
fokus säger oss att det gäller att tolka och förstå vad 
personen ifråga själv vill och tycker är bäst. Vilket i 
sin tur innebär att vi ska ha ett förhållningssätt som 
stärker medborgarens självbestämmande. 

Bästa vännen vräkt
Det var en traumatisk händelse som fick Tuva Lund 
att engagera sig politiskt. När hon var 14 år gammal 
blev hennes bästa vän vräkt. Hon beskriver händelsen 
som en chock för henne.  

– Innan trodde jag att Sverige var drömsamhället 
där allt var bäst, men plötsligt insåg jag att barn kan bli 
vräkta. Det triggade igång mitt politiska engagemang. 

Hon utbildade sig till socionom och började arbeta 
som heltidspolitiker i Botkyrka kommun 2015. 

– Jag har alltid intresserat mig för sociala frågor 
och jag tror på varje människas kraft och att vi får ett 
bättre samhälle om fler tar plats. 

Framåtkänsla i hela organisationen
Att Botkyrka förra året vann Heja Olikas pris som bästa 
LSS-kommun (www.heja olika.se) tror Tuva Lund be-
ror på att de goda värderingarna finns i hela organisa-
tionen. ”Medborgarna finns inte här för vår skull utan 
vi finns här för medborgarna”, säger hon. 

– Det är ett viktigt förhållningssätt. Vi frågar oss vilka 

”Brukarna ska
äga livet”

Botkyrka kommun ligger söder om Stockholm och har ca 90 000 invånare varav en majoritet 
har utländsk bakgrund. Kommunens slogan heter ”Långt ifrån lagom!” och kanske är det den 
som väglett de ansvariga när man utformat sitt LSS-stöd. Förra året utsågs man av Heja Olika 
till årets LSS-kommun: ”Botkyrka har höga ambitioner om att följa LSS intentioner för att skapa 
individuella lösningar,” skrev man. Vi for till Botkyrka för att undersöka hur och varför?

Tuva Lund, kommunalråd i Botkyrka
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vi är till för. Jag går inte till jobbet för min egen skull. 
Den inställningen finns i hela organisationen och det 
råder en positiv och öppen framåtanda som är helt 
enorm.

Med i anställningsprocessen
Liksom flera andra kommuner ställer man i Botkyrka 
frågan vad självbestämmande betyder i praktiken. 
Hur omsätter man LSS-lagens paragrafer till konkreta 
handlingar? 

Ett svar i Botkyrka har varit beslutet att låta bru-
karna själva vara med i anställningsprocessen av den 
egna personalen (som ju för övrigt är en självklarhet 
när det t ex gäller personlig assistans till personer som 
inte har kognitiva funktionsnedsättningar).  

– Det är ju egentligen ganska självklart. Det är per-
sonalen som ska skapa trygghet hemma hos brukarna 
och då känns det viktigt att de får ställa sina frågor. 
Deras frågor är lite annorlunda och faktiskt kanske 
mer relevanta än andras. 

Ett annat ovanligt beslut gäller den dagliga verksam-
heten som efter beslut inte får stänga under semes-
tern.  

– För många av våra brukare är det svårt med som-
marsemester, för dem skapar det en oerhörd stress 
och för en del till och med ångest. Återigen handlar 
det om medborgarnas behov och inte organisatio-
nens. 

Brukarundersökningar
I Botkyrka jobbar de med brukarundersökningar,  
trots den kritik som ifrågasatt hur mycket de egent-
ligen är värda när de berörda inte själva kan fylla i 

svaren. Tuva Lund säger att de är helt medvetna om 
problemen med undersökningarna och att de gör allt 
för att bemästra dem.

– Vi utforskar möjligheterna och vi testar lite nytt 
hela tiden. Vi har en verksamhetsutvecklare som job-
bar med att med hjälp av kognitiva hjälpmedel göra 
det möjligt för alla att svara. Den personal som ställer 
frågorna får inte komma från det egna boendet. Dess-
utom har vi haft socionomstudenter här som gjort 
djupintervjuer. Vi har inte lyckats hela vägen men vi 
ser att andelen som svarar självständigt har ökat. 

Helhetsperspektivet
Tuva Lund framhåller också vikten av ett helhetsper-
spektiv, att sätta in till synes små enskilda frågor i ett 
större sammanhang. Hälsofrågor, hur personerna i 
fråga egentligen mår, är ett sådant exempel. 
– Hälsa handlar om så mycket mer än att vara ute och 
motionera, säger Tuva Lund. Om jag har en bostad, 
ett bra socialt nätverk, om jag har vänner, familj el-
ler kärlek. Eller en hund om jag vill ha det. Alla har 
olika behov. Det handlar om möjligheten att känna 
sig lycklig, att tas på allvar och att man får vara den 
man är. Man ska känna meningsfullhet och makt att 
påverka sitt liv, så jag tror att allt det här vi gör bidrar 
till en bättre hälsa. Och lyckas vi med det får vi ett 
bättre samhälle. 

Nära samarbete med FUB
En av nycklarna till framstegen menar Tuva Lund är 
ett nära samarbete med FUB, Förbundet för barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. 

– Vi har nära relationer med FUB Salem och träffar 

Bra i Botkyrka kommun
Nära samarbete med FUB
Ett nära samarbete med den lokala FUB-föreningen med regel-
bundna möten. 

Delaktighetsvision 
Förvaltningen har tagit fram en vision för hur man ska jobba 
gemensamt för att öka medborgarnas delaktighet och självbe-
stämmande; ett ”smörgårdsbord” av olika arbetssätt för hur man 
i praktiken kan öka brukarnas självbestämmande.  Samtalsmatta 
och slingor är två exempel på nya arbetssätt som används i verk-
samheten. 

Kontaktperson
Beslut på att man ska ha rätt till en egen kontaktperson även om 
man bor i en gruppbostad. När man utser kontakpersontar tas 
det hänsyn till brukarens behov beträffande ålder och intressen 
etc. (Enligt Tuva handlar detta om betydelsen av sociala nätverk 
för brukarna.)

Att vara en lärande organisation och våga misslyckas
Lärande förhållningssätt i organisationen som innebär att man 
har modet att våga testa nya idéer. 

Brukarna med i anställningsintervjun
Brukarna har möjlighet att vara med i anställningsprocessen och 
själva ställa frågor till dem som söker tjänsten. 

Brukarundersökningar
Designar sina egna brukarundersökningar och arbetar aktivt för 
att göra dem tillförlitliga. 

Individuella aktiviteter
Individuella aktiviteter som tar hänsyn till brukarens egna in-
tressen. Både spontana och inplanerade aktiviteter beroende 
på behov. 

Möjlighet att slippa semester
Beslut på att ge de brukare som mår dåligt av sommarsemes-
ter möjlighet att slippa.

Daglig verksamhet
Möjlighet för brukare att pröva sig fram och möjlighet för dem 
att välja mellan olika dagliga verksamheter. 

Brukarombudsman (BRO)
En person som ska fungera som en ”bro” mellan brukarna 
och kommunen. BRO:n ska lyfta fram brukarperspektivet och 
stödja brukarna att föra sin talan mot kommunen. 

Kritik
Ett positivt förhållningssätt till den kritik de får ifrån brukare 
och deras anhöriga. Ses som en viktig resurs i förbättrings-
arbetet. 

Ambition att hålla sig up-to-date med forskningsläget
Bra samarbete med Forum Carpe (ett kompetenscenter för 
26 Stockholmskommuner – www.forumcarpe.se) där alla en-
hetscheferna går på kurs och också deltar i projekt. 

Omvärldsbevakning
Håller sig uppdaterade med projekt som drivs i andra kom-
muner.

Tuva Lund, kommunalråd i Botkyrka
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”Organisationen kan inte trycka ner en mas
sa rutiner, dokument eller visioner på med
arbetarna. Man måste utforma verksamhe
ten tillsammans, annars kommer man aldrig 
att lyckas.”  

P etra Oxonius  är verksamhetschef för LSS i 
Botkyrka.  Hon tror att ett förändringsarbete 
måste börja med en dialog med medarbetarna. 

– Om man som chef ser att arbetet i praktiken inte 
utförs på det sätt som det är tänkt, att medarbetarna 
inte har samma målbild som vi, så måste de få chan-
sen att ge sin syn på vilka brister de upplever i sitt ar-
bete. Sedan måste de få de verktyg de behöver, vilket 
i regel handlar om kompetenshöjning.

Göra det tillsammans
Hon säger att man måste diskutera frågorna som 
medarbetarna ställs inför i arbetet, om bemötande, 
delaktighet och innebörden i att ha brukarna i fokus. 

– Den dialogen är nyckeln. Organisationen kan inte 
trycka ner en massa rutiner, dokument eller visioner 
på medarbetarna. Man måste utforma verksamheten 
tillsammans annars kommer man aldrig att lyckas.

Hur blev responsen från medarbetarna?
– De allra flesta har varit med på tåget och har nog 

Dialog med medarbetarna 
               är nyckeln

dem regelbundet. Om de har några undringar eller 
är kritiska mot något, så vet jag att de kontaktar mig. 
Och tvärtom. Det är jättetryggt att ha den relationen. 

En annan nyckel är deras strävan att hålla sig upp-
daterade med forskningsläget. De har ett nära sam-
arbete med Forum Carpe som är en samorganisation 
för flera kommuner i Stockholmsområdet för kom-
petensutveckling inom funktionshinderområdet. 
Botkyrka försöker också lära sig av vad som händer 
ute i landets alla andra kommuner. 

– Det har hänt så mycket under de senaste åren och 
det går rysligt fort. Det är svårt att veta vad man ska 
satsa på, säger Tuva Lund.

Ta emot kritik
Botkyrka kommun har också ett genomtänkt sätt att 
ta emot kritiska synpunkter, både från brukare och 
deras anhöriga. 

– De flesta är lite rädda för det men vi har jobbat 
aktivt för att se kritik som en möjlighet, berättar Tuva 
Lund. Vi ska inte bortförklara synpunkterna och bara 
säga att ”den personen var dum” utan lyssna för att 
skapa en bättre verksamhet. Så vi uppmuntrar våra 
medborgare att lämna synpunkter och varje synpunkt 

ska diskuteras på arbetsplatsträffarna och då ska fokus 
inte vara på skuldfrågan utan vi ska fråga oss hur vi 
kan jobba för att bli bättre. Det är något vi jobbat med 
under de senaste åren. Det bygger bättre förtroende 
mellan oss och brukarna och kommer på sikt att för-
bättra vår verksamhet. 

Våga misslyckas
Tuva Lund pratar om att ständigt vända på stenar och 
säger självkritiskt att man aldrig blir klar, att det finns 
mycket mer att förbättra. 

– Ju fler stenar man vänder på desto fler finns det 
under. 

Hon säger att man måste försöka och att man måste 
våga misslyckas. 

– Och testa nytt. Man lär sig av sina misstag. Och 
därför känner jag att om något misslyckas måste man 
ha en förlåtande attityd, att tänka att det ändå var 
bra att vi testade. ”Det här fungerade inte, då vet vi 
det, då får vi pröva något annat”. Om man inte vågar 
pröva nya idéer av rädsla för att misslyckas så är det 
lätt att man bara blir ”förvaltande” och då sker ingen 
utveckling. 

Text och foto: Erik Tillander.

sett fram emot det här. Att man lyssnat på dem och 
att de fått reda ut vilka problem som funnits. Och att 
de i sin tur fått de verktyg de behövt. 

Petra Oxonius tror även att personalen själva har 
vunnit på förändringarna. 

– Ja, det förstärker yrkesrollen 
och det bidrar till en statushöj-
ning. Det är viktigt att varje dag 
man går till jobbet känna att 
man bidrar och gör ett bra ar-
bete tillsammans med kollegor 
och brukare. Att det genererar 
något gott. 

Uppföljning viktigt
Hon ser ödmjukt på risken 
att råka ut för tråkigheter, 
till exempel att det sprids 
dåliga arbetssätt ute i verk-
samheterna.

– Det kan nog alla råka 
ut för, vi lika gärna som 
andra. Så det gäller att hela 
tiden jobba med uppfölj-
ning, att hela tiden ha de 
här frågorna på agendan 
annars finns risken att man 
backar tillbaka.

Petra Oxonius, verksamhetschef i Botkyrka.
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LSS-anställdas löner halkar efter

2016 års avtalsförhandlingar innebar att de offentligt 
anställda undersköterskorna fick ett rejält lönelyft 
från den 1 januari 2016, med 1 020 kr/mån. De övriga 
anställda inom Kommunals avtalsområde fick 520 kr 
mer i månaden. 

För privatanställda finns samma satsning på under-
sköterskor med 1 020 kr och ett lönepåslag för de 
övriga på 700 kr/mån, men på grund av att avtalet 
träder i kraft 12 månader senare och dessutom varar 
längre (18 månader) så innebär det i praktiken en 
sämre löneutveckling än inom det offentliga.

Inget lyft för stödpedagoger
Efter vad Intra erfarit finns inga planer, varken hos de 
flesta kommuner eller hos de privata vårdbolagen, att 
låta LSS-personal få del av undersköterskelyftet.

Det här har lett till stora protester på sina håll.
Många anställda med undersköterskeutbildning har 
fått sina yrkestitlar ändrade från undersköterska till 
boendestödjare utan att deras arbete ändrats. En del 
av dem har nu gått miste om underskötersketillägget. 
Det innebär också att stödpedagoger/boendestödja-
re/vårdare återigen hal kar efter jämförbara grupper 
i löneutveckling. Men Kommunal vill inte kännas vid 
detta:

– Det avgörs vid de lokala revisionsförhandlingarna, 
säger ombudsman Lars-Sture Johansson på Kommu-
nal. 

Sämre jourersättning
Att arbeta i gruppbostad innebär att man för det mesta 
sover jour 1–2 nätter i veckan. Vanligast är att journat-
ten är på 8 timmar men även 6 timmar förekommer. 

För att inte bli bunden till arbetsplatsen orimligt 
lång tid räknas hälften av jourtiden som arbetstid 
inom kommunerna. Men det gäller inte i de privata 
vårdbolagen. Det jouravtal som Kommunal har med 

de privata vårdbolagen innebär att jourtid inte alls 
räknas som arbetstid. För en anställd innebär det att 
de måste vara 3–8 tim längre på jobbet i veckan för 
att komma upp i heltidslön. Det kan tyckas lite, men 
räknat på årsbasis innebär det att en heltidsanställd 
inom privat verksamhet arbetar mellan 3,5 till 9 veck-
or längre för samma ersättning.

Sämre villkor inom privat verksamhet
De privatanställdas jouravtal har under många år ska-
pat ett stort missnöje bland personal i gruppbostäder. 
Trots att vårdbolagen säger sig vilja ha samma villkor 
som de kommunala gruppbostäderna när det gäller 
anslag, har man hittills vägrat att ge personalen sam-
ma förmåner. 

Enligt Kommunals rapport ”Så mycket bättre”, som 
kom i oktober 2016, så använder de privata bolagen  
också i högre grad deltider och timanställda för att 
kunna minska på kostnaderna. Dessutom är löneni-
vån lägre än inom kommunal omsorg.

Kommentar
Allt större ansvar har under senare år lagts på per-
sonal i gruppbostäder och dagliga verksamheter vad 
gäller kvalitetsarbete, rapportskyldighet, medicinskt 
ansvar mm. Det skulle inte vara alltför svårt att doku-
mentera detta och låta det ligga till grund för avtals-
förhandlingarna från Kommunals sida. 

Samtidigt är det obegripligt att man låter de egna 
medlemmarna betala vinsterna inom den privata vår-
den med sämre anställningsvillkor och löner.    

    Hans Hallerfors
Att läsa:
Så mycket bättre?  2016 – en jämförelse av anställningsvillkor och 
löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Kommunals 
rapportserie 2016-10-07. Finns på www.kommunal.se

Journatt i en gruppbostad. Många 
har svårt att sova på jobbet även 
om man får. Personal i gruppbo-
städer vistas längre tid på arbetet, 
om de ska arbeta heltid, än de 
flesta andra löntagare. Allra längst 
måste de som är anställda av 
privata vårdfirmor arbeta.

Inte heller i 2106 års avtalsförhandlingar lyckades Kommunal få de privata vårdbo-
lagen att acceptera samma jourersättning som kommunerna betalar. Dessutom får 
LSS-personalen i de flesta kommuner inte ta del av undersköterskelyftet. 
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T eater Blanca spelar teater på allvar. Scenkon-
sten i dag kan inte låtsas att den befinner sig i 
ett politiskt vakuum. Vi måste föra ett samtal 

om identiteter; rum och ojämlik tillgång till scenen. 
Teaterlivet är en strängt hierarkisk sfär med oskrivna 
regler om vem som får och bör ta plats på scenen. Det 
är inte kontroversiellt att hävda att teatern har varit 
och är en plats som i stor utsträckning är reserverad 
för scenkonstnärer med ”rätt” hudfärg, storlek, ålder, 
könsuttryck och erfarenheter.

Det började med en vilja hos en grupp människor 
med funktionsnedsättningar, alltså en grupp som inte 
haft tillgång till det offentliga scenrummet tidigare. 
När Uppsala kommun startade sin dagliga verksam-
het Teater Blanca 1999 var det delvis med detta man 
gav sig i kast. Daglig verksamhet ska enligt LSS ge 
människor som har svårt att komma in på arbetsmark-
naden en daglig sysselsättning.

Det skulle kunna ha slutat där för Teater Blanca. 
Vi skulle kunna ha spelat teater och bjudit in släk-
tingar och gjort 2 till 3 framträdanden per år. Med det 
gjorde vi inte. Det skulle varit orättvist mot skådespe-
larna. De och vi ville ta plats i kulturlivet, bli delaktiga 
i samhället.

Vi såg att det hos många av skådespelarna fanns 
latenta begåvningar, och om vi bara gav dem tid att 
förlösa dessa så skulle de och vi kunna erövra vår be-
skärda del av kulturlivet, som orätt ockuperats av an-
dra. Vi skulle kunna lägga en grund för delaktighet, 
tillhandahålla en mötesplats: vi skulle med de uttryck 
som är våra kunna bidra till den mångfald som scen-
konsten till vissa delar saknar. Och samtidigt skapa 
delaktighet för våra skådespelare.

Vi når långt med teaterns klassiker
För att nå dessa mål har vi på Teater Blanca riktat in 
oss på att spela teaterns klassiker. Våra skådespelare 
tillför nya infallsvinklar till dem, föreslår nya varianter 
av rolltolkningar. Vi tar fram kärnorna i replikerna, 
förkortar och förenklar. På så sätt gör vi klassikerna 
tillgängliga för en ovan teaterpublik.

En annan specialitet vi har är rolltillsättningen: vi 
sätter aldrig ålder och kön i första rummet. Vår Ro-
meo var till exempel kvinna. Och eftersom vi är en 
ensemble, och tycker ensemblespel är viktigt, lägger 
vi till roller och drar ifrån för att utveckla pjäserna och 
få dem att passa oss.

Vi har valt det välkända för att vi känt att våra tolk-
ningar tillför teatern något nytt. Vi bearbetar texter 
kraftigt och får fram spelbara och för oss passande 
manus.

En fördel, som den som väljer att spela välkända 
klassiker, har är att de flesta känner till berättelserna, 
åtminstone intuitivt. Man kan berätta berättelserna 

och samtidigt kommentera och diskutera dem på 
scenen som en del av pjäsen. Eftersom de är teaterns 
grundtext blir det meningsfulla samtal.

Att vi är en Daglig verksamhet enligt LSS utan krav 
på produktionstakt gör att vi har tillgång till det växt-
hus vi behöver. Vi har utrymme för att skådespelaren 
kan låta sin roll mogna över en lång tidsrymd.

Utvecklar dolda förmågor
Det finns fällor man kan kliva i när man arbetar med 
människor med funktionsnedsättningar och skapan-
de. 

Om de som är arbetsledare i skapandeprocessen 
inte förstår arten av den konstnärlighet de jobbar 
med är risken stor att man begränsar.

Om man som ledare bara uppmuntrar de sätt att 
vara som är det “vanliga”, det fördomsfulla, blir det 
inte bra. Då stagnerar skapandet.

Om människor med funktionsnedsättningar bara 
får göra tokroliga upptåg kommer man inte utveckla 
de begåvningar som kanske finns. Det är detta som 
händer när kvinnor bara får spela undergivna uppas-
serskor som är till för att behaga män i deras väg mot 
toppen, om invandrare bara får spela lustiga kufar 
och män bara stora starka och smarta. Det kan betyda 
att den som spelar teater bara får uppmuntran när 

Teater på allvar
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den är tokrolig, och den som målar bara upp-
muntras när den gör barnteckningar och då 
stagnerar utvecklingen. Det kan betyda att de 
som leder och stöder sådana skapelseprocesser 
förminskar, ber om ursäkt och skäms av gam-
mal dålig vana. Det vill säga: man slösar ove-
tande med resurser. Inte för att vara elak utan 
för att man inte har insett potentialen ännu.

Viktigt för all teaterverksamhet är också att 
man som skådespelare leder publiken. Skå-
despelaren äger situationen och ska förföra 
publiken. Om man låter en publik vara till för 
att skådespelarna ska må bra så uppstår det en 
genans, en skam, kanske en motvilja att upp-
träda. Under sådana förhållanden arbetar vi 
inte. Vi leder vår publik så som en teatergrupp 
förväntas göra.

Inför konsten är alla lika
Den som har en funktionsnedsättning är på 
något sätt beskriven ur ett perspektiv som har 
att göra med hur väl människor fungerar i det 
samhälle som vi nu lever i. Då får man inte fel-
aktigt dra slutsatsen att funktionsnedsättning-
en också gäller dessa personers konstnärliga 
uttryck. Det konstnärliga uttrycket ligger inte 
i hur konstnären klarar sig i det dagliga livet.

Konstnären tenderar att bygga en värld som 
är den bästa av världar för denne att uttrycka 
sig i. Man skapar de förutsättningar man behö-
ver för att uttrycka sig så som man vill. Den som 
har en funktionsnedsättning har alltså ingen 
nackdel när det gäller att skapa.

Vårt sätt att skapa växthus är att låta varje 
människa förstå att hen är en viktig del i ett 
grupparbete. Det bygger på att alla gör sin del 
och att den som fått en roll och repat in den 
löser uppgiften bäst.

Vi skapar arbetsro, det är inte tillåtet för ut-
omstående att avbryta repetitioner. 

Vi ser varje människa och förstår att vi inte ser 
allt och är därför ödmjuka: ofta har människor 

mer resurser än de och andra förstår. Vi skapar 
den trygghet som behövs för att locka fram det-
ta. Det handlar alltså mycket om sådana arbets-
metoder som är självklara för väldigt många 
människor men som inte självklart varit det för 
människor med funktionsnedsättningar.

Ett allvarligt arbete
Om en skapande verksamhet ser, förstår och 
uppmuntrar experiment, använder sin tid till 
att undersöka, pröva uttryck, så skapar man ut-
veckling. En sådan verksamhet liknar ett jobb 
på den öppna arbetsmarknaden, på så sätt blir 
det en meningsfull sysselsättning.

Det blir ett allvarligt arbete: ett sådant som de 
flesta människor går till. Att få tillhöra den sfä-
ren, att göra sitt arbete likt majoriteten lägger 
en god grund för varje individ till en delaktig-
het i samhället.

De konstnärer som syns i liknande samman-
hang som andra konstnärer, på en vårsalong, 
en stadsteater, i en recension i en lokaltidning, 
de som blir omtalade i media på ett sätt som 
andra konstutövare och möter en stor publik 
kommer närmare det reguljära samhället. På 
så sätt kan en skapande Daglig verksamhet 
passa i LSS-kostymen.

Delaktighet i samhället är en viktig hörnsten 
i LSS.

Detta betyder inte att konst skapad av männ-
iskor med funktionsnedsättningar deltar i riks-
media på samma sätt som andra konstutövare. 
Etablissemanget har fortfarande svårt att förstå 
hur och om man kan bedöma oss och liknande 
teatrar. Men publiken kommer, ser och förstår, 
så långt har vi nått, så långt har delaktigheten 
kommit.

Vi har förhoppningar om att även ta plats i 
riksmedias recensionsspalter – att bli bemötta 
i den konstnärlighet som vi frambringat och 
utövar. Tiden är mogen för det.

Magnus Dahlerus, Konstnärlig ledare
Teater Blanca

Teater
Blanca

• Startade 1999 i 
Uppsala. Initiativet 
kom från både 
skådespelare och 
föräldrar.

• Är en Daglig verk-
samhet inom Vård
& Omsorg, Uppsala
kommun.

• Skulle spela teater
på ett seriöst sätt för
att ta skådespelarnas
teaterdrömmar på
allvar, en konstnärlig
ledare från en fri
teatergrupp anställ-
des för att nå detta 
mål.

• Har gjort 9 teater-
produktioner sedan
1999. Varje pjäs visas
omkring 50 gånger
under en period av
1,5 år.

• Fick 2003 Kulturför-
eningen Särimners
kulturpris.

• Gjorde 2013–2016
två filmer med 
medel från Arvsfon-
den och i samarbete 
med FUB, för att se 
undersöka om de 
kan nå längre med 
mediet film.

Kortfilmen Rese-
närerna 2014 och 
långfilmen
Efter Måsen 2016 är 
klara och har
spelats på några 
festivaler.

• 2015 fick Teaterns
konstnärliga ledare
och musikaliska 
ledare Uppsala kom-
muns
hedersstipendium.

• På teatern jobbar
omkring 16–17 
skådespelare
och 5 ledare.

Teater på allvar
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I Malawi är sexuella övergrepp, rättslöshet, vanföre-
ställningar och diskriminering en del av vardagen 
för personer med utvecklingsstörning.

E n dag i oktober 2105 hjälpte 52-åriga sex-
barnsmamman Eres Petro sin 22-åriga dotter 
Chikondi, som har en utvecklingsstörning, att 

tvätta sig.
– Då upptäckte jag fysiska förändringar på hennes 

kropp. Vi åkte till ett sjukhus och gjorde en gravidi-
tetstest. Den visade att hon var gravid i femte måna-
den, säger Eres.

Eres sitter på trappen till familjens ensligt belägna 
tegelhus med plåttak på södra Malawis landsbygd. I 
famnen har hon Chikondis fyra månader gamle son 
Brace. Framför huset vankar Chikondi rastlöst fram 
och tillbaka så att det ryker ur den röda, torra jorden. 
Solens heta strålar verkar inte bekymra henne. 

– Det var fruktansvärt att få besked om graviditeten. 
Chikondi är ju inte är kapabel att…, säger Eres och 
tystnar tvärt.

Chikondi hade blivit våldtagen, något som drabbar 
alltför många malawier med funktionshinder. De är 
bland de mest marginaliserade grupperna i Malawi 
som i sin tur är ett av världens fattigaste länder. Det 
finns bland annat många seglivade myter och vanfö-
reställningar. Hit hör tron att män blir botade från 
hiv om de ligger med en flicka eller kvinna som har 
intellektuella funktionshinder.

–  Även föräldrar till barn som har utvecklingsstör-
ningar stigmatiseras. Folk säger att Chikondis funk-
tionshinder beror på att jag har en förbannelse över 
mig. Efter att hon blev mamma har skitsnacket blivit 
värre, säger Eres.

Inget stöd
När Chikondi var i tioårsåldern började hon i en van-
lig skola, men slutade efter fyra år.

– Skolan var en dumpningsplats. Hon fick inget sär-
skilt stöd och utvecklades inte. Hon kunde inte sitta 
still i klassrummet och brukade springa ut, säger Eres.

Eres Petros är ensamstående mamma till sex barn. 
Hennes dotter Chikondi, som har en utvecklings-
störning, blev gravid efter en våldtäkt. Eres Petro 
får nu ta hand om och försörja både Chikondi och 
hennes fyra månader gamle son Brace.

”Mitt namn är Bengt Sigvardsson, frilansjournalist. Jag kom nyligen hem från 
en reportageresa i Malawi – ett av världens fattigaste länder. Där är personer 
med utvecklingsstörning och deras familjer extremt utsatta. Jag har skrivit 
ett reportage om detta.”

MALAWI

 Det kom ett brev till Intras redaktion:
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2012 antog Malawi en funktionshinderslagstiftning 
som är baserad på FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättningar. Föräldrar 
till barn som har intellektuella funktionsnedsättning-
ar måste emellertid själva bekosta hjälpmedel, reha-
bilitering, speciallärare och annat som barnet kan be-
höva. Någon nationell policy för independent living, 
eller självständigt boende, existerar inte. Inte heller 
mekanismer för att personer med psykiska funktions-
hinder ska ta sig in på arbetsmarknaden.

– Får du ett barn som har ett psykiskt funktionshin-
der så kommer du att få försörja honom eller henne 
resten av livet, säger Eres.

Fattiga familjer
Enligt statistik från funktionshindersorganisationer 
är familjer med barn som har funktionshinder fatti-
gare än malawiska familjer i allmänhet. Familjen Pe-
tro lever, liksom majoriteten av landets 16,5 miljoner 
invånarna, på småskaligt jordbruk. De har alltid levt 
ur hand i mun, men när Eres make dog 2012 förvär-
rades situationen.

– Det blev omöjligt för mig att hålla uppsikt över 
Chikondi samtidigt som jag ensam odlade grönsaker 
och sålde dem på marknaden, säger Eres.

Malawi har också drabbats hårt av senare års klimat-
förändringar. Extrem torka och störtfloder har slagit 
ut två skördar i rad för större delen av landets bönder. 
6,5 miljoner malawier är i behov av matbistånd. När 
Chikondi blev gravid kom nya bekymmer för Eres.

– Jag var orolig om hon skulle klara av att gå genom 
graviditeten och förlossningen. Och hur skulle hon, 
som inte ens kan ta hand om sig själv, kunna ta hand 
om ett barn? säger Eres.

Kraftigt undernärd
Brace föddes i juli 2016.

– Chikondi är helt ointresserad av honom. Hon har 
dessutom blivit aggressivare efter förlossningen. En 
gång försökte hon kasta iväg honom. Efter det vågar 
jag inte låta henne hålla i honom. Nu går nästan all 
min tid åt till att ta hand om Brace, säger Eres.

Eres äldsta son säljer mobilladdare vid vägkanten, 
men förtjänsten är knapp. Familjen kan inte äta varje 
dag och Chikondi har ingen mjölk att amma Brace 
med. Eres måste köpa dyr bröstmjölksersättning. Bra-
ce är kraftigt undernärd och spyr upp bröstmjölkser-
sättningen.

– Med Guds hjälp har vi överlevt fram tills nu, men 
det blir allt svårare. Framförallt för Brace, säger Eres.

PODCAM
Sedan 1999 arbetar funktionshinderorganisatio-

nen PODCAM (Parents of Disabled Children Asso-
ciation of Malawi) för att ge personer med psykiska 
funktionshinder och deras familjer rättigheter. Or-
ganisationen bistår bland annat med juridisk hjälp. 
PODCAM polisanmälde våldtäkten. Under polisut-
redningen namngav Eres en misstänkt gärningsman. 
Nu hotas hon av hans familj.

– Ibland tänker jag att alla mina problem beror på 

Chikondi och att det skulle ha varit bättre om hon 
aldrig hade blivit född, suckar Eres.

Eres är trött och ser mörkt på framtiden.
– Men jag vill att rättvisa skipas så att Chikondi får 

upprättelse, avslutar Eres. 

Polisanmäler
Ett par timmars bilfärd söderut, längs håliga vägar 
som flankeras av torra åkrar och byar med enkla te-
gelhus och hyddor, ligger Blantyre som är den största 
staden i södra Malawi. Där har PODCAM sitt högkvar-
ter. Organisationen har 16 000 medlemmar och finns 
i 23 av Malawis 28 distrikt. Enock Mithi, programchef 
på PODCAM, berättar att det senaste året har organi-
sationen polisanmält 12 sexuella övergrepp mot per-
soner som har utvecklingsstörningar.

– Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar med 
psykiska funktionshinder är tyvärr mycket vanliga, sä-
ger Enock.

Tre av fallen har gått vidare till domstol. I endast 
ett fall har en förövare dömts, tack vare att han blev 
tagen på bar gärning av en granne som vittnade i rät-
tegången. Lagen säger att ett brottsoffer måste vittna 
med sina egna ord inför domstol. Uppgifter genom 
brottsoffrets förmyndare eller föräldrar godkänns 
inte som bevis.

– Ytterst få personer med intellektuella funktions-
hinder klarar av att själva vittna. Rättssystemet är inte 
anpassat för dem, säger Enock.

Enock exemplifierar med ett fall från 2014 då en 

Enock Mithi är programchef på PODCAM.

Från vänster till höger: Michael Chilingulu, Gifs Kanjinga, PODCAM:s 
programchef Enock Mithi och Memory Grant.
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pojke som har en utvecklingsstörning, Tonika, fick hiv. 
Pojken berättade för sin förmyndare att hans granne, 
en äldre hivsmittad man, hade våldtagit honom.

– Vi tog fallet till domstol tre gånger, men varje gång 
tappade Tonika talförmågan, säger Enock.

Fallet lades ned. Det är dock sällsynt att ett fall går 
så långt som till domstol. Många poliser tar inte an-
mälningar där personer som har intellektuella funk-
tionshinder är inblandade på allvar.

– Tidigare i år samlade vi domare och polisbefäl för 
att diskutera problematiken med lagstiftningen. De 
sa att de inte kunde göra något eftersom det är par-
lamentarikernas uppgift att ändra på lagarna, säger 
Enock.

Brist på finansiering
PODCAM drog i början av 2016 igång ett lobbypro-
jekt för reformer om bevisföringen i fall där brotts-
offren har psykiska funktionsnedsättningar. Nu ligger 
projektet på is på grund av brist på finansiering. POD-
CAM var även mycket drivande bakom funktionshin-
derslagstiftningen 2012.

– Men Malawi är mycket bra på att anta nya lagar, 
men uselt på att implementera dem, säger Enock.

Regeringen förklarar att problemen med att im-

plementera lagarna beror på att landet befinner sig i 
ekonomisk kris.

– Vi får ofta höra att "det är inte bara malawier som 
har utvecklingsstörningar som har det svårt utan hela 
landet är i kris", säger Enock.

Egenmakt
PODCAM satsar mycket på så kallade egenmaktspro-
gram som hjälper personer som har utvecklingsstör-
ningar att själva kräva sina rättigheter och få självför-
troende att ta sig över olika hinder i samhället. Föräld-
ragrupper utbildas om sina barns rättigheter, hur de 
kan få mikrofinanslån och annan service. Man lobbar 
också för att barn som har intellektuella funktionshin-
der ska integreras i vanliga skolor. 20-åriga Memory 
Grant slår sig ned hos oss. Hon har en lindrig utveck-
lingsstörning och går i tredje klass på en sekundär-
skola.

– Det är mycket svårt att hänga med i undervisning-
en eftersom det inte finns några speciallärare, säger 
hon.

Hennes dröm är att bli läkare.
– Det kommer att bli tufft, men det är inte omöjligt 

om jag anstränger mig och får stöd av speciallärare, 
säger hon.

20-åriga Memory Grant har en lindrig utvecklingsstörning och 
går i tredje klass på en sekundärskola. Hennes mål är att bli läkare, 
men hon efterlyser stöd av speciallärare för att nå sitt mål. 

34-årige Michael Chilingulu har en lindrig utvecklingsstörning. 
Efter att ha deltagit i PODCAM: s egenmaktsprogram utveck-
lade han sina musikaliska talanger. Han försörjer sig nu på 
sångframträdanden och har spelat in flera CD-skivor som han 
säljer på gatan eller genom PODCAM.
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Enock säger att utbildningssystemet är utformat för 
elever som inte har inlärningssvårigheter. För många 
personer med intellektuella funktionshinder är yr-
kesutbildningar ett mer passande alternativ. För att 
komma in på en yrkesutbildning krävs dock avgångs-
betyg i samtliga grundskoleämnen, något som ytterst 
få personer som har intellektuella funktionsnedsätt-
ningar har.

– Därmed är de flesta arbetslösa och försörjs av sina 
familjer. Vi lobbar för att det ska bli lättare för dem att 
komma in på yrkesutbildningar. Då skulle fler kunna 
försörja sig, framförallt som småföretagare inom den 
informella sektorn, säger Enock.

Svårt för funktionshindrade
En annan tjej, 36-åriga Chisomo Tandande, har en 
lindrig utvecklingsstörning och bor med sin mamma. 
Hon har försörjt sig på att sälja hemmagjord juice 
från dörr till dörr i närmare sex år. Hennes mål var 
emellertid att bli socialarbetare, men hon föll på mål-

linjen. Efter att ha tagit sig genom grund- och sekun-
därskolan med goda betyg kom hon in på samhällsut-
vecklingsprogrammet på en högskola i Blantyre.

– Jag hade bäst resultat i klassen på alla prov, men 
när jag skulle göra mitt examensprov så fick jag ett 
epileptiskt anfall och kollapsade, berättar Chisomo.

Hon bad rektorn om att få göra om provet.
– Men han vägrade. Han sa att jag inte fick ta exa-

men eftersom jag är funktionshindrad och inte kan 
jobba med normala människor, säger Chisomo.

I fyra år kämpade Chisomo och hennes mamma för 
att hon skulle få göra om provet. 2014 tog PODCAM 
över fallet. Idag skickas det fortfarande runt mellan 
olika myndigheter. Chisomo har gett upp.

– Även om jag skulle få min examen så skulle ingen 
vilja anställa mig eftersom mitt CV har en tom fläck 
på sex år. Jag får fortsätta att göra juice istället, men 
vill expandera verksamheten. Men även det blir svårt. 
Det är mycket svårt för funktionshindrade att få lån, 
avslutar Chisomo.

Ytterst få barn med utvecklingsstörning i Malawi går i 
vanliga skolor. 20-åriga Memory Grant och 14-åriga Gifs 
Kanjinga tillhör undantagen. De går i sekundär respektive 
grundskola men klagar på att det är svårt att hänga med i 
undervisningen utan specialhjälp.

36-åriga Chisomo Tandande, har en lindrig utveck-
lingsstörning. Efter avslutad grund- och sekundärskola 
började hon plugga på högskola, men rektorn vägrade 
att låta henne ta examen eftersom hon som funktions-
hindrad ”inte kan jobba med normala människor”..

 Malawi är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder. Majoriteten av de 16,5 miljoner invånarna försörjer sig 
på småskaligt jordbruk och bor i enkla byar utan el och rinnande vatten.
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P ersoner med intellektuell funktionsnedsätt-
ning har en längre inlärningsprocess. Därför 
är särvux extra viktigt för dem. Ändå minskar 

antalet särvuxutbildningar. Varför?
Några röster säger så här:
• Ämnen och kurser som erbjuds är inte intressanta.
• Synpunkter och erfarenheter från verksamheterna 
   beaktas inte av beslutsfattare.
• Skolformen tas inte på allvar vare sig av 
   kommunala politiker eller skolledare.
• Privatiseringen av daglig verksamhet gör att man 
   vill behålla sina deltagare och inte kosta på resor 
   till skolan.
• Vid neddragningar av utbildningsverksamheter är 
   det särvux som ”åker först”.

All kommunal vuxenutbildning 
har samma målsättning 
Eleverna inom kommunal vuxenutbildning, det vill 
säga grundläggande och gymnasial utbildning såväl 
som SFI (Svenska för invandrare) och särvux 

… ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska 
ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kom-
petens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och sam-
hällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

                      20 kap. 2 § skollagen 2010:800 

Precis som annan kommunal vuxenutbildning reg-
leras särskild utbildning för vuxna av en rad styrdo-
kument som skollag, skolförordning, läroplan och 
kursplaner. 

För särvux del finns i styrdokumenten hinder att 

överbrygga för att få utbildningen verklighetsanpas-
sad. Riksföreningen Lärvuxpedagogerna (som fram 
till 2013 kallades Särvuxpedagogerna) med ca 200 
medlemmar, har påtalat detta för minister efter mi-
nister. I skrivelser och i möten har de med skarpa väl-
formulerade argument men också vädjanden försökt 
få förståelse för den verklighet man har att hantera. 
Det är via Lisbet Gustavsson, veteran inom Lärvuxpe-
dagogerna jag får insyn i kampen de professionella 
för. Hon har varit med sedan starten och vid sidan av 
sitt arbete som lärare vid särskild utbildning för vuxna 
i Kristianstad hunnit med att protestera i 25 år. Två, 

Verklighetsanpassa 
lärandet!

Elevantalet inom särvux har minskat 
med nära 20 % på tio år. I många kom-
muner finns idag ingen Särskild utbild-
ning för vuxna.Vad beror det på?

”Namnet Särvuxpedagogerna byttes till Lärvuxpedagogerna 
2013. Man ville betona lärandet och inte särandet”, säger speci-
alpedagog Lisbet Gustavsson.

SÄRVUX

Micke Pettersson läser på Särvux i Söderhamn:
- Jag läser och skriver om barn som är handikappade, be-
rättar han.  De har lika mycket värde som andra – som jag. 
Jag skriver om kärlek. Barnen är kärlek!
Ur ”Livsförståelsearbete” en broschyr om Särskild utbild-
ning för vuxna från Centrum för flexibelt lärande i Söder-
hamn.

Av Ingalill Stefansson
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av flera, viktiga problemområden föreningen envist 
lyfter och synliggör rör sig om betyg och kursplaner.  

Betyg
Betyg sätts inom särskild utbildning för vuxna, men 
betygsstatistik saknas. Vi vet inte vilka kurser som stu-
deras, vi vet inte om det mest är delkurser eller vilka 
ämnen som är intressanta för elever behöriga till skol-
formen särskild utbildning för vuxna. Frågetecknen är 
många. 

Några axplock från Lärvuxpedagogernas tidiga pro-
tester kring betygsättning:

”Att sätta betyg vid denna frivilliga skolform är som 
att betygsätta handikappet.” 

          Konferens för särvuxlärare i Uddevalla, 97-02-25.

Argumentet om att betyg behövs för att få en demo-
kratisk skola håller inte. Så här skrev Lärvuxpedago-
gerna i ett brev till dåvarande utbildningsminister Jan 
Björklund (030101):

”Den demokratiska processen pågår med helt andra 
medel än betyg. Här gäller attityder, människosyn och 
positiva förebilder som vapen.” 

”När det gäller myndigheters möjlighet till kontroll 
av utbildningens kvalité så bygger det på helt andra 
insynsmöjligheter än att granska betygsdokument.” 

”Betyg är viktigt för högre studier. Det finns inga hö-
gre studier för särvux.”
Lisbet Gustavsson har inte gett upp hoppet. ”Nu 

äntligen är flera forskare enade. De säger det vi har 
sagt i 25 år, att betyg är förödande för svagpresterande 
elever. Det borde politiker och tjänstemän lyssna på!”

Kursplaner
”Särvux kursplaner överensstämmer inte med verk-
ligheten. Kurserna är inte anpassade efter vuxnas 
önskningar och behov. Vi vill få bort särskolans kurser 
med nivåer och kärnämnen”, säger Lisbet Gustavsson 
med eftertryck. ”Ingen kommer hit och vill lära sig 
hur man stavar till champinjon!”

Hon är mycket kritisk till de nuvarande kurspla-
nerna:

”Två gånger har vi skrivit till Utbildningsdeparte-
mentet om att vi inte bör vara en spegelbild av sär-
skolan, med ämnen och kursplaner som inte stäm-
mer överens med den verklighet de vuxna lever i. 
Våra elevers önskningar och behov ser annorlunda 
ut. Bara anmälningsblanketten med kurser och deras 
beteckningar är i sig styrande.”

Lisbet efterlyser en karta som stämmer med verklig-
heten, en tom ruta som man kan fylla med det elev-
erna verkligen vill och behöver studera. 

Vad vill då elever inom särvux studera? 
Precis som för andra vuxenstuderande skiftar särvux-
elevernas önskemål om vad man vill lära sig utifrån 
var man befinner sig i livet. Det kan vara sådant som 
är nyttigt för vardagen, som hur kassaapparaten på 
den dagliga verksamhetens café fungerar eller kör-
kortsteori. Det vill säga studier som passar in i målsätt-
ningen ”utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte 
att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet”.

Den andra delen av målet för studier inom särvux 
är: ”kunskap för den personliga utvecklingen”. Vad kan det 
vara? Man kan, med ett exempel som nog de flesta 
lärare inom skolformen känner igen sig i, illustrera 

Ingalill Stefansson är speciallärare 
och har arbetat inom CFL (Centrum 
för flexibelt lärande) i Söderhamn, 
där man även bedriver forskning. 
Hon doktorerade 2011 i pedagogiskt 
arbete vid estetisk-filosofiska fakul-
teten vid Karlstads universitet om 
”Världens opålitlighet – Begreppsanalys 
av livsförståelsearbete i särskolan”.
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konsekvenser av styrdokumentens brist på verklig-
hetsförankring vad gäller just personlig utveckling: 

Allt om bussar och tåg
Kalle kommer och vill fördjupa 
sina kunskaper om sitt allra störs-
ta intresse i livet. ”Jag vill studera 
allting om bussar och lite om tåg 
också”, säger Kalle.

Han har läst på kommunens 
hemsida att man kan utbilda sig i 
det man är intresserad av. Det han 
förmodligen inte har snappat upp 
är att han ska anmäla sig till en 
kurs. Och han har nog inte läst rub-
riken ”De här kurserna kan du välja 
bland:” och därför inte sett i listan 
över utbudet att det han tänkt sig 
studera inte finns med.

Läraren och studievägledaren 
ställs inför ett dilemma. Får egent-
ligen Kalle studera det han önskar, 
det som faktiskt står på hemsidan 
att han ska få göra? En kurs som 
fångar upp hans intresse kring bus-
sar och tåg finns ju inte. 

Ska Kalle få hjälp med att få stu-
dera det han önskar genom att lä-
raren plockar ihop delkurser från olika ämnen och 
ansöker hos rektor om att få ge dem. Kanske kan stu-
dierna läggas på olika nivåer för att få ett större utbud 

av delkurser. Kanske kan man ta en bit från tränings-
skolans kursplan, andra delar från grundsärskolan 
och gymnasiesärskolan. Lärare kan trixa och fixa. Då 

skulle Kalle kunna välkomnas och 
få betyg i en rad delkurser. 

Men är det anständigt att kamou-
flera hans syfte med studierna i en 
snårskog av olika kurser? 

Bottnar den bristande respekten 
för en människas önskan att för-
djupa sitt intresse i att det betraktas 
som ett så kallat särintresse, som en 
del av hans diagnos?

Ett sätt att se på sysslandet med 
särintressen är att det förhindrar 
förankring i verkligheten, det kan 
till och med betraktas som tvångs-
tankar. 

En chans till vidare utveckling
Kalle engagerar sig i att lära sig 
om bussar hemma också och en 
invändning mot att även göra det i 
skolan kan vara: ”De fem timmarna 
i skolan är väl inte annorlunda än 
de fem timmarna där hemma med 
samma ämne i fokus.”

Jo, det är annorlunda, vill jag häv-
da. I skolan finns någon att diskutera med, någon som 
är intresserad, ställer frågor, bekräftar. I skolan finns 
relationerna, som också gör det möjligt att prata om 

Särskild utbildning för vuxna är det korrekta namnet på kommunal vuxenutbildning för personer med utveck-
lingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder i åldersgruppen 20 till 65 år. 
Tidigare benämning är Särvux vilket fortfarande är i bruk.

Utbildningen ges på två nivåer:  1. ”motsvarande grundsärskolan” inklusive ”motsvarande träningsskolan” samt 
    2. ”motsvarande gymnasiesärskolan”.

Elevantal 2015: 4 083 elever varav  47% på grundsärskolenivå, 
     30% på träningsskolenivå och 
     31 % på gymnasiesärskolenivå. 
En elev kan gå flera kurser på olika nivåer.

Ålder. De flesta elever är 35–44 år. Könsfördelningen är jämn med ett litet överskott av män.

Antal veckotimmar per elev: 3,6.

Gruppstorlekar: 3 elever/grupp   

Grundsärskolenivån är kommunerna ålagda att erbjuda, alltså inte anordna vilket betyder att platser kan köpas från 
annan kommun. Gymnasiesärskolenivå är upp till varje kommun att erbjuda.

Antal personal 2015: 404 varav 262,6 heltidstjänster. Varje heltidstjänstgörande lärare undervisar 17 elever.

Antal anordnade kommuner: 180
51 kommuner köper platser från andra kommuner.

Betyg ges efter fullgjord kurs enligt en skala med betygen A, B, C, D och E (F, dvs underkänt finns inte som betygs-
steg som i annan kommunal vuxenutbildning).

FAKTA OM SÄRSKILD UNDERVISNING FÖR VUXNA

” ... ser de att 
eleven har 

samma 
rättigheter 
som andra 

att studera det 
lustfyllda och 
med samma 

längtan 
att utveckla 

sina talanger?”
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annat viktigt i livet. Samtalet på sitt eget språk om sitt 
intresse som grund, som trygghet, som språngbräda. 
Att dela det egna, det kända, det som engagerar med 
andra kan vara chansen till vidare utveckling. 

Att bli accepterad för den man är innebär också att 
ens intressen godtas, tas på allvar och får studeras.

Särintressen eller talanger?
Att det är teoretiskt möjligt att studera sina intres-
sen vid särvux behöver inte betyda att det är möjligt 
i praktiken. Jag ser valet av perspektiv som avgö-
rande: Betraktar skolledare och lärare intresset som 
ett  diagnoskriterium och ett beteende som inte bör 
uppmuntras? Eller ser de att eleven har samma rät-
tigheter som andra att studera det lustfyllda och med 
samma längtan att utveckla sina talanger?

”Låt universiteten bli en lekplats för ungdomar!” 
uppmanade Fraser Stoddart, Nobelpristagare i kemi 
2016. Till universiteten har personer med utvecklings-
störning ännu inte tillträde men med verklighetsan-
passade styrdokument kan ”lekplatser” för utveck-
lande utbildning organiseras även inom kommunala 
vuxenutbildningen – och tappet av elever kanske inte 
skulle bli så stort. 

Lika som för alla andra … 
Att särvux försöker efterlikna komvux vad gäller be-
tyg och läroplaner kan på ytan te sig som en god och 
nödvändig ambition. 

FAKTA OM SÄRSKILD UNDERVISNING FÖR VUXNA
Utbudet av kurser är stort. Förutom samma kurser som i särskolan kan delkurser studeras och betygsättas.
Temakurser och orienteringskurser kan anordnas.
Yrkesutbildning och lärlingsutbildning anordnas i de större kommunerna.

Studier motsvarande träningsskolenivå betygsätts inte utan eleverna erhåller intyg.

Skolverket har fastställt hur omfattande varje kurs är. Omfattningen anges i verksamhetspoäng. 

Utgångspunkten för undervisningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. 
Den som fått minst utbildning ska prioriteras. 
    Källa: Skolverket

Lärvuxpedagogerna (tidigare namn var Särvuxpedagogerna)
Riksföreningen Lärvuxpedagogerna är en ideell förening med ca 200 medlemmar. 
Föreningen fungerar som ett nätverk för lärare, skolledare och andra intresserade inom vuxenutbildning för 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
I samband med föreningens årsmöte anordnas fortbildningsdagar med föreläsningar, studiebesök och möjligheter 
att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Dessutom pågår ett regionalt arbete med kurser och 
konferenser.”
    Källa: www.larvuxpedagogerna.se

Lärvux används synonymt med särskild utbildning för vuxna och särvux men ibland har målgruppen i Lärvux 
utvidgats till att även omfatta personer med inlärningssvårigheter av olika slag som inte har sin grund i utvecklings-
störning eller hjärnskada. 

Men de betyg som ges är inte användbara för att 
söka högre utbildning (finns inte) eller för att få till-
träde till arbetsmarknaden (näst intill obefintlig). 
Därför fungerar inte betygen som för alla andra. Be-
tygssteget F (underkänd) finns inte heller och ingen 
betygsstatistik förs som för alla andra.

Läroplaner och kursplaner inom särvux har samma 
styrande funktion som för alla andra inom vuxenut-
bildningen men de är inte verklighetsanpassade uti-
från personernas önskemål, behov och intressen.

”Människor med utvecklingsstörning har också rätt till 
vuxenutbildning som alla andra har.” ”Det livslånga läran-
det är lika viktigt för vuxna med utvecklingsstörning som för 
alla andra.” Tjusiga formuleringar och honnörsfraser 
råder det ingen brist på i skrivningar och retorik som 
omgärdar verksamheten. Men, de förblir just fraser 
när elevers och de sakkunnigas erfarenheter och syn-
punkter inte tas på allvar av beslutsfattare. 

Utbildningsdepartementet verkar inte bry sig
Jag har förgäves försökt nå någon ansvarig på utbild-
ningsdepartementet för ett samtal med anledning av 
det minskande elevantalet i särskild utbildning för 
vuxna. Trots kontakter med deras pressekreterare 
och löfte om möte så har inget skett. Kanske säger 
det en del om hur man där ser på Särvux framtid.
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Vikarien behöver veta mer!
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 funktionshinder.

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 8 upplagor och över 25 000 ex. 
Den används i LSS-verksamheter över hela landet.

F ör 25 sedan var Frösunda ett litet företag grun-
dat av entreprenören Karsten Inde. När LSS-
lagen klubbades av riksdagen 1994 satsade man 

på personlig assistans och då föddes Frösunda LSS. 
Därefter växte man stadigt och adderade fler och fler 
kunder. 

I början av 2000-talet kunde Karsten Inde slutligen 
sälja Frösunda till Praktikertjänst, där det slogs ihop 
med ett par andra företag 2004. 

Tre år senare, 2007, inleddes ett nytt kapitel, då 
Praktikertjänst sålde Frösunda till det danska riskka-
pitalbolaget Polaris Equity. Reavinsten blev 400 miljo-
ner. Riskkapitalbolag, eller ”buy out” som fenomenet 
kallas i finansbranschen, köper och säljer etablerade 
företag med en kombination av pengar från institu-
tionella investerare (pensionsfonder, försäkringsbo-
lag etcetera) och stora banklån. 

I maj 2010 sålde Polaris hela Frösundakoncernen 
till brittiska HgCapital, ett investmentbolag i Storbri-
tannien, för drygt 1,3 miljarder. Frösunda är nu näst 
största bolag inom LSS, bara Humana är större.

Under senare år har rubrikerna kring Frösunda bli-
vit alltfler:

Här ett axplock:
21 nov 2015. Kommunals ordförande i Alingsås pro-

testerar mot att Frösunda inte låter fackliga företrä-
dare komma in på arbetsplatsen.

24 mars 2016. Frösunda tvingas be en assistansan-
vändare om ursäkt sedan hon under de senaste tre 
åren haft 17 olika verksamhetschefer som styrt över 
hennes assistans. 

20 feb 206. De anställda i Frösundas gruppbostäder 
i Halmstad protesterar mot försämringarna som de 
menar går ut över de boende. Bland annat kan man 
inte längre genomföra några individuella aktiviteter.

15 juni 2016. Karlstad kommun vill inte förlänga av-
talet för personlig assistans med Frösunda eftersom 
det fungerat dåligt.

24 juli 2016. Personal och anhöriga i ett gruppbo-
ende i Gävle protesterar mot Frösunda som tagit över 
verksamheten. Två röster: ”Det har blivit rörigt och 
kaotiskt” ”Det har blivit mycket sämre.”

25 juli 2016. Frösunda sade i april upp alla assisten-
ter hos en brukare i Falkenberg sedan de vägrat gå 
med på ett sämre avtal än de haft tidigare. Nu slår 
skyddsombudet larm och kräver att företaget stoppar 
nyrekryteringen.

26 augusti 2016. Efter att Frösunda tagit över LSS-
verksamheter i Falkenberg ställs de anställda inför va-
let att antingen gå ner i arbetstid eller förlora arbetet. 
Kommunal går in och stämmer Frösunda och Almega 
till Arbetsdomstolen.

21 november 2016. Anhöriga till boende i ett grupp-
boende i Borås slår larm. ”Det är under all kritik” sä-
ger man om Frösundas sätt att sköta boendet.

25 november 2016. Linköpings kommun säger upp 
avtalet med Frösunda efter att ha upptäckt allvarliga 
brister i företagets verksamhet. Bland annat bland an-
nat har den bristande tillsynen lett till en lex Sarah-
anmälan om ett dödsfall i en gruppbostad. ”De har 
inte levt upp till den bemanning som de har lovat som 
finns reglerad i avtalet”, säger Daniel Andersson som 
är ansvarigt kommunalråd (L) till P4 Östergötland. 
”Det har funnits brister i rutiner och dokumentation. 
Det har bland annat visat sig i det här fallet där man 
inte undersökte tillståndet hos den person som var 
sjuk och som senare avled.”

– Vi menar att det här är helt grundlöst, det finns 
inga befogenheter eller inget skäl till att säga upp av-
talet med oss, vi kommer att gå vidare med det. Vi 
kommer att titta på det ur ett rättsligt perspektiv, ho-
tar Susanne Sidén, VD för företaget.

17 december 2016. Socialnämnden i Halmstad har 
beslutat att utkräva vite av Frösunda eftersom man 
inte hållit sina löften om fritidsinsatser för de boende 
i gruppbostäderna.

Många rubriker om Frösunda
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         Bra skrift från Intra:

Pris per ex   60 kr 
10 ex          40 kr per ex
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Den som är förtroendevald i kommu-
nen behöver veta vad LSS-verksam-

heten är. Här förklaras det mesta.  

Politikerna
behöver utbildning!

E n minnesskrift över den person som 
betytt mest för att förbättra stödet 

till personer med intellektuell funktions-
nedsättning.

karl grunewald 

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   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

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

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

Utbilda dig till 
Stödpedagog 
hos oss!
Distansutbildning på halvfart
Sista ansökningsdag: 15 maj
Du hittar mer information och ansöker via: 
skovde.se/vuxenutbildning

         Bra skrifter från Intra:
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Liljevalchs vårsalong är det kanske största konstevenemanget i 
landet. De senaste åren har nästan 100 000 personer vallfärdat till 
utställningen. Vem som helst kan skicka in sina konstverk som blir 
bedömda av en jury som inte vet vem konstnären är. För andra 
året i rad har nu konstnärer från INUTI, tre dagliga verksamheter i 
Stockholm för konstnärligt begåvade personer med intellektuella 
funktionshinder, blivit utvalda. 

Å rets konstnärer från INUTI heter Camilla Holmquist och 
Rebin Dawody. (Förra året var det konstnärerna Åsa Lilje-
holm och Julia Göransson). Camilla Holmqvist har fram-

ställt fem porträtt av kända personer och Rebin Dawody har målat 
tre fantasifulla akvareller. Camilla Holmqvist säger att hon ägnat sig 
åt konst i stort sett hela sitt liv och på Inuti har hon varit sedan 1999. 
Däremot är det här med porträtt ganska nytt för henne, hon tyckte 
länge att det kändes för svårt. 

– Men en dag för ett par år sedan ställde jag mig framför spegeln 
med ett block i ena handen och en penna i den andra och ritade av 
mitt eget ansikte. Och sedan fortsatte jag med att rita av personer 
jag såg på teve.

Hennes handledare, Jan Albert Carlsson, föreslog att hon skulle 
ta ett steg till med hjälp av en speciell grafisk teknik med plast och 
torrnål. Han beskriver tekniken:

– Den kallas Monotypi. Man rispar en tunn plast, förr i tiden var 
det koppar eller zink, med en torrnål. Sedan trycker man bilden 
med en färg. När bilden sedan torkat har hon använt akvarellpen-
nor och fyllt i med färg. Det är en teknik som passar Camilla och de 
här bilderna är väldigt bra.

Rebin Dawodys har bara arbetat på Inuti ett par år. Han gillar 
Manga vilket man kan se i hans tre akrylmålningar. Hans bilder 
är som drömmar. Han jobbar mycket utifrån internet, säger hans 
handledare Anneli Aaltonen Krantz.

– Rebin är väldigt intresserad av andra kulturer och språk och det 
”världsintresset” finns i hans bilder. Han kollar på filmer på Youtube 
och surfar efter bilder som han inspireras av. Sedan kopplar han 
ihop dem i sitt huvud, blandar med sin fantasi och gör kollage. Man 
kan säga att han reser med sina bilder. 

      E T

INUTI
åter 
på 
vår-
salongen!

Geiser Nevada America av Rebin Dawody.

Carl Bildt, ett av Camilla Holmquists 5 porträtt 
som är med på vårsalongen.
”Mormor jobbade hela sitt liv med textil”, berät-
tar hon. ”Och farmor målade. Så jag har fått lite 
både från mammas och från pappas sida.”
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E va Borgströms bok är tudelad. Å ena sidan en 
berättelse om livet med hennes son, som idag 
är 24 år och bor i en gruppbostad, om glädje-

ämnen och sorgestunder i familjelivet och i kontak-
ter med samhället. Å andra sidan faktastycken och 
kunniga analyser av LSS och samhällets stödfunktio-
ner. Jag förstår tanken: att ge en personlig erfaren-
hetsbaserad bakgrund till de frågor som faktadelarna 
tar upp. Och vardagsbilderna försvarar till en del sin 
plats. De ger många talande inblickar i det liv som 
föräldrar till funktionshindrade barn lever, med stän-
diga kontakter med professionella, med den gnagan-
de oron och en ibland oförstående omgivning.

Men, för den som inte vet om alla känslomässiga 
berg- och dalbanor, som inte anar de katastrofer och 
de underverk som ständigt finns där när man lever 
med – eller arbetar med –  en person som har svåra 
funktionsnedsättningar, så blir det en smula enahan-
da att få beskrivet helt vanliga familjesituationer som 
att gå på promenad, fika, bjuda in en kompis, gå på 
släktkalas, flyga till semesterort osv. Det hade krävts 
en mer litterär och inträngande beskrivning för att vi 
skulle förstå, ja, vem vet, kanske är det inte – hemska 
tanke – ens möjligt? Hursomhelst hade det behövts 
en mer koncentrerad framställning för att faktade-
larna skulle ha samspelat bra med de personliga be-
rättelserna.

Nu får man nöja sig med en kunnig och mycket läs-
värd vägledning till de områden där samhällets stöd-
funktioner betyder som allra mest för den enskilde 
och dennes närmaste. Och så den där skrämmande 
insikten: hur oerhört känsligt detta stödsystem i själva 
verket är och vilka tragedier som uppstår när detta 
stöd fallerar. 

    H H

Så är det! – LSS i praktiken
Eva Borgström
 är mamma till Simon 
som har en måttlig ut-
vecklingsstörning. Hon 
är också sedan 14 år 
tillbaka en respekterad 
och kunnig ombuds-
man på Riksförbundet 
FUB. Nu har hon skrivit 
en bok med den kaxiga 
titeln: ”Så är det: LSS i 
praktiken – ett individ-
perspektiv”.

Eva Borgström. Så är det: LSS i prakti-
ken – ett individperspektiv. Vidsynt förlag. 
2016. 190 sidor. Pris 230 kr. Kan beställas 
från www.vidsynt.com

 

Om husdjur i gruppbostad

     ”Det känns bra att vara husse”
En bloggtext av Vidsynt

David, som är 26 år och har Downs syndrom, var 
med i Aftonbladets nätbilaga nu i veckan. Det var 
en glad nyhet om en livslång dröm som har gått i 
uppfyllelse; David har blivit kattägare. En röd, rund 
och kelig katthona delar nu lägenhet med David.

Det kan tyckas som en obetydlig nyhet, men 
bor man som David i en gruppbostad är det 
inte alls självklart att ha husdjur. Trots att det 

inte finns någon laglig möjlighet att förbjuda en per-
son som bor i bostad, enligt LSS, att ha djur sätter 
många kommuner och privata utförare upp regler 
som omöjliggör detta. Ett argument som förs fram 
är förstås pälsdjursallergier. Men om ingen av de bo-
ende i gruppbostaden är allergisk, så duger inte det 
som skäl. Vid nyrekrytering av personal får man för-
stås berätta att det finns husdjur på gruppbostaden. 
Ett annat argument till att neka djurinnehav är att 
personer med utvecklingsstörning inte kan sköta ett 
djur själv. Men lika väl som David behöver stöd i att 
handla och städa sin lägenhet, får han nu stöd med 
att komma ihåg att ge katten mat och att göra rent 
kattlådan.

I en enkätundersökning om bostad och stöd i bosta-
den som Riksförbundet FUB gjorde 2014 (Ett gott liv, 
Riksförbundet FUB, 2014), svarade många medlemmar 
att de vill bo där det är möjligt att ha husdjur. Ett vän-
tat svar eftersom många vuxna med utvecklingsstör-
ning känner sig ensamma – många har svårt att skaffa 
vänner och att underhålla vänskapen. Funktionsned-
sättningen i sig innebär en nedsatt initiativförmåga. 
Många har dessutom kommunikationssvårigheter. 
Men med djur kan man, som bekant, ha en ordlös 
kommunikation.

Inom äldreomsorgen, särskilt inom demensvår-
den, används diplomerade vård- eller terapihundar. 
De finns även inom rehabilitering efter stroke, på 
barnhospice och så vidare. Vård- och terapihundens 
uppgift är att träna, motivera och sprida glädje och 
entusiasm bland personer som har någon form av 
funktionsnedsättning.

”Det känns bra att vara husse”, säger David i inter-
vjun med Aftonbladet. Och det är han inte ensam 
om; forskning visar att vi människor mår bra av att 
vara med djur. Det finns till och med tecken på att 
de grupper i befolkningen, som har sämst hälsa 
har störst utbyte av djur i vård och behandling och 
i livskvalitetsfrämjande syfte (Husdjur och hälsa, Sveri-
ges lantbruksuniversitet, Agroväst, 2008). Att kunna ha 
ett eget husdjur eller få bo där det finns djur är för 
många personer med utvecklingsstörning ett sätt att 
uppnå goda levnadsvillkor – kvalitetsnivån i LSS. Den 
rätten får vi inte neka dem!

Eva Borgström skriver också en läsvärd blogg på:
www.vidsynt.com
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Jag arbetar inom hälso- och sjukvård men har lång 
erfarenhet av arbete med stöd till funktionshin-
drade och läser just nu en KBT-utbildning i privat 

regi där vi hade Olle Wadström som föreläsare. Jag 
blev väldigt chockad över Wadströms sätt att beskriva 
beteendekorrigerande åtgärder inom LSS, utan nå-
gon som helst känsla för individens upplevelser och 
måenden. Han talade om effektivitet som om det be-
rättigade inhumant bemötande.

Jag reagerade specifikt på ett av hans pedagogiska 
exempel om en person på ett boende som hade ett 
störande beteende vid måltider i form av höga ljud 
etc. Wadströms metod för att korrigera individens be-
teende hade varit att ta ifrån honom hans mat när 
han betedde sig oönskat, vilket jag har svårt att se som 
något annat än bestraffning genom hot mot denna 
individs grundläggande rättigheter. Hotet måste ju 
varit just en del av ”behandlingens” poäng med tanke 
på att åtgärdsplanen inte gjorts i samtycke med indi-
viden och denne omöjligt kunde veta om han skulle 
få äta eller ej. Inte konstigt att man då till slut lär sig 
”bete sig rätt”. Frågan är hur personen mår av denna 
sortens behandling, men det var alltså inte intressant. 
Olle började dagen med att säga att vi inte alls skulle 
prata om känslor.

Jag undrar om Intra kan hjälpa mig att få klarhet i 
följande:

Efter Länsstyrelsens utredning 2008 (konsekvens 
av Uppdrag Gransknings avslöjanden) som visade 
på missförhållanden inom LSS, och efter LSS-kom-
mitténs betänkande där man föreslog en lagändring 
kring tvång i enlighet med den som finns i Norge – 
vad hände? Blev det något förtydligande i lagstiftning-
en? Finns det idag några riktlinjer från Socialstyrelsen 
eller annan översynsmyndighet kring bemötande av 
utmanande beteende? Tex lågaffektivt bemötande? 
Vad lär sig LSS-personal idag? Jag kan inte tro att det 
är i linje med det som Olle Wadström lärde ut.
    Ina

Hej Intra!
Hej Ina!

V issa personer lär sig aldrig. 
År 2008 avslöjade Uppdrag Granskning de 
övergrepp som skett i form av ”nedläggning-

ar” och ”kontrolltagning” i Uppsala kommun mot 
personer med funktionshinder. Avslöjandet ledde till 
ursäkter från det ansvariga kommunalrådet och till 
kraftfulla uttalanden från intresseorganisationerna. 
Olle Wadström var den konsult som låg bakom de in-
humana och olagliga metoder som hade använts. Det 
är nämligen inte tillåtet att använda våld och bestraff-
ningar i LSS-verksamheterna. Olle Wadström fick be-
rättigad kritik för sina metoder och svarade upprört 
med att med att han efter detta aldrig mera skulle 
”arbeta som handledare inom omsorgen eller habili-
teringen för svårt beteendestörda (självskadande och 
aggressiva personer)”.

I de utredningar och rapporter som följde på skan-
dalen i Uppsala konstaterade bl a Länsstyrelsen efter 
att ha inspekterat flera LSS-verksamheter i Uppsala 
”att den enskildes frihet begränsas utan rättslig grund 
då verksamheten tillämpar regler som är oförenliga 
med LSS.”
  Socialstyrelsen skrev i anknytning till ett fall: ”då 
frivilligheten är grunden för insatser inom LSS-verk-
samheten och då G. försattes i en tvångssituation och 
berövades friheten, har den aktuella behandlingen 
inte varit tillåten.”

Man kunde tycka att dessa avskräckande exempel 
borde få Olle Wadström att i fortsättningen avstå från 
att försöka lansera sina KBT-metoder inom LSS-verk-
samheterna, men så är tydligen inte fallet. Oavsett 
vilket bör alla veta att den typ av pedagogik som du 
skildrar i ditt brev inte hör hemma i LSS-verksamhe-
terna. Den är i direkt strid med Socialstyrelsens re-
kommendationer.

Om tvång och felaktiga metoder
Och nej, det blev ingen lagstiftning om tvång i Sve-
rige. Och det ska vi nog vara glada för.

Norge har sedan ca 20 år tillbaka ett kapitel i so-

När reportern Nadja Yllner, på SVT:s Uppdrag Granskning i mars 2008 avslöjade de övergrepp som skett i form av ”nedläggningar” 
och ”kontrolltagning”  i Uppsala kommun mot personer med funktionshinder blev reaktionen mycket stark. Intresseorganisationer-
na protesterade och det ansvariga kommunalrådet bad om ursäkt. Olle Wadström var den konsult som låg bakom dessa inhumana 
och olagliga metoder.

Arrangerad bild från 
Uppdrag Gransknings 
program om nedlägg-
ningar och övergrepp i 
Uppsala 2008.

Varning för inhumana KBT-metoder!
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cialtjänstlagen om tvång och makt i omsorgerna om 
utvecklingsstörda. I den står det att det är den som 
har det dagliga ansvaret för insatsen som beslutar om 
tvångsåtgärder. Åtgärden ska omgående anmälas till 
länsstyrelsen som därefter ger sitt tillstånd. Åtgärden 
kan överklagas i domstol. 

Trots att erfarenheterna från Norge inte är entydiga 
har en del velat ha en liknande lagstiftning i Sverige. 
Redan 2006 föreslog en kommitté som regeringen 
tillsatt att det skulle införas en speciell skyddslag för 
demensvård och LSS-stöd. 

Men när ett sådant förslag arbetats fram 2012 så fick 
det så mycket kritik att förslaget drogs in. Det ansågs 
bland annat inte rätt att peka ut en specifik grupp på 
detta sätt, samtidigt som brottsbalkens nödvärnspara-
graf ändå ger möjlighet att utöva nödvändigt tvång.

Under åren därefter har det förekommit en om-
fattande diskussion och kunskapsutveckling om hur 
man bäst arbetar med problemskapande beteenden. 

Bo Heilskov Elvén har genom böcker och föreläs-
ningar betytt mycket för att ändra fokus från indivi-
dens beteende till omgivningens förmåga.

Dessutom har man blivit alltmer medveten om kom-
munikationens betydelse (se t ex artikeln om AKK på 
sid 4) för att skapa tillit och utveckling.

Vad vill du göra efter gymnasiet?
 

Kanske vill du lära dig grunderna i bildskapande, teck-
ning, måleri, grafik och form?
Då är Konstskolan LINNEA platsen för Dig!

Konstskolan LINNEA är en kombinerad 3-årig Konst- 
och Kulturutbildning och daglig verksamhet.
Vi vänder oss till Dig med en diagnos inom autismspek-
trum som 
har rätt till insats enligt LSS.
Besök vår hemsida! Ring så får du veta mer! Kom på ett 
studiebesök! Eller varför inte: Gör en praktikvecka hos 
oss nu på vårterminen! Du kan också ansöka redan nu 
till nästa omgång med start augusti 2017. (Hos oss gäl-
ler LOV– lagen om valfrihet i Stockholm stad)

Konstskolan LINNEA
Tel: 08-465 06 667
E-post: linnea@konstskolanlinnea.se
hemsida: www.konstskolanlinnea.se

- Kom och delta i konferens kring konst- och 

kulturutövning för kulturutövare och konstnärer som 

verkar genom stödfunktioner!

VAD? Konferens - Kultur och Kvalitet, KoK

Föreningen som vill utveckla och sprida kunskap om 

kulturutövning av personer med intellektuella- och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Under konferensen får du bland annat se den nyskrivna 

operaföreställningen ”Shanghai” producerad av  

ShareMusic & Performing Arts och GöteborgsOperan.

VAR? GöteborgsOperans Skövdescen

NÄR? Start 12.00, 25 april - slut 15.00, 26 april, 2017

HUR? Konferensen bjuder på föreställningar, workshops 

och samtal. Middag med underhållning ingår i priset.

900 kr för medlem och 1200 kr för icke medlem.

Ett detaljerat program kommer att finnas inom kort på 
hemsidan, www.kulturochkvalitet.se - här kan man även 

anmäla sig till konferensen. 

Hjärtligt välkomna! 

2015 kom Socialstyrelsen med rekommendationer 
för hur man ska arbeta med utmanande beteende. 
Där skriver man uttryckligen att konskvenspedagogik 
inte bör användas för att minska utmanande beteen-
de i LSS-verksamhet bland annat för att metoden inte 
är förenlig med LSS-lagstiftningen.

    Hans Hallerfors
Läs mer:
Intra har skrivit många artiklar om tvång, ”metoder” och pro-
blemskapande beteende. Läs t ex 
Intra nr 2/2008 sid 26, nr 3/2009 sid 12–21, nr 1/2010 sid 20–25, 
nr 3/2011 sid 17–25, nr 2/2013 sid 14–17, nr 4/2013 sid 8–11. 
Alla dessa artiklar finns i vårt nätarkiv (äldre nummer av Intra) på:  
www.tidskriftenintra.se

Bo Hejlskov Elvén. Problemskapande beteende vid utvecklings-
mässiga funktionshinder. Studentlitteratur. 2010.
På UR Play finns två sevärda föreläsningar med Bo Hejlskov El-
vén om lågaffektivt bemötande.

Socialstyrelsen. Att förebygga och minska utmanande beteende 
i LSS-verksamhet. 2015. Kan laddas ner gratis från
www.socialstyrelsen.se
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Vi finns på Facebook också!
Sök på Tidskriften Intra!

i

Intra nr 2/2017 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!

INTRA tar nya tag
Intra är en fristående tidskrift som ges ut av en stiftelse. Styrelsen för 
stiftelsen sammanträdde i januari och diskuterade hur vi ska kunna 
ge ut en ännu bättre tidskrift! Från vänster: Maj-Britt Lindh, Erling 
Södergren, Roger Blomqvist, Elisabeth Langran, Iren Åhlund, Gu-
nilla Lagergren, Erik Tillander, Hans Hallerfors och Mårten Söder. 
Therése Fridström Montoya saknas på bilden.

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

Pris 200 kr + frakt.

Beställ från 
www.tidskriftenintra.se

Bengt Lindqvist 1936–2016

2016 blev ett mörkt år. På sommaren dog Karl 
Grunewald och den 3/12 dog Bengt Lind-

qvist som under många år varit funktionshinder rörelsens 
främste företrädare. 

”Ingen har betytt mer än Bengt Lindqvist för funktions-
hindrades rättigheter”, skrev Karl Grunewald i Intra 2011.  

Bengt Lindqvist började sin bana med att studera språk 
och utbildade sig till lärare. Han hade i många år varit 
ordförande i Synskadades Riksförbund när han 1985 fick 
frågan från Olof Palme om han kunde tänka sig att bli 
biträdande socialminister. 1989 var det Bengt Lindqvist 
som tillsatte den Handikapputredning som ledde fram till 
LSS. 

”När jag överlämnade slutbetänkandet till Bengt Wes-
terberg, som då var socialminister, så for jag därefter till 
Bengt Lindqvist och hade samma överlämnande till ho-
nom”, berättade utredningens ordförande Gerhard  Lars-
son för Intra. ”Jag tyckte det var viktigt eftersom han betytt 
så mycket för utredningen.”

Efter åren i riksdagen arbetade Bengt Lindqvist interna-
tionellt för att stärka funktionshindrades rättigheter över 
hela världen. 1994 till 2003 var han FN:s särskilde rap-
portör i handikappfrågor. Han var med att ta fram FN:s 
standardregler, som var föregångare till den nuvarande 
FN-konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning.

Han var också under många år ordförande i Handi-
kapphistoriska föreningen som han förvandlade till en 
livaktig rörelse. (www.hhf.se)

     HH
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IMEGA
Imega i Borlänge är en informationsgrupp där brukare be-
rättar hur det är att leva med funktionshinder. De föreläser 
bland annat på grundskolor och yrkesutbildningar.

IMEGA står för

• Information 
• Medmänniska 
• Erfarenhet 
• Gemenskap 
• Arbete

För att ha större förståelse för varandra vill Imega visa att vi 
alla i grunden är lika. 

Imegas inriktning är också skapande verksamhet som bland 
annat sömnad, bild och form. Vi gör produkter till den Daglig 
verksamhetens  affär Mysiga Butiken som finns i Borlänge 
Hantverksbyn. 
Vill du komma i kontakt med Imega  (för att kanske boka en 
föreläsning)? Tel:  0243-666 85.
E-post: imega.lss@borlange.se

Hej!
 Jag heter Sandra Wallman och är 24 år, blir 25 år 
i augusti. Jag är en glad och en positiv tjej och 
jag är även en känslosam tjej. Mina intressen är 
djur, musik, måla, hockey och bowling.
  På min fritid är jag med mina kompisar eller 
med min pojkvän eller min kontaktperson.
  Jag jobbar på två jobb bland annat med nåt 
som heter RevyResan. Det är en teater för funk-
tionshindrade och sen jobbar jag på Imega som 
är en skapande verksamhet och är även ute och 
föreläser om våra funktionshinder.

 Med vänlig hälsning
Sandra Wallman på imega

Omslagets konstnär

Lyssna på Klartext!
Deltagarna i Imegas informationsgrupp har ett special-
uppdrag! Man deltar i arbetet med det populära radio-
programmet Klartext, som riktar sig till lyssnare med intel-
lektuell funktionsnedsättning. 
Klartext har blivit mycket uppmärksammat eftersom pro-
grammet tar upp frågor som verkligen angår lyssnarna. 
Sök på www.sr.se

På bilden från vänster: Tobias Åkerstein, Maritha Gustafs-
son, Mattias Klefbeck och Eva Larsen från Klartext, Sandra 
Wallman och Per Söderström.

I Mysiga Butiken säljer man bland annat tygapplikationer 
som man tillverkar själva. På bilden: Maritha Gustafsson och 
Sandra Wallman.
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www.e-autism.se

Kostnadsfri introduktionskurs
på nätet om autism, Aspergers syndrom

och andra autismliknande tillstånd.


