
INTRA 3 • 18                                            11                                 INTRA 3 • 18

OM FLERFUNKTIONSHINDER OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER 
I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra

         NR 3. 2018



2                                 INTRA 3 • 18

Bostadskrisen för funktionsnedsatta 
är lika stor som assistanskrisen!

Läget är allvarligt när det gäller särskilda boendeformer. Sämst är situationen för 
personer med funktionsnedsättning, där 169 kommuner uppger att det saknas 
tillräckligt med bostäder.
       Ur Boverkets bostadsenkät 2018.

I skymundan från de intensiva striderna om den personliga assistansen har en annan 
kris blossat upp som rönt föga uppmärksamhet i media. Boverket konstaterar efter sin 
årliga genomgång att antalet kommuner som uppger att de saknar tillräckligt med bo-

städer för personer med funktionsnedsättning nu har ökat under flera år. De senaste fem 
åren har antalet kommuner som uppger detta ökat med 42 stycken. Det är fler av landets 
kommuner som uppger att de har brist på gruppbostäder och/eller servicebostäder än vad 
som anger att de har balans mellan tillgång och efterfrågan!

Hur många personer rör det sig om? Ja tittar man på de ärenden som kommit in till IVO 
(Inspektionen för Vård och Omsorg) kan man konstatera en kraftig ökning av ärenden 
som handlar om ej verkställda beslut. Kommunerna har alltså beviljat en person  bostad 
med särskild service enligt LSS men inte verkställt beslutet. 2014 rörde det sig om 3 700 
ärenden, 2017 var det över 5 000!

De kommuner som inte kan verkställa beslut inom skälig tid (oftast tre månader) måste an-
mäla detta till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och får då betala böter till staten. 
2010 var det 34 kommuner som fick böta av denna anledning. 2017 var det över 100! Det 
sammanlagda bötesbeloppet förra året var över 45 milj kr. Vilket man kan tycka är tråkigt 
för kommunerna – de pengarna borde man kunnat använda bättre!

Det är viktigt att se att det bakom dessa siffror finns enskilda individer. Som litat på att de 
rättigheter som står i lagen också ska gälla. Som tvingas till lång väntan.
   – De hamnar i ett rättsosäkert tillstånd, säger Inger Larsson, inspektör på IVO. Personer 
med funktionsnedsättning beviljas insatser, men hamnar sedan i ett ingenmansland efter-
som de inte kan överklaga beslutet. De har ju ingen möjlighet att agera.  Ibland ursäktar sig 
kommunerna med att det är svårt för alla ungdomar att flytta hemifrån – eftersom bostads-
marknaden är besvärlig. Men det är inte samma sak, man kan inte frånta en person dennes 
lagliga rättigheter bara för att samhället förändras. Då måste man i så fall ändra på lagarna!

Alltsedan kommunaliseringen av LSS-stödet har en del kommuner på olika sätt försökt 
förhala eller komma undan att verkställa beslut om insatser som den enskilde har rätt till. 
Först handlade det om felaktiga avslag som i sin tur ledde till domstolsprocesser. Därefter 
handlade det om rent domstolstrots vilket till slut blev för dyrbart för kommunerna. Nu 
handlar det alltså i ökad grad om att inte verkställa beslutade insatser. 

Så här får det inte gå till! LSS-utredningen måste formulera lösningar som innebär att 
personer med funktionsnedsättning inte hamnar i detta rättsosäkra tillstånd. Svensk lag 
måste gälla också för kommunerna!
Källor: Dagens Samhälle nr 22/2018, Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018,
IVO ” Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS”.
          H H

Ledare
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En grundläggande förutsättning för självständig-
het är att kunna uttrycka och kommunicera sin 
åsikt. Intervjupersonerna återkom till goda ex-

empel på tillfällen då de blivit lyssnade på och tagits 
på allvar. Det fanns också exempel på att de inte vågat 
eller kunnat uttrycka sina synpunkter. 

I situationer av beroende är kommunikationen sär-
skilt viktig. Det gäller t ex när stödet består av en med-
följare till möten, som då borde stödja så att personen 
vågar uttrycka sina behov och önskemål. 

Det sades vara viktigt att stödpersonen inte tar över 
eller börjar uttala sig å ens vägnar, om det inte var 
avtalat. 

Inflytande över sitt eget liv 
Det var stor skillnad på hur mycket inflytande inter-
vjupersonerna hade och inom vilka områden de kun-
de påverka. Det är ofta omgivningen som definierar 
hur stort inflytande man får. 

Föräldrar, gode män eller personal bestämde vilka 
frågor de kunde påverka. Vad som var viktigt att ha in-
flytande över varierar mellan individerna men ändras 
också över tid. 

Vissa önskade ta sig ur det som de uppfattade som 
hämmande ramar och begränsat inflytande. Exempel 
var önskan att få flytta hemifrån, att få bestämma vem 
som sover över i ens lägenhet eller att själv få bestäm-
ma över sina inköp – även om andra ansåg att de var 
omoraliska eller onyttiga. 

Det kan vara andras oro och omtanke i syfte att 
skydda från faror och problem som inskränker möj-
ligheter till inflytande. Skydd från att ta risker kan 
motverka utveckling mot ökad självständighet. 

Känna till vad som finns 
Det är viktigt att ha information som man förstår för 
att kunna ha en åsikt och kunna påverka. I intervjuer-
na framträder en okunskap om vad det finns för stöd i 
samhället, hur man hittar olika former av information 
och hur man ska förstå den. De intervjuade kunde till 
exempel sakna kunskap om vilket stöd som finns att 
få och var och hur olika beslut som berör dem fattas. 
Bland annat saknades kunskap om hjälpmedel och 
tekniska lösningar. 

Stöd att ta till sig och hantera information kunde 
vissa få via internet, men också från andra deltagare 
på verksamheten, föräldrar, syskon, kontaktperson el-
ler boendestödjare. 

Att göra egna val 
För intervjupersonerna var det centralt att få göra 
egna val och på så vis manifestera sin ståndpunkt. Det 
var viktigt att kunna och att våga fatta beslut i frågor 
de själva tyckte var viktiga. 

Erfarenhet underlättade egna val. De som till ex-
empel hade provat olika aktiviteter eller verksamhe-
ter, hade lättare att veta vad de ville och vad ett val 
skulle betyda för dem. Det var även viktigt med tydlig-
het om vilka val som är möjliga att göra. Exempel på 
funderingar intervjupersonerna hade var om det går 
att välja var och hur man vill bo och om det går att 
byta boende. Detta gällde även vårdkontakter, dagliga 
verksamheter och olika former av sysselsättning. 

Kontroll över ekonomin 
Möjlighet till självständighet kan påverkas av en tuff 
privatekonomisk situation, men också av begränsad 

Självständighetens labyrint, en rapport från FOUnu
FOUnu i Stockholm har i en studie undersökt hinder och möjligheter för självständighet hos personer med psykiska, 
neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar. 20 personer i olika åldrar från målgrupperna har intervjuats 
och materialet har sammanställts i en bok, Självständighetens labyrint (som kan laddas ner som pdf från founu.se). 
I slutet av boken finns under rubriken Mönster som går igen projektmedarbetarnas, Emil Erdtman, Nina Larsson och 
Elisabeth Lauritzen, sammanfattning. Intra publicerar den i sin helhet.

Stora skillnader 
på självbestämmandet

Foto: Yanan Li.
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kunskap om sin ekonomi. De intervjuade kunde inte 
heller se några möjligheter att förbättra ekonomin, 
till exempel genom att arbeta eller tjäna pengar på 
annat sätt. Det fanns intervjuade som själva hade 
ansvaret för sin ekonomi medan andra fick hjälp av 
föräldrar, god man eller förvaltare. Vissa tyckte stö-
det var befriande och skönt medan andra önskade 
större möjlighet till insyn och till att förstå det här 
med pengar på ett bättre sätt. 

Kontinuerligt lärande och utveckling 
Självständighet handlar också om att klara att göra sa-
ker själv. Det fanns intervjuade som reflekterade över 
framsteg och berättade om en personlig utveckling. 
De uttryckte stolthet och självförtroende när det gäl-
ler att gå vidare i livet. 

Det var däremot inte självklart att personal inom 
verksamheterna eller personer i det egna nätverket 
hade förväntningar på sådan utveckling. 

För andra bromsade rädslor och dåliga erfarenhe-
ter från tidigare försök möjligheten att anta och klara 
nya utmaningar. 

Vissa av de intervjuade hade långsiktiga drömmar 
och framtidsplaner, men också mer konkreta önske-
mål om att lära sig mer om något intresseområde till 
exempel matematik, hantera pengar, hjälpmedel, in-
formationsteknik och media. Intervjupersonerna såg 
inte alltid hur lärande och utveckling skulle kunna gå 
till. När man inte får stöd att utveckla självförtroende, 
förmågor och intressen riskerar sådana framsteg att 
utebli. 

Goda relationer i egna nätverk 
I intervjuerna betonas vikten av att ha goda relationer 
till föräldrar, syskon och släkt. Men även det sociala 
kontaktnätet utanför familjen var viktigt. 

Det uttrycktes längtan efter fler och bättre vänskaps-
relationer, liksom längtan efter en partner. Att förstå 
och utvecklas när det gäller sociala relationer var nå-
got vissa av de intervjuade ville få bättre kunskap om. 
Det uttrycktes svårigheter med att kunna säga nej till 
vissa personer och därmed känna att man själv be-
stämmer och styr över sina relationer. 

I intervjuerna uttrycktes både svårigheter att träffa 
nya vänner och att behålla befintliga vänskapsrelatio-
ner. Risken att ”fastna” hemma i ensamhet var över-
hängande om man inte fick det stöd man behöver 
för att ta sig ut. Kontaktperson var ett uppskattat säll-
skap, men nämndes inte som ett stöd för att komma 
ut och träffa nya människor. Boendestödjaren kunde 
i enstaka fall komma med råd och stöd när det gällde 
relationer till vänner och andra i nätverket. 

Att själv bidra och vara efterfrågad 
De intervjuade ville inte bara vara passiva mottagare 
av andras hjälp och stöd utan ville också själva få vara 
aktörer och göra någonting för andra. 

Att kunna bidra med något som andra – privat, i 
verksamheterna och samhället – efterfrågar och be-
höver gav en känsla av meningsfullhet och gick emot 
det man upplevde som omgivningens syn på personer 
med funktionsnedsättning. För vissa var det dock vik-

tigt att få stöd i att sätta gränser för hur mycket man 
ska ställa upp för andra och i att hitta en balans som 
gör att relationerna håller längre. 

Personalrelationen är avgörande
I intervjuerna återkommer beskrivningar av hur avgö-
rande relationen till personal av olika kategorier är, 
kanske särskilt om man saknar andra nära relationer. 

Personalens inställning påverkar självkänsla och 
uppfattning om vad som är möjligt att göra. Förtro-
endet bygger ofta på en långvarig relation. Att bemö-
tas med respekt och bli tagen på allvar framhävs som 
grundläggande. Man ska inte behöva vara rädd för 
att enbart bli sedd som sin diagnos eller funktions-
nedsättning. Ett bra bemötande beskrivs som att bli 
behandlad som en jämbördig person med egna syn-
punkter och en förmåga att diskutera.

Maktlöshetens spiral 
Det beskrevs i intervjuerna att beroende av stöd från 
andra – såväl föräldrar och släkt som god man eller 
personal och professionella stödpersoner – kan ge 
upphov till en känsla av underläge. Det uttrycktes en 
känsla av utsatthet och maktlöshet i kontakten med 
vården och myndigheter. 

Det var svårt att leva i ovisshet och väntan på beslut 
som ska fattas eller verkställas. Det kan vara svårt att 
förstå hur systemen fungerar och vart man ska vända 
sig. 

Osäkerhet och upplevelser av beroende kunde leda 
till att inte våga framföra sina åsikter eller kritik. Om 
man inte förstår situationen och blir bemött på ett bra 
sätt ökar känslan av maktlöshet och beroende, något 
som kan leda till att man inte uttrycker sin åsikt, sina 
behov eller önskningar och att det som beslutas där-
för inte blir det man behöver eller önskar. Detta ökar 
i sin tur känslan av maktlöshet och minskar sedan i 
denna negativa spiral benägenheten att stå för vad 
man vill. 

Stöd på rätt sätt 
Vad som är rätt stöd är individuellt och beror på in-
dividens behov, situation och önskemål och varierar 
över tid. Det blir tydligt i intervjuerna att ett och sam-
ma stöd kan få olika effekter för olika personer. Det 
som stödjer en person i en viss situation kan hindra 
en annan. Ett exempel på stöd som anpassas utifrån 
den enskildes behov och ”uppdrag” var boendestöd, 
personligt ombud och kontaktperson. Det beskrevs 
som ett stöd till att kunna klara av saker själv. Det var 
en trygghet att stödet fanns att tillgå men det fick inte 
betyda att stödjaren gjorde för mycket eller tog över 
huvudansvaret. 

Det kunde även vara betydelsefullt att få en ”push” 
att ta tag i olika saker och att det fanns någon som såg 
hur man mår. 

Ett sätt att uppmuntra till självbestämmande och an-
svarstagande var att se hur personen själv bäst kan lösa 
en situation. Intervjupersonerna talade om att inte 
vilja bli övervakade utan att någon litade på deras an-
svarstagande.

Emil Erdtman, Nina Larsson och Elisabeth Lauritzen. 
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”Det är många som svänger sig med begreppet 
mänskliga rättigheter nu. Det anses fint i Sverige 
och står högt i kurs här”. Det säger Emil Erdtman 
som har ett långt förflutet i funktionshinderrörelsen 
och varit inblandad i flera projekt där mänskliga 
rättigheter stått i fokus. 

Det ökade intresset för MR-frågor syns bland 
annat i att flera kommuner och myndigheter 
har en egen MR-avdelning. Emil Erdtman ser 

intresset som ett tecken på att man vill gå från ord till 
handling.

– Kommuner och myndigheter har ett ansvar att 
förverkliga de mänskliga rättigheter som staten an-
tagit genom t ex FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, säger han. Den 
konventionen har sin utgångspunkt i FN:s deklara-
tion om mänskliga rättigheter från 1948. Funktions-
rättskonventionen ska sedan konkretiseras i våra egna 
lagar som i sin tur blir förtydligade i förordningar och 
riktlinjer som regeringen skriver. 

Emil Erdtman nämner tillgänglighet som ett bra 
exempel: 

– Det finns en Plan- och bygglag där det sedan 1966 
stått att det som byggs ska vara ”tillgängligt för handi-
kappade”. Sedan har Boverket kommit med förord-
ningar och föreskrifter. Där står det till exempel att 
dörrarna ska vara si och så breda och i vilka vinklar 
ramperna ska vara byggda. 2015 års införande av 
diskrimineringsformen ”bristande tillgänglighet” i 
svensk lag är en konsekvens av Funktionsrättskonven-
tionen, som ställer krav på både allmän tillgänglighet 
och skäliga anpassningar.

Självständighet och/eller självbestämmande
Självständighet är ett viktigt begrepp i Funktionsrätts-
konventionen, som finns med i artikel 19. 

– Det är ju ”vår” artikel, som ger rätt till självständigt 
liv och delaktighet i samhället, säger Emil Erdtman. 
Den har nu en ”allmän kommentar” där innehållet 
konkretiseras. Självständighet är en förutsättning för 
att man ska kunna leva livet som man vill: komma 
hemifrån, utbilda sig, skaffa jobb och kanske bilda 
familj. Fast funktionshinderrörelsen ser egentligen 
hellre ordet självbestämmande. I LSS står det till ex-
empel självbestämmande. 

Lagen som verktyg
Många röster inom funktionshinderrörelsen vill att 
konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättningar ska antas som svensk lag. Bland 
annat Unga rörelsehindrade driver den frågan. 

– Funktionsrätt Sverige, som är den stora paraply-

organisationen, 
driver en lite 
försiktigare 
linje. De kräver 
inte att kon-
ventionen ska 
bli lag, men 
däremot att 
regeringen ska 
utreda möjlig-
heterna. Många 
jurister hävdar 
att det inte 
kommer att 
fungera efter-
som konven-
tionerna inte 
är skrivna som 
lagar. 

Man måste få fram fall!  
Samtidigt menar Emil Erdtman att man redan har 
kommit en bra bit på väg när det gäller lagstiftning, 
men att lagarna inte används.

Emil Erdtman arbetar med ett projekt som heter 
Lagen som verktyg och drivs av Independent Living In-
stitute. Genom rättsprocesser försöker man få bort 
diskriminering av personer med funktionsnedsätt-
ningar. 

– Det är viktigt att inte stanna vid att se mänskliga 
rättigheter som bara frågor om levnadsregler och 
bemötande. De måste också leda vidare till konkreta 
krav och framför allt skydda mot till exempel över-
grepp. Det finns ett system där man med hjälp av ju-
ridiken kan ställa krav. 

– Myndigheterna har sin roll och civilsamhället sin. 
Det är bara i Sverige vi tror att myndigheterna är på 
vår sida. Funktionshinderrörelsen måste skaffa sig 
egna jurister som motvikt. Det behövs en maktbalans 
inom juridiken.

Självständighetens labyrint
Emil Erdtman har arbetat med projektet Självständig-
hetens labyrint (se föregående uppslag), som varit ett 
sätt att försöka använda de fina orden om mänskliga 
rättigheter i det praktiska handlandet i till exempel 
en gruppbostad: 

– Vi samlade in berättelser från personer som har 
kommunalt stöd av olika slag på grund av intellek-
tuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning. Studien pekade på de hinder och möjligheter 
till självständighet som finns i olika verksamheter. 
Och på vilka metoder och konkreta arbetssätt som 
främjar och stärker människors självbestämmande.

                     Text och bild: Erik Tillander.

Det handlar om mänskliga 
rättigheter (MR)!
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Ny handbok
för gruppbostäder!

Socialstyrelsens handbok ”Bostad med särskild ser-
vice för vuxna enligt LSS” har länge varit en best-
seller! Den har t o m fått smeknamnet ”gröna 

boken” och har använts av handläggare över hela 
landet ända sedan 2002 då den första upplagan kom.

Men nu har den bytt färg till blått och fått ett delvis 
annorlunda innehåll.

– Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:9) är 
samma som tidigare, säger Ylva Branting på Socialsty-
relsen. Däremot har mycket runt omkring förändrats.  
Vi har fått nya regler för Lex Sarah-hanteringen, nya 
regler för ledningssystem, ny patientlag, nya dom-
stolsutslag och kanske viktigast av allt: vi har fått en 
FN-konvention som vi ska tillämpa.

Att flytta ihop i gruppbostad
Som exempel där FN-konventionen har spelat roll tar 
Ylva Branting upp en fråga som de stött på tidigare 
och som nu har kommit med i handboken. 

– Det gäller frågan om samboförhållanden, om att 
någon vill bilda familj och att en partner vill flytta in 
i gruppbostaden. Där säger FN-konventionen, artikel 
23, att staten ska erkänna att personer med funktions-
nedsättning har rätt att bilda familj. Det finns inga hy-
resrättsliga regler som hindrar att ett par flyttar ihop i 
en gruppbostad. Men vad säger då de andra som bor 
i gruppbostaden? De borde ju ha rätt att lämna sitt 
samtycke. Därför är det viktigt med diskussioner och 
reflektioner med de boende och i personalgruppen 
så att man kan finna lösningar som underlättar par-
relationer.

Om den förra handboken strikt koncentrerade sig 
på rättstillämpningen har den nya även rekommen-
dationer utifrån nya praktiska och vetenskapliga rön. 
Det gäller t ex avsnittet om hur man kan arbeta med 
utagerande beteende där man vävt in nya forsknings-
rön. 

– Vi har också tagit med WHO:s rekommendationer 
att de som bor i gruppbostad ska erbjudas möjlighet 
till fysisk aktivitet. Det gäller också dem som har psy-
kiska problem – där visar forskningen att just fysisk 
aktivitet kan verka lugnande och motverka utbrott 
och liknande.

Den lilla gruppens princip
Vad tycker då Ylva Branting är allra viktigast i hand-
boken?

– Kanske är det avsnittet om den lilla gruppens prin-
cip, säger hon. Där gäller ju fortfarande föreskriften 

Bostad med särskild service för 
vuxna enligt LSS. Socialstyrelsen 
2018. 107 sidor. Kan beställas från 
Socialstyrelsen, pris 107 kr eller
 laddas ner gratis som PDF från 
www.socialstyrelsen.se
På Socialstyrelsens hemsida 
finns också SOSFS 2002:9 för 
nedladdning. Det är den 
föreskrift som bestämmer hur 
bostad med särskild service för
vuxna ska utformas vad gäller 
t ex lokalisering, platsantal, 
fritidsverksamhet, omvårdnad 
och personalens utbildning.

”Vi har anpassat handboken till vissa saker som förändrats  i samhället, säger Ylva Branting, 
handläggare på Socialstyrelsen, som tillsammans med juristen Cecilia Molinder Berglund 
arbetat om handboken Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

att ”I en gruppbostad bör i regel endast tre till fem personer 
bo”. Men det struntar många kommuner i och byg-
ger för fler. Vi har försökt motivera varför den lilla 
gruppens princip är så viktig, bland annat med hjälp 
av den forskning som Gunnar Kylén, professor i pe-
dagogik och doktor i psykologi, bedrev på 1970-talet.

      H H

”Nu har vi moderniserat och anpassat handboken Bostad 
med särskild service för vuxna enligt LSS, berättar Ylva Branting 
som är handläggare på Socialstyrelsen.
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2017 var ett mörkt år på Stöd och service i Krokom. 
Ett avslöjande om arbetstidsfusk – personal i grupp
boenden hade gått hem tidigare än vad de hade 
rätt till – ledde till att alla kände sig utpekade och 
många mådde dåligt.  

I april 2017 gick två timvikarier till facket och und-
rade om de verkligen var tvungna att tacka ja till 
vikariat i alla gruppbostäder. Lohla Persson, di-

striktsordförande för Kommunal i Krokom tog emot 
vikarierna: 

– Efter ett tag, när det kom fler med samma fråga, 
kände jag att det var något som inte stämde och det 
kröp fram att orsaken var att vikarierna blev övergivna 
och ensamma med brukarna i just de gruppbostäder-
na. När fem–sex sådana vittnesmål kommit informe-
rade vi arbetsgivaren.   

Många mådde dåligt
Utan att känna till i vilka gruppbostäder fusket ägt 
rum blev åtgärden för arbetsgivaren att kalla till mö-
ten med all personal där de blev informerade om sina 
skyldigheter och vilka regler som gällde. 

Arbetsgivaren ökade också kontrollen genom att 
låta enhetscheferna göra besök i gruppbostäderna på 
kvällar och helger. Samtidigt fick medierna syn på det 
inträffade och det blev en följetong, framför allt i de 
lokala medierna, men även Expressen uppmärksam-
made det som hänt. 

Lohla Persson berättar att alla som arbetade i grupp-
bostäderna mer eller mindre drabbades. 

– Vi bor ju på en ganska liten ort så alla vet vilka alla 
är. Trots att det bara var ett fåtal som fuskat så kände 
sig alla uthängda. När de gick och handlade undrade 
folk: ”jaha, är du ute och fuskar idag?”. Många mådde 
väldigt dåligt.

Krokom efter skandalen

”Många var glada över att problemen äntligen ta
gits på allvar medan andra berättade om hur dåligt 
de mådde av att bli förknippade med fusket”, be
rättar Malin Andersson som är verksamhetschef för 
gruppbostäderna i Krokom.



INTRA 3 • 18                                            98                                 INTRA 3 • 18

Intervjuer med samtliga 90 anställda
När Malin Andersson tog över som verksamhetschef 
i december 2017 var det alltså för en organisation i 
djup kris. Tillsammans med den tillförordnade verk-
samhetschefen Monika Göransson inledde hon en 
utredning om vad som egentligen hade hänt. Hela vå-
ren 2018 intervjuades alla drygt 90 medarbetare från 
de tio gruppbostäderna och de dagliga verksamhe-
terna. När Malin Andersson berättar om intervjuerna 
så betonar hon hur olika de varit.

– Som en kaskad av reaktioner. Många var glada 
över att problemen äntligen tagits på allvar medan 
andra berättade om hur dåligt de mådde av att bli 
förknippade med fusket. 

Hotelser via telefon och sms
Intra hade förstås gärna träffat några av de anställda, 
helst de som slog larm. Men de har konsekvent hållit 
sig undan medierna efter att en av medarbetarna som 
ställde upp för en intervju blev utsatt för hot via sms 
och telefonsamtal. Hotelserna är polisanmälda men 
några andra åtgärder kan kommunen inte vidta mot 
den som hotat, eftersom personen inte arbetar i kom-
munen. Men hotelserna upprör:

– Det har gjort att det finns en rädsla bland medar-
betarna, säger Malin Andersson. Även om de säger till 
mig eller sina enhetschefer att det känns bra nu, att vi 
är på väg åt rätt håll, så vill de inte gå ut med det. Man 
är rädd att någon annan ska ha synpunkter på det. 

Malin Andersson säger att de i viss mån även vill 
skydda de personer som fått sluta, till exempel genom 
att inte lämna ut några uppgifter om dem till medi-
erna – inte ens hur många de är. 

– Att de fått sluta är ju ett misslyckande även för 
oss som arbetsgivare. Jag vill vara en god arbetsgivare 
även för dem, säger hon.

Lagt de boende tidigare
Intervjuerna visade att det framför allt var på två stäl-
len som man hade fuskat med arbetstiderna. I korta 
drag hade man lagt vissa boende för natten långt tidi-
gare än vad som var bestämt, för att någon eller några 
ur personalen skulle kunna gå hem många timmar 
tidigare än schemat medgav, medan en kollega täckte 
upp. Fusket hade varit mycket systematiskt och det 
hade pågått under många år. Ytterligare missförhål-
landen kom i dagen under intervjuerna, de flesta un-
der rubriken dåligt bemötande.

Frånvarande ledarskap
När Malin Andersson sammanfattar orsakerna till det 
som hänt säger hon att det tidigare ledarskapet varit 
väldigt frånvarande.

– De har mest ägnat sig åt att sitta på kontoret och 
administrera. De har i väldigt liten utsträckning träf-
fat medarbetarna vilket i sin tur gjort att enheterna 
blivit isolerade och fått agera helt efter eget huvud. 
”På gott och ont” fortsätter hon. 

– Medarbetarna har gjort så gott de kunnat men 
det har inte alltid blivit bra. Man kan säga att det har 
varierat mycket. Någon av de som jobbat längst har 
haft ett sorts förhållningssätt som styrt hela gruppen. 
I vissa grupper har det fungerat jättebra och man har 
haft brukaren i fokus och det har inte alls förekom-
mit något fusk. Medan det blivit ren katastrof i andra. 

Närvarande chefer
Att-göra-listan för att tar sig ur krisen och få en bra 
verksamhet i Krokom är lång. En av de viktigaste åt-
gärderna som Malin Andersson satt in handlar just 
om ledarskapet. Hon säger att de flesta av de gamla 
cheferna har slutat och blivit ersatta med ”ny kom-
petens”. Nu strävar de efter ett närvarande ledarskap 

K rokom är en tätort i Jämtland, 
två mil nordväst om Öster

sund, med ca 2 000 invånare.
   Hösten 2017 skakades kommu
nen av en skandal som uppmärk
sammades både i rikspress och på 
TVnyheterna. 
   Boende i gruppbostäder enligt 
LSS hade tvingats lägga sig vid 
17tiden. Kvällspersonalen hade 
utvecklat ett system för att kunna 
gå hem tidigare – men fortfarande 
få betalt.
   Fusket, som hade pågått i många 
år, ledde till ett nytänkande inom 
LSSverksamheterna.



10                                 INTRA 3 • 18

med täta möten, dels vanliga arbetsplatsträffar men 
också möten för ”mjuka frågor” där det ges möjlighet 
att diskutera värderingar. 

– Tidigare har de inte diskuterat sådant. Man kan 
säga att cheferna var väldigt fokuserade på persona-
len och glömde brukarna. Nu försöker vi ha ett ledar-
skap som utgår ifrån brukarnas behov och på hur de 
ska bli bemötta. Vi har också börjat se över vår interna 
kommunikation med våra medarbetare och jag har 
börjat skriva veckobrev för att inkludera dem i vad 
som händer. Det har blivit väldigt bra.

Kvalitet istället för kvantitet
I de gruppbostäder där arbetstidsfusket förekommit 
har ledningen fått agera mycket bestämt. 

– Där har det varit så infekterat att vi känt att det 
varit omöjligt att starta om med samma medarbetare. 
Därför har vi har varit tvungna att flytta personal och 
sett till att börja jobba på ett helt nytt sätt. 

En analys som de gjort tillsammans med ett externt 
företag, Ensolution, visar att arbetstidsfusket varit top-
pen på ett isberg. Sammanfattningsvis kom analysen 
fram till att verksamheten generellt varit för dyr men 
samtidigt av för låg kvalitet. Den paradoxen förklaras 
enklast med att den gamla ledningen prioriterat kvan-
titet framför kvalitet. 

– Så fort det dykt upp ett problem så har man tillsatt 
mer personal istället för att titta på brukarnas behov. 
Man har inte frågat sig om man kanske skulle behöva 
jobba på något annat sätt. Förändringarna i arbetssätt 

har gjort att vi faktiskt kunnat dra ner på personalstyr-
kan i två gruppbostäder.

Fel kompetensprofil
Utredningen visade också att det var fel ”kompetens-
profil” på de olika arbetsställena.

– Vi har försökt stuva om så att vi fått välfungerande 
grupper som passar de boende. På vissa arbetsställen 
har vi förstärkt med en socionom som boendehand-
ledare eller en behandlingspedagog. 

På andra ställen har man satt in extern handledning 
för att utveckla arbetsgruppernas förmåga att reflek-
tera över brukarna och deras behov. 

– Personalen har tidigare inte fått öva på det. De har 
fått lösa problem utan hjälp från någon annan.

Kompetenshöjning
De stora, långsiktiga förändringarna görs genom en 
generell kompetenshöjning bland personalen. Just 
nu utbildar sig två personer till stödpedagoger där en 
viss del av utbildningstiden är betald via kommunen. 
Ytterligare tre personer ska gå samma utbildning till 
hösten. Tanken är att höja baskompetensen för all 
personal eftersom drygt 40 procent av dem saknar 
tillräcklig utbildning inom LSS.

– De behöver en förstärkning i kunskap om funk-
tionshinder, bemötande, och alternativ kommunika-
tion. Där skissar vi på ett upplägg med arbetsmark-
nadsenheten. Under ca tio veckor ska man en dag i 
veckan lära sig mer inom ett specifikt område. Planen 

Fortfarande har massmedia ögonen på 
Krokom. När Intra är på besök ringer STV 
nyheterJämtland för att få en intervju med  
Malin Andersson. Hon försöker så gott hon 
kan att svara på deras frågor.
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är att all personal ska vara klara med den utbildning-
en inom ett och ett halvt år. 

Ännu mycket mer på gång 
Men att-göra-listan är längre än så. Det finns hur 
mycket som helst att göra säger Malin Andersson.

– Nu beskriver jag sådant som vi jobbar med eller 
ska jobba med inom den närmaste framtiden, men vi 
har också tankar på att starta aktivitetsgrupper, kul-
turombud, och förbättra samarbetet mellan de olika 
gruppbostäderna. En annan plan är att starta ett bru-
kar-anhörig-råd.

Tro på framtiden
I Krokoms kommun är man helt införstådd med att 
alla förändringar kommer att kosta kommunen resur-
ser. Men man ser det som långsiktiga investeringar. 

– Just nu innebär det en fördyring men vi tänker 
att vi någonstans därframme ska komma ut i ett an-
nat läge. Jag tror att de insatser vi gör nu kommer att 
generera en högre kvalitet för brukarna, god arbets-
miljö, lojal personal, lägre sjuktal… 

Samtidigt är hon ödmjuk inför framtiden:
– Det är alldeles för tidigt för att säga hur det kom-

mer att gå. Men det faktum att fler öppnar sig och 
berättar sina historier tolkar jag som att tilliten finns 
och att personalen känner ett förtroende för att det 
ska bli bra. Sedan är det en mycket lång resa vi har 
framför oss.
 

Text och bild: Erik Tillander.

 

IVO nöjda med Krokoms åtgärder

M ed anledning av det arbetstidsfusk som förekommit i en gruppbostad i Krokoms kommun 
skickade Socialnämnden en Lex Sarahanmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 
Dessförinnan hade det inkommit en anmälan till IVO för ”kommunens bristande agerande” 

i samband med att händelsen uppdagades. Med den bakgrunden öppnade IVO ett ärende och de 
gjorde under mars i år en inspektion. Maria Johagen, IVO, var en av en av inspektörerna:
   – Eftersom vi såg allvaret i det hela så bestämde vi oss för att öppna ett ärende och åka dit. Om vi ser 
brister i anmälarens egen utredning finns en risk att det händer igen.

Ett utvecklingsarbete pågick
Inspektionen gällde en av gruppbostäderna, den där det omtalade arbetstidsfusket förekommit, men 
Maria Johagen säger att de även träffade nämndens ordförande, socialchef och verksamhetsutvecklare 
för hela LSSverksamheten i Krokoms kommun. 
   – När vi var där fanns redan ett pågående utvecklingsarbete som gäller hela LSSorganisationen. Det 
är naturligtvis positivt att man gör en stor genomlysning. Det visar att de tagit händelserna på allvar. 
   Ett problem som den nya arbetsledningen pekat på var att det tidigare hade funnits för mycket per
sonal men i er utredning kom ni fram till att de hade för lite. Hur går det ihop?
   – De hade upptäckt att det var ett överskott på personal och gjort en justering och då blev det för 
lite för att de skulle kunna genomföra aktiviteter på helgerna. Men nu ska de tillsätta en halvtidstjänst.

   – Håller du med om den analys som de gjort i Krokom, att den dåvarande arbetsledningen varit för passiv 
och inte i tillräcklig mån varit ute i verksamheterna?
   – Ja, det har varit problem på ledningsnivå och de har inte haft tillräcklig kontroll. Hade de haft det 
hade det inte kunnat ske och det är av den anledning vi öppnade ett ärende. Ledningen idag är ganska 
nya på sina poster, så vi måste ge dem chans att kunna göra det de planerat. Vi får väl se på uppfölj
ningen hur det gått.

Mycket är redan gjort
IVO ska följa upp utvecklingen i Krokom med ett nytt besök under 2019. 

   – Men ni är nöjda med deras plan för att få rätsida på problemen?
   – Ja, i det stora hela så tycker vi att det låter bra. Så nu får de den här tiden att jobba med att rätta till 
det som brustit. Men mycket var redan gjort då vi gjorde vårt besök.
   Ytterligare två Lex Sarahanmälningar har kommit till IVO genom utvecklingsarbetet i Krokom. En 
handlar om att en personal har ”uttryckt sig kränkande om en boende inför en annan boende” och 
att ”den enskildes insatser inte genomförts efter beslut”.  Ytterligare tre rapporter till socialnämnden är 
under behandling.
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Varning: 
Värme

De boende i gruppbostaden i Norsborg är bero
ende av att deras rutiner följs. Därför blev det job
bigt i somras när personalen plötsligt ville ändra på 
många saker på grund av värmeböljan. Men med 
hjälp av idog kommunikation blev det ändå bra till 
sist. 

N adia Sami har arbetat i gruppbostaden i 
Norsborg söder om Stockholm i 13 år. Idag 
är hon gruppbostadens samordnare. Hon är-

utbildad undersjuksköterska:
– Jobbet på gruppbostaden är mitt första arbete 

inom LSS och jag kan inte tänka mig att byta. Då 
skulle jag bara fundera på hur de boende har det. 
Och personalen. Jag trivs verkligen här. 

Hur klara av värmeböljor?
INTRA träffar henne för att prata om hur gruppbo-
staden klarade av sommarens värmeböljor. Norsborg 
är en del av Botkyrka kommun, och Botkyrka var som 
enda deltagande kommun en pionjär i arbetet med 
att säkra sig mot negativa konsekvenser av värmeböl-
jor. Man deltog i projektet Climatools tillsammans 
med SMHI och FOI (försvarets forskningsanstalt) re-
dan 2013. 

Hur ska LSSverksam
heterna förbereda sig 
för kommande klimat
förändringar. Hur gör 
vi när värmeböljan blir 
för påfrestande? I som
ras fick vi en föraning 
av vad som väntar oss 
i framtiden. Botkyrka 
kommun, utanför 
Stockholm var inte 
oförberedd. Man hade 
varit med i ett sam
arbete – Climatools – 
som handlade om just 
detta. Vi for dit för att 
kolla hur det gick.

”Vi fick ändra på nästan allt”

Framtidens 
värmeböljor
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I gruppbostaden på Lokes väg bor sju personer va-
rav  fyra i själva gruppbostaden, och ytterligare tre i sa-
tellitlägenheter i området. De boende är medelålders 
vuxna och de har olika grad av funktionsvariation, 
någon har Downs syndrom, en annan har autism. Ge-
mensamt för dem alla är att de är grannar sedan flera 
år och trivs med att bo nära varandra. 

– Så hur gick det i somras, var det varmt? 
– Åh, det var jättevarmt. Det var faktiskt väldigt tufft 

mellan varven. Men jag är ändå stolt över hur vi kla-
rade av det! 

Svårt att ändra rutiner
Nadia Sami berättar att när värmen väl kom hade hon 
ett stort stöd av Botkyrka kommuns intrawebb, där 
det fanns massor av bra tips runt hur man hjälper bo-
ende under en värmebölja. Men för att kunna klara 
det måste man ändra på en del rutiner.

– Vi gav mycket information om det här. Vi pratade, 
pratade och pratade. Vi såg på nyheterna tillsammans, 
och på vädret, och förklarade hur värmen skulle på-
verka vår vardag. 

Ett exempel är duscharna. Om det hör till en bo-
endes rutiner att duscha tre gånger per vecka så är 
det inte säkert att hen blir överförtjust över att hen 
plötsligt erbjuds att duscha två gånger per dag. 

– Man har ju rätt att säga nej, förtydligar Nadia. Men 

efteråt tyckte flera av dem att det varit skönt att ta 
extra duschar. 

– Har ni fläktar på boendet?
– Nej, men vi hade dörrarna öppna hela tiden. Och 

eftersom vår trädgård är ganska lummig så fläktade 
det skönt där. Vi tillbringade mycket tid tillsammans 
på uteplatsen. Under tiden som de boende satt där 
ute erbjöd vi dem fuktiga handdukar i nacken och på 
benen. Det var också uppskattat. 

Fick göra om matsedeln och ändra aktiviteter
Matsedeln fick också göras om. Ingen orkade äta varm 
mat, istället blev det sallad, glass och stora mängder 
frukt. 

– Särskilt vattenmelon var uppskattat. Vi gjorde ock-
så egen vätskeersättning. 

Gruppbostaden fick också ändra inplanerade akti-
viteter. Stod det att det skulle vara utflykt till Hågelby-
parken och det var över 30 grader varmt den dagen 
fick det bli musik på uteplatsen istället. Även anställda 
behövde ibland gå ifrån och duscha mitt på dagen. 

Viktigt att dricka mycket
På nätterna öppnade personalen alla fönster så att 
luften kunde strömma fritt genom gruppbostaden. 
Men det var lite värre med de boende i satellitlägen-
heterna. En av dem vill hela tiden ha alla fönster 

”Under värmeböljan tillbringade vi 
mycket tid tillsammans på uteplat
sen. Under tiden som de boende 
satt där ute erbjöd vi dem fuktiga 
handdukar i nacken och på benen”, 
berättar Nadia Sami som är sam
ordnare för Hallunda gruppbostad.
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stängda och om han satt där ensam 
kunde ju personalen inte se till att 
han drack extra mycket vätska. Det 
behövdes en del lock och pock för 
att få ner honom till de andra, men 
de lyckades. 

Så här kan en checklista som skickas ut till gruppboenden se ut:
1. Har det uppstått problem för boende eller för anställda vid tidigare tillfällen då det varit ovanligt varmt på som
maren? I så fall, vilka problem, och vilka drabbades?

2. Har personalen fått instruktioner eller utbildning om särskilda åtgärder som ska vidtas då det är ovanligt varmt? 
Vilka åtgärder?

3. Finns det luftkonditionerade utrymmen där boende kan vistas när temperaturen blir för hög?

4. Har ni några förslag till åtgärder som kommunen bör vidta för att underlätta för boende och anställda vid kraftig 
värme eller andra besvärliga väderhändelser?

Det är också viktigt att inventera hur de boendes lägenheter ser ut: Vilka har fönster i söderläge? Finns det marki
ser? Hur är ventilationen i lägenheten?

Från en Inventering av kommunal klimatanpassning inom vård och omsorg gjord av 
Climatools ett samarbetsprojekt med FOI (Försvarets forskningsanstalt, SMHI mfl.

Läs mer på foi.se

Framtidens 
värmeböljor

”Vi fick ändra på många 
rutiner under värmeböl
jan”, berättar Nadia Sami, 
samordnare för Hallunda 
gruppbostad.

Text och bild: Maria Korpskog.

Så här skyddar du dig i en värmebölja: 
HÅLL KOLL på temperaturen både utomhus och inomhus. 

DRICK MER.  Vänta inte på att du ska bli törstig. Ät vätskerik mat som grönsaker och frukt. Undvik alkohol. Sjuka, 
äldre och små barn behöver extra hjälp med att få i sig vätska. Ät gärna lite extra salt och socker eller drick vätske
ersättning. 

KYL NER BOSTADEN. Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen. Vädra på 
natten när det är svalt. Om du kan – ordna med fläktar eller andra kylaggregat.

SVALKA. En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i 
naturmaterial.

TA DET LUGNT. Undvik att vara ute mitt på dan och undvik fysisk aktivitet när det är som varmast.

TITTA TILL dina vänner och anhöriga. Undvik att vara ensam, det kan vara lättare att se signalerna på värmeslag 
hos andra än hos sig själv. 

HA KOLL PÅ KROPPENS SIGNALER. Om du slutar svettas är det en varningssignal. Likaså om din urin blir mörk. 

– I slutet av värmeböljan var han bara i sin lägenhet om natten – och då 
hade vi vädrat där hela dagen. 

De boende blev också bra på att påminna varandra om att dricka extra 
mycket. ” Nu har du inte druckit ditt vatten”, sade de till varandra. 

Motivera genom eget beteende
Nya rutiner blev att se till att alla som vistades utomhus var ordentligt in-
smorda med solkräm och att alla boende drack extra vatten innan de gick 
och lade sig. Och personalen gjorde förstås allt tillsammans med de boende. 

– Vi motiverade genom vårt eget beteende, vi drack ju också extra mycket 
vatten och åt frukt. Vi klarade av värmen tillsammans. 

Men vissa dagar, när det bara var vikarier i tjänst, gick Nadia Sami till sitt 
jobb trots att hon hade semester. Hon ville vara säker på att de boende 
hade det stöd de behövde för att klara av värmen. 

– Alla har varit jätteduktiga här. Men jag har hört om andra gruppbostä-
der som har haft det enormt svårt, avslutar hon. 
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Joacim Rocklöv är professor i folkhälsa och epide-
miologi vid Umeå Universitet. Han berättar att 
ett för människan perfekt klimat är ett stabilt kli-
mat – ett som inte ändrar sig särskilt mycket. Det 

är när vädret ändrar sig och blir extremt som det blir 
farligt för oss eftersom vi ändå tenderar att vilja göra 
det som vi brukar göra. Som att ge sig ut och springa 
i värmen, eller köra gräsklippare mitt i solen. De som 
mest överskattar sin kapacitet i värmen är ungdomar  
och män. 

– Skulle vi vänja oss vid värmen om vi hade det varmt 
hela tiden?

– Absolut, en viss acklimatisering sker ju. Vi här-
stammar ju från Afrika och där är det ju varmt. Jag 
kan tänka mig att 25–27 grader och nästan inga klä-
der vore perfekt för människokroppen. 

Mer än 30 grader innebär risker
Det är när termometern kryper över 30-gradersstreck-
et som det blir skillnad.

– Det är tydligt att man tappar i arbetseffektivitet 
när det är mer än 30 grader varmt. Man kan räkna 
med mellan 20 och 30 procents fler dödsfall än van-
ligt under en värmebölja. Effekterna varierar lite mel-
lan olika år, säger Joacim Rocklöv.

Påfrestningarna ökar när hjärtat tvingas arbeta 
hårdare för att kroppen ska kunna reglera kropps-
temperaturen och kroppen förlorar vätska och salt. 
Kroniskt sjuka, gravida, personer med funktionsned-
sättning, sköra äldre och barn är extra utsatta. Men 
det är personer över 70 år som står för den största 
andelen dödsfall. 

– Fast när det är väldigt varmt kryper det ner i åld-
rarna. Det finns en svensk studie som visar på effekter 
från 50 års ålder, säger Joacim Rocklöv. 

Kvinnor, ensamma och fattiga i riskzonen
Det finns tre riskfaktorer till som är mindre kända: Att 
vara kvinna, att vara ensam och att vara fattig. Fattiga 
människor bor i tättbebyggda områden utan tillgång 
till särskilt mycket träd och grönområden. Husen är 
ofta byggda för att hålla värmen inne istället för att 
släppa ut den, ventilationen är inte den bästa. Dess-
utom har fattiga människor ofta många sjukdomar, 
det ökar risken. 

Ensamma människor bor ofta trångt och har kan-
ske ingen som ser till dem och uppmärksammar att 
de mår dåligt. Isoleringen ökar dessutom under som-
rarna när andra ger sig iväg till landet. Dessutom kan 
man ha svårt att komma iväg till sjukhus på egen hand 
om man behöver. 

Kvinnor har i högre grad än män odiagnosticerade 
hjärtsjukdomar. Många äldre kvinnor lever dessutom 
ensamma. Men varför kvinnor har högre risk än män 
vet forskarna inte. Det kan bero på att kvinnor har 
lite andra mediciner och andra grundsjukdomar än 
män. Man vet bara att de som dör ofta inte har varit i 
kontakt med vården. 

Vi måste se till varandra
Det vore bra om värmevarningarna ledde till att vi 
såg till varandra i närområdet, tycker Joacim Rocklöv. 

– Värme är en gråzon, vi uppmärksammar inte den 
som en fara som vi till exempel uppmärksammar 
tecken på stroke. Dessutom måste alla inom vård och 
omsorg bli bättre på att ha koll på vilka mediciner 
som interagerar med värmen och som påverkar upp-
fattningsförmågan.

Socialstyrelsen har nyligen fått i uppdrag att utreda 
sommarens värmebölja, så kanske står vi bättre rus-
tade inför kommande år. 

Personer med 
                   funktionsnedsättning 
                                 extra utsatta

”När vädret ändrar sig och blir 
extremt blir det farligt för oss 
människor eftersom vi tenderar att 
vilja göra det som vi brukar göra”, 
säger Joacim Rocklöv.

Maria Korpskog.
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Jessica Klingermyhr, arbetskonsult, sätter ord på 
det som är själva tanken med Östersunds dagliga 
verksamhet eller rent av med daglig verksamhet 

generellt:
– Man ska komma till sin sysselsättningsplats den 

dagen och den tiden som man har bestämt och sedan 
spelar det ingen roll om det är fem dagar eller bara 
några timmar i veckan. Men den överenskommelsen 
ska man försöka hålla så långt det är möjligt. Gör man 
inte det får vi jobba med frågan. 

”Han rymde inte!”
För personalen handlar det mycket om att lyssna och 
vara lyhörd för brukarens egen vilja, förmågor och 
begränsningar. Och att vara ödmjuk inför dessa. Jes-
sica Klingermyhr tar ett exempel: 

– Det var en man som inte jobbade särskilt mycket 
utan mest rökte och bar en kartong hit eller dit. Men 
för oss som kände hans historia var det jättestort att 
han var kvar. Han rymde inte. Det hade han gjort från 
alla tidigare ställen som han hade varit på. Något i 

Veronica Johansson deltar i Östersunds 
dagliga verksamhet.
Foto: Sigbritt BackskogJonsson.

”Här kan 
vi laborera 
för att 
hitta bra 
lösningar”

I Östersunds dagliga verksamhet 
– Mica, som den kallades förut – 
använder man en trestegsmodell 
där tanken är att arbetstagarna 
ska kunna utvecklas i varje steg 
för att sedan gå vidare till nästa. 
Tanken är att man ska kunna 
pröva sig fram och inte vara kvar 
på samma ställe hela yrkeslivet. 

Östersund var banbrytande när det gällde att hitta nya former för den dagliga verksamheten. Flytten 
ut från dagcenter till olika arbetsplatser i kommunen började redan på 1980-talet. Många for på stu-
diebesök och studerade MICA (Människan I Centrum Arbete) som den dagliga verksamheten kallades 
då. Idag har man bytt namn och finputsat sina metoder. 

Daglig verksamhet
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miljön som vi erbjöd gjorde att han var kvar och det 
räckte för oss. 

Hon fortsätter:
– Det är det som är vår styrka, att vi till skillnad mot 

Arbetsförmedlingen, där du ska ha minst tio timmar 
i veckan. Här kan vi jobba med individuella anpass-
ningar för att hitta bra lösningar. 

Den felande länken
Det speciella med modellen måste sägas vara steg 2. 
Man skulle kunna kalla det den smarta felande län-
ken mellan dagcenter och ”riktigt” arbete på en ”van-
lig” arbetsplats. 

I steg 2 arbetar en grupp från daglig verksamhet på 
en ”vanlig” arbetsplats där personerna ifråga uträttar 
olika enkla men viktiga och nödvändiga, jobb. 

Vuxit fram efter behov
Intra träffar Karin Modigh, Jessica Klingermyhr och 
Sigbritt Backskog-Jonsson, alla med lång erfarenhet 
av att jobba inom Östersunds dagliga verksamhet. 

Förut hette den dagliga verksamheten Mica. En av 
orsakerna till namnändringen var att Mica inte gav 
brukarna positiva associationer. 

– I brukargruppen var det namnet inte så himla po-
pulärt, det var inte så häftigt att vara på Mica. Öster-
sund är litet och alla känner alla, säger Karin Modigh.

Modellen har fått växa fram från slutet av 1980-talet. 
Sigbritt Backskog-Jonsson började 1988 och då fanns 
det alltså bara det som idag motsvaras av steg 1 och 3. 

– Men i dagcenterverksamheten fanns många per-
soner som kunde klara sig själva med hjälp av någon 
som fanns till hands lite då och då. Utifrån det utveck-
lades steg 2, att man flyttade ut delar av verksamheten 
med personal och brukare dit där de passade och be-
hövdes, säger Sigbritt.

Att vara på toppen av sin förmåga ger livskvalitet
Tanken bakom modellen är att arbetstagarna utifrån 
sina förutsättningar, sin lust och sin egen vilja, ska nå 

upp till toppen av sin egen förmåga, och att det i sin 
tur ska ge dem en högre livskvalitet. 

– Ibland lyckas vi med det, andra gånger gör vi det 
inte, säger Jessica Klingemyhr. Ibland saknas förutsätt-
ningarna för den optimala lösningen. Hur man än 
vänder på det så finns det begränsningar och vi kan 
inte trolla med knäna. Trots att fler till exempel skulle 
må bättre av att jobba på Jamtli (Östersunds motsva-
righet till Skansen) går det inte att få till fler platser 
där än de vi redan har. 

Börja ett nytt jobb
Att byta jobb kan se väldigt olika ut från fall till fall. 
Å ena sidan kan det vara en snabb övergång då man 
avslutar sitt gamla arbete en fredag och börjar det nya 
på måndagen. Eller en långsam, ”flytande”, övergång 
från ett jobb till ett annat. Det går inte alltid smärtfritt 
och det gäller att ha tålamod. Karin Modigh säger:

– Vi har haft brukare som prövat på ett ställe och 
kommit tillbaka för att det inte fungerade, men sena-
re provat ett annat ställe där arbetsuppgifterna varit 
lika svåra och där har de blivit kvar. Det är inte alltid 
lätt att förstå vad det beror på. Kanske var det en bätt-
re arbetsplats eller kanske hade personen mognat? 
Det är svårt att veta och det är många saker som kan 
spela in.  

Risk att bli ensam på ”vanliga arbetsplatser”
Den avgörande skillnaden mellan steg 2 och 3 är att 
man i steg 3, på en ”vanlig” arbetsplats, måste klara sig 
nästan helt på egen hand. 

Jessica Klingermyhr säger att det svåraste i regel inte 
är själva arbetsuppgifterna utan risken att känna sig 
ensam. 

– Även om brukarna bjuds in kan de inte delta på 
samma sätt som de andra. De hamnar lätt utanför och 
känner att folk pratar över huvudet på dem när det 
pratas om allt mellan himmel och jord som man kan 
göra i ett arbetslag. Jag kan ju inte komma dit och 
säga att nu får ni faktiskt skärpa er och prata med den 
här människan. Man kan hjälpa till inledningsvis och 

Sigbritt BackskogJonsson, 
Karin Modigh och Jessica 
Klingermyhr på ”micarum
met” i Cybercomhuset där 
de planerar den dagliga 
verksamheten.
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informera, men till syvende och sist så handlar det om 
vad brukaren själv känner och orkar med. Så det är 
verkligen en balansgång.  

Vill ha alltför avancerat jobb
Ibland kan det vara problematiskt att brukarna anser 
att det är ”lite bättre” att vara i steg 3 än i 2 eller 1. 

Somliga vill prompt vara i steg 3 och önskar sig 
gärna mer avancerade arbeten än vad de klarar, till 
exempel ”jobba på kontor eller med datorer” utan att 
ha riktig koll på vad för sorts jobb som görs med dato-
rerna. Även i sådana fall försöker personalen göra sitt 
bästa för att hjälpa brukaren och Jessica Klingermyhr 
säger att de där har nytta av att vara väl etablerade i 
Östersund:

– Vi säger ju aldrig ”du kan aldrig gå till steg 3”. Vi 
har bra kontakter med olika företag och därför kan 
vi istället ordna så att personen får testa. Fungerar det 
inte så försöker vi hitta en orsak och sedan säger vi till 
brukaren: ”ska du försöka igen måste du träna på det 
här” och pröva igen senare.

Förhållningssätt till misslyckanden
Men finns det inte risker med att låta personer gång på gång 
spänna bågen och kanske misslyckas med sina försök att få 
ett bättre jobb? 

Karin Modigh, Jessica Klingermyhr och Sigbritt 
Backskog-Jonsson värjer sig något mot ordvalet. De 
menar att det handlar om hur man förhåller sig till 
själva begreppet. Ett misslyckande är inte ett misslyck-
ande utan en ny erfarenhet, säger Jessica:

– Det är inställningen här. Strävan i steg 1 och 2 är 
att man ska ha en rörelse och att man inte ska vara 
kvar på ett och samma ställe i tid och evighet. 

De flesta av oss andra kan föreställa sig en ny arbets-
plats och nya arbetsuppgifter men det gäller inte för 
personerna i steg 1 och 2. 

Jessica Klingermyhr fortsätter:
– Framför allt de som inte kan uttrycka sig själva 

måste få pröva nya ställen för annars får varken de 
eller vi veta om det ena stället passar bättre än det 
andra. Vi personal måste erbjuda erfarenheter.

Som personal gäller det också att inte ha för höga 
förväntningar utan känna sig nöjd med de små posi-
tiva förändringarna. 

– Om en person som brukar ha stor frånvaro kom-
mer tre till fyra timmar i veckan är det gott nog. Det 
kanske tar så mycket energi av den brukaren att det är 
maximalt av vad den personen förmår. Då får vi tänka 
att ”så härligt att vi fick till det”, säger Karin Modigh. 

Fjäder i hatten i Östersund
Bland företagen i Östersund säger man fortfarande 
Mica. Och personalen inom Östersunds dagliga verk-
samhet rättar dem inte: Mica har under årens lopp 
fått en god klang och att ha en egen ”Mica-grupp” ger, 
som Jessica säger, en fjäder i hatten. 

– Det blir ett sätt att visa att man gör en insats för 
”de svaga i samhället” samtidigt som de faktiskt får 
arbetsuppgifter utförda gratis. En win-win-situation. 
Samtidigt ska sägas att en viktig utgångspunkt är att 
inget jobb ska ”stå och falla” med arbetskraften från 
de dagliga verksamheterna. Arbetet de utför får inte 
vara oumbärligt. 

Sigbritt Backskog-Jonsson ger exempel:
– Jag har en tjej som gör frukosten på en arbetsplats 

och när hon är sjuk får de som ska äta frukosten bre 
sina mackor själva. Men sen kanske jag ser till att nå-
gon annan från gruppen tar bort den. 

Bra relationer
Relationen mellan de anställda på företagen och bru-
karna från den dagliga verksamheten fungerar myck-
et bra, säger Sigbritt. De har bra kontakt och alla blir 
till exempel inbjudna till deras fester. Jessica säger att 
deras erfarenhet är att ”Mica-grupperna” generellt bi-
drar till en bättre stämning på arbetsplatsen. 

– Det är många anställda som vittnat om att det blir 
en annan stämning när våra brukare finns där. Man 
”öppnar upp” och får ett annat förhållningsätt också 
mot sina kollegor. 

De har också erfarenheter av anställda som inte rea-
gerat positivt från början men långsamt ändrat sig.

– Från början kan det vara en anställd som tycker att 
det är jättejobbigt att dela arbetsplats med personer 
från daglig verksamhet. Ofta är det sedan den män-
niskan som av någon anledning kommer närmast de 
här personerna... 

Camilla Wendin sköter de praktiska 
göromålen i Cybercomhuset.
Foto: Sigbritt BackskogJonsson.

Daglig verksamhet



INTRA 3 • 18                                            1918                                 INTRA 3 • 18

Avgörande att arbetsledningen är positiv
En förutsättning för att det ska fungera med 
arbetstagare från daglig verksamhet på ”van-
liga” arbetsplatser är att det är väl förankrat 
i företaget från början. Där spelar arbetsled-
ningen en avgörande roll. 

Jessica Klingermyhr säger att det vid första 
informationsmötet är viktigt att högsta chefen 
står bredvid henne.

– Det är nästan ett krav. Då syns det att det 
kommer från högsta hönset. Funkar det så är 
man inne. Som anställd på företaget är det ju 
bara att köpa vad chefen bestämt. 

Även i det dagliga arbetet är chefernas atti-
tyd viktig. Det gäller att inkludera personerna 
från den dagliga verksamheten. Sigbritt Back-
skog-Jonsson berättar om en arbetsuppgift: att 
ta hand om återvinningen. Killarna som skö-
ter den lägger en blå boll i en burk när det är 
bra sorterat och en röd när det är dåligt och 
de skriver upp vad som brustit. 

– De två killarna som gör det har stenkoll. 
När veckan är slut har de fem lappar som de 
lämnar till chefen och som i sin tur kör dia-
gram som han visar på sina möten och som 
även gruppen är med på. Så alla kan se att det 
är ett viktigt jobb.     

Erik Tillander.

Emil Ekman och Nicklas Andersson 
sorterar återvinningen i Cybercomhuset.
Ovan lägger Emil Ekman ner en röd boll 
som berättar att någon har felsorterat 
återvinningen.
Foto: Sigbritt BackskogJonsson.

Östersunds trestegsmodell för daglig verksamhet:
Steg 1.
Här får du vara i en anpassad miljö i den dagliga verksamhetsen egna 
lokaler.
Du får träna på att hitta fungerande metoder som passar för att just du 
ska kunna lösa dina uppgifter.
Du får också träna på att vara tillsammans med andra och öva på sådant 
som krävs för att kunna fungera på en arbetsplats.
Exempel på uppgifter kan var att passa tider och anmäla frånvaro.
På det här sättet får du viktig träning för att kunna gå vidare till steg 2.

Steg 2
I detta steg så kommer du vara på ett företag eller en arbetsplats i Öst
ersunds kommun.
Här bestämmer arbetsgivaren vilka uppgifter de behöver hjälp med och 
du gör det som du känner att du klarar av.
Du kommer att få umgås med de anställda på arbetsplatsen och se hur 
de arbetar och samtidigt utvecklas du själv i den takt du känner att du 
klarar av.
I steg 2 har du stöd av en arbetshandledare från Daglig verksamhet.
När du sedan är redo är det dags att gå vidare till steg 3.

Steg 3
Här får du självständigt utföra uppgifter som du känner att du kan klara 
av och som arbetsgivaren behöver ha hjälp med.
Du kommer att ha stöd av en kontaktperson på företaget.
Du får också stöd av en arbetskonsult från Daglig verksamhet som be
söker arbetsplatsen utifrån ditt behov.
Ett mål vi har är att hjälpa och förbereda dig för den öppna arbetsmark
naden i samverkan med Arbetsförmedlingen.
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I våras kunde kommunerna ansöka hos Socialstyrel
sen om extrapengar (350 milj kr) för habiliterings
ersättning till dem som har daglig verksamhet. Men 
var tredje kommun lät bli att söka. Och några har 
avstått från en del av summan som de tilldelats!

De smarta kommunerna, det var 55 stycken, 
kryssade i rutan som möjliggjorde att också få 
ta del av de pengar som blev över när alla hade 

fått vad de ansökte om. Deras deltagare i daglig verk-
samhet fick därmed betydligt mer i hab-ersättning. 

Den extra hab-ersättningen kan fördelas i klump-
summor, bara det går till dem som har daglig verk-
samhet. Den påverkar inte bostadstillägget då hab-
ersättningen är skattefri. Därför är det svårt att förstå 
varför inte alla ansökt om detta. 

Varför ansökte de inte?
En av kommunerna som inte ansökt är Gävle. Enligt 
chefen för daglig verksamhet Ann-Helen Dahlqvist 
beror det på att habiliteringsersättningen samt övriga 
ersättningar som personerna har i daglig verksamhet, 
blir högre än för dem som går vidare till en anställ-
ning. Så här skriver Ann-Helen:

I anvisningarna från Socialstyrelsen står det tydligt 
att syftet med denna satsning är att införa eller höja 
ersättningen till dem som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS. Gävle Kommun höjde 2017-01-01 habili-
teringsersättningen från max 45:- om dagen till max 
90:- om dagen, vilket är bland de högsta i hela lan-
det. Vi har nu en timersättning på 15:- vilket gjort att 
personerna känner att de har en större valfrihet att 
välja antal närvarotimmar samt att det nu finns en 
morot till att öka sin sysselsättningstid. Närvaron har 
helt klart ökat i daglig verksamhet.

 Hab-ersättningen (ca 1800:- i månaden för dem 

som har hög närvaro) tillsammans med aktivitets/
sjukersättning, bostadstillägg som är ca 93 % av hy-
ran upp till 5000:-/månad, halv resekostnad med in-
tyg från FK på kollektivtrafikens busskort och taxire-
sor till och från daglig verksamhet är högre än lönen 
för en trygghetsanställning/lönebidragsanställning. 
När jag gjorde uträkningen till vår nämnd var det på 
2017 års uppgifter och då blev differensen ett minus 
ca 2000:- netto per månad för den som gick vidare 
till en anställning. De som är anställda får också ka-
rensdag samt sjuklön vid frånvaro, aktivitets/sjuk-
ersättningen betalas oavsett närvaro i dv. eller inte. 
Detta gör att det finns risk för den s.k. ”inlåsningsef-
fekten” i daglig verksamhet.

Frågan har diskuterats i nämnden tidigt 2018. Re-
sultatet blev att Gävle inte valde att söka statsbidra-
get utifrån de tidigare fattade politiska besluten om 
ersättningsnivåer. 

 

Andra kommuner har motiverat sin ovilja att ge del-
tagarna i Daglig verksamhet en extra hab-ersättning 
med att de är rädda för att de kommer att få krav på 
sig att själva betala ut mer pengar nästa år.

FUB:s ordförande Harald Strand, som kämpat för 
att förbättra ekonomin för dem som har daglig verk-
samhet anser inte att invändningarna håller.

– De som jobbar på daglig verksamhet behöver alla 
pengar de kan få, säger han. 

Nio kommuner kvar
Trots dessa invändningar kan ändå konstateras att 
fler och fler kommuner nu betalar habiliteringsersätt-
ning. Idag är det bara nio snåla kommuner kvar som 
inte betalar sina deltagare i den dagliga verksamhe-
ten. Det är Aneby, Hylte, Högsby, Kungsör, Ludvika, 
Nordanstig, Sorsele, Säter, Ödeshög.
      HH 
 

Många kommuner ansökte inte
om extra habersättning

Theresa Petterson, handledare Ma
lin Östblom och Filip Sundin deltar 
i den dagliga verksamheten i Gävle. 
Där får deltagarna en av de högsta 
habiliteringsersättningarna i landet.
Men Gävle ansökte inte om 
 regeringens extrapengar!

Daglig verksamhet
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Försäkringskassan 
tvingar personer 
i daglig verksamhet
att gå på 
socialbidrag

Aktivitetsersättning
Ges till unga mellan 19 och 29 år som inte kan arbeta heltid 
på något arbete på arbetsmarknaden på grund av funk
tionsnedsättning under minst ett år.
Ges mellan ett och tre år i taget.

Sjukersättning 
(Förtidspension)
Ges till dem mellan 30 och 64 år.
Ges om man aldrig kommer att ha arbetsförmåga.
Ges permanent (med ev. kontroller från FK vart tredje år).

E n av dem som fått känna av Försäkringskas-
sans nya inställning är Dennis Strandberg som 
har en intellektuell funktionsnedsättning och 

deltar i daglig verksamhet i Ljusdal. När han blev 30 
år och hans aktivitetsersättning skulle omvandlas till 
sjukersättning sa Försäkringskassan nej.

Arbetsförmedlingen har redan tidigare konstaterat 
att Dennis Strandberg inte har tillräcklig arbetsför-
måga och hänvisat honom till daglig verksamhet.

”Det är inhumant!”
Bo Hed som är verksamhetschef på UNITIS där Den-
nis Strandberg arbetar är arg:

– Det är fyra personer här nu som på kort tid har fått 
avslag på sin aktivitets/sjukersättning, berättar han. 
Trots att Arbetsförmedlingen konstaterat att de inte 
har arbetsförmåga. 

De som har fått avslag har istället tvingats söka so-
cialbidrag för att kunna få pengar till uppehälle. För-
utom att den ersättningen är mindre ska den också 
prövas regelbundet och de som får den måste kunna 
redogöra för sin ekonomi på socialkontoret. Det har 
upplevts som förnedrande och både Dennis ioch de 
tre andra på UNITIS som fått avslag har mått mycket 
dåligt av detta.

– Man kan inte hålla på och dribbla med människor 
så här, säger Bo Hed. Det är inhumant!

Annika Strandhäll vill se lagändring
Nu har man vänt sig till pressen och till beslutsfattare. 
Till SVT säger Försäkringskassan att man bara följer 
det regelverk som gäller och att man varit för släpp-
hänta tidigare.

– Vi har sett att vi legat fel, man har kunnat konsta-
tera att personer som har fått, kanske borde ha fått 
avslag istället”, säger Ingeborg Watz Forslund, om-
rådeschef vid Försäkringskassan till SVT Gävleborg 
(9/9-2018).

När SVT sedan kontaktade socialminister Annika 
Strandhäll sa hon att det kanske behövs en lagänd-
ring så att Försäkringskassan gör en mänskligare be-
dömning.

Det är ju inte sjuka personer!
Bosse Hed är överhuvud taget mycket kritisk till hur 
aktivitetsersättning och sjukersättning fungerar.

– Bara ordet: sjukersättning är ju helt fel. Det här 
rör sig ju inte om sjuka personer. De har ju en funk-
tionsnedsättning och det är ju en helt annan sak.

Unikt kooperativ
UNITIS, där Dennis Strandberg, har sin dagliga 

verksamhet är ett unikt kooperativ som sysslar med 
hantverk, försäljning, kafé, vandrarhem och mycket 
mer. Deltagarna är också delägare i kooperativet som 
fyller 20 år nästa år.

      H H

Försäkringskassan har börjat inta en hårdnande at
tityd till dem som har aktivitets eller sjukersättning 
och deltar i daglig verksamhet.

”Jag kan inte ha ett vanligt jobb, det har ju Arbetsför
medlingen konstaterat”, säger Dennis Strandberg. ”Men 
här på UNITIS håller jag på med en Podd och med scen
verksamheten. Det fungerar hyfsat bra, även om det kan 
vara svårt ibland.”
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I dag finns stor medvetenhet om hur man skapar 
en miljö som hjälper personer med olika fysiska 
funktionsnedsättningar. Men för dem med kog-

nitiva funktionsnedsättningar finns nästan ingenting. 
Det menar Sven Larsson som är länsordförande i 
Alzheimers Örebro och har debatterat digitalt utan-
förskap i flera år. Han menar att samhället inte tagit 
denna grupp i beaktande i den tekniska utveckling-
ens framfart. 

– Det finns till exempel föreskrifter som ska garan-
tera tillgängligheten i hissar och det finns krav på 
teckentolkning. Men när det gäller personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar finns inte samma 
medvetenhet.

Digitalt utanförskap begränsar möjligheterna
Sverige är snabbast i världen på att digitalisera sin 
penninghantering. Bara de senaste åren har sedlar 
och mynt blivit alltmer sällsynta. 

På restauranger, kaféer och snart flera större varu-
hus och serviceverksamheter syns allt oftare en lapp 
som deklarerar att man endast tar kortbetalning. 
Hanteringen av kontanter har blivit dyr och besvärlig 
för många verksamheter när bankkontor stänger ner 
eller helt enkelt inte hanterar kontanter längre. 

I snabb takt har många vant sig vid att utföra sina 
betalningar och bankärenden på nätet med hjälp av 
swish och bank ID. För dem som inte har en smart-
phone, dator eller kan använda de digitala tjänsterna, 
som stora delar av samhället numera förutsätter att vi 
ska kunna, har det blivit värre. 

Riksbanken uppskattar att en miljon människor le-
ver i ett så kallat digitalt utanförskap som begränsar 
deras möjlighet att kunna vara delaktiga medborgare 
i samhället. Denna miljon består av vissa äldre, nyan-
lända och personer med funktionsvariationer.

Det digitala 
utanförskapet 

växer
Den digitala utvecklingen går i ett ra
sande tempo. Antalet sedlar och mynt 
som finns i omlopp i landet har 
halverats på bara tio år och det pratas 
om ett kontantfritt Sverige år 2030. 
Samtidigt lever en miljon människor 
i vad som kallas digitalt utanförskap. 
I den gruppen finns många personer 
med kognitiva funktionsnedsättningar.

Digitala lösningar kan vara inkluderande
Sven Larsson menar att samhället inte tagit denna 
grupp i beaktande när man understödjer den teknis-
ka utvecklingen.

– Det som behövs är enkla lösningar som produ-
ceras och marknadsförs, till exempel mobiltelefoner 
med enkla funktioner. 

Han poängterar dock att det inte enbart handlar 
om ett motstånd mot teknisk utveckling. 

– Digitala lösningar kan vara mycket inkluderande 
och underlätta livet för personer i behov av stöd, säger 
han. Men det måste finnas betalsystem som fungerar 
för alla och tillgång och möjlighet att använda kon-
tanter när man inte klarar av att hålla koder i minnet. 
En fjärrkontroll med för många knappar gör att en 
person måste ha hjälp och det blir exkluderande. Kan 
man bara köpa tågbiljetter på nätet eller betala med 
kort på offentliga toaletter stängs många människor 
ute. Det måste finnas möjlighet att använda olika be-
talningssätt.

Behovet av kognitiva hjälpmedel borde ses på sam-
ma sätt som vid utprovning av fysiska hjälpmedel, till 

Sven Larsson är länsordförande i Alzheimer Örebro.

Hur får alla pengarna plats?
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exempel hörapparater, menar Sven Larsson. Då kun-
de samhället hjälpa personer att hitta rätt hjälpmedel 
och lösningar så att de kan vara delaktiga även i det 
digitaliserade samhället.

Kontanter ger mer koll
– Betalar jag med kort och det står en lång kö bakom 
mig, då kan det hända att jag slår fel kod och då blir 
jag stressad och till slut går ingenting, berättar Anna 
Hildingson, ordförande för Inre Ringen (fd Klippan). 

– Har jag kontanter har jag lite mer koll över mina 
pengar, med kortet vet jag inte hur mycket pengar jag 
har och då står jag ju där. 

Har man ingen smartphone med internetbank och 
har man svårt att komma ihåg bankomatkoden för att 
göra kontoutdrag och se sitt saldo, blir det omöjligt 
att fungera självständigt i det kontantlösa samhället. 

När kontanthanteringen minskar ökar behovet av 
stöd för att klara av vardagliga sysslor.

– Jag brukar hämta ut pengar på banken och när jag 
träffar min gode man kan hon hjälpa mig att hämta 
ut på bankomaten. Men det kan jag inte göra själv för 
mina händer skakar och då kan jag slå fel kod och blir 
rädd för att jag ska bli av med kortet och då blir det 
väldigt krångligt, berättar Anna.  

Utveckling på alla människors villkor
Anna Hildingsson känner sig utestängd från det digi-
tala samhället.

– Det heter ju så fint att vi ska leva som alla andra 
men då lever vi ju inte som alla andra. De särbehand-
lar en. Oftast får man höra att du som är så redig, du 
klarar det väl själv. Men om jag gjorde det hade jag ju 
inte behövt be om hjälp.

Sven Larsson menar att vi har tänkt fel. Vi har sett 
på teknisk utveckling som något som bara sker och att 
det är människor som är problemet.

– Tekniken måste gå vidare, det kan vi inte göra nå-
got åt, men attityden att de som inte kan bara borde 
lära sig, är fel. Utvecklingen måste ske på alla männis-
kors villkor, för människor ska inte anpassa sig efter 
tekniken, utan tvärtom ska tekniken anpassas efter 
oss.

Sara Hallerfors.

Anna Hildingsson, ordförande för Inre ringen. 
Foto: Agneta Berghamre Heins.

Krångliga system 
på gruppboenden

Har då penninghanteringen förbättrats på gruppbo
endena när kontanterna försvinner? Nej, snarare är 
det tvärtom. För personal på gruppboenden märks 
bristen på vettiga tekniska lösningar på flera sätt.

Brukares pengar hanteras fortfarande för det 
mesta i kontanter vilket ställer till problem när 
alltfler serviceställen bara tar kort och personal 

inte får lägga ut egna pengar. Systemen för hur peng-
arna ska hanteras blir istället alltmer krångliga.

Säkerheten central
Anders Nordén arbetar på Edhaga gård i Linköping 
som är både boende och daglig verksamhet för vux-
na med autism och särskilda funktionsnedsättningar. 
Han är kritisk till hur personalen måste lägga resurser 
på föråldrade system som snart inte är gångbara.

– Förut fick vi stödpersoner skaffa ett kort i våra 
egna namn, där brukarens pengar sattes in. Då hand-
lade vi till brukarna med det kortet. Men vi var per-
sonligen ansvariga för att det skulle stämma. I läng-
den fungerade det inte att det bara var en person som 
fick använda kortet. Det slutade med att vi tog ut hela 
summan varje månad så att det skulle finnas pengar 
till brukaren, vilket banken inte tillät att vi gjorde på 
grund av säkerhet, berättar Anders. 

Just säkerhet verkar vara en central fråga, system har 
skapats för att kunna säkra att brukarnas pengar inte 
försvinner eller används på ett felaktigt sätt. Men, me-
nar Anders Nordén, det är ändå inte säkert.

– Systemen har bara gjort hanteringen krångligare 
utan att förbättra säkerheten. Att stjäla pengar är ju 
ändå enkelt, likaså att handla något åt sig själv på bru-
karens bekostnad.

Habersättningen används fritt
Numera hämtar brukarnas gode män ut kontanter 
och åker till boendet med dem varje månad. 

– Har de många brukare tar det mycket tid och de 
upplever ju inte alls att det känns säkert att ta ut stora 
summor kontanter på bankomater, menar Anders.

Anders Nordén skiljer på brukarnas behov av att 
ha egna kontanter att röra sig med och personalens 
inköp som oftast görs utan brukarna. Om de är med 

23
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visar de sällan något intresse för själva betalningen, 
menar han. 

– Den lön de får i form av habilitetsersättning kom-
mer på en utbetalningsavi. De pengarna hämtar vi 
ut tillsammans och de används fritt av brukarna. De 
behöver inte redovisas och brukarna får själva avgöra 
vad de ska köpa för dem, precis som för andra. Det 
blir en överblickbar summa för dem och de kan ”se” 
pengarna. Än så länge har det fungerat med kontant 
betalning när de vill handla saker till sig själva. Men 
allt det andra: att handla och betala för mat i affären 
är det personalen som sköter.

  Stödpersonerna är sedan ansvariga för att redovisa 
hur pengarna använts och att brukarnas kassa stäm-
mer. Detta görs genom att kvitton klistras in i kassa-
pärmar och stäms av med brukarnas pengar kontinu-
erligt på boendet. 

Klistrar kvitton som på 1970talet
En gång om året kontrolleras pärmarna noggrant av 
kommunen för att se att reglerna följs, och att, till ex-
empel, ingen personal betalat med sitt eget kort om 
en brukare saknat pengar. 

– Vi i personalgruppen sitter och klistrar kvitton 
och gör som medlemmarna i Konsum gjorde in på 
1970-talet. Vi måste dessutom göra det när vi jobbar 

kväll för vi har ingen administrativ tid. Då tas tid från 
brukarna, ibland behöver man dessutom hjälp när nå-
got inte stämmer och då blir två personal upptagna av 
att räkna på kvitton halva kvällen. Tid som försvinner 
från de boende. I längden blir det diskriminerande 
att de här personerna inte får vara med i utvecklingen 
för det är ju de som drabbas av det här.

Personalen har klagat men upplever inte att de fått 
gehör.

– Vi har sagt till vår chef att de måste komma till 
någon lösning som fungerar, men de säger bara att 
de jobbar på det. Men så svårt kan det inte vara. Det 
måste finnas något program eller någon som kan ut-
veckla ett bra system. Så kan vi få ägna oss åt det vi ska 
göra egentligen, säger Anders Nordén.

Sara Hallerfors.

Intrapriset till 
Lotta Löfgren-Mårtenson
Motivering: Lotta LöfgrenMårtenson började 
som kurator i särskolan på 1980talet. Där mötte 
hon ungdomar som led av omgivningens 
fördomar och ville ha kunskap om kärlek och 
sex på sina villkor. Sedan dess har hon med all 
sin fantasi och energi, som forskare, professor, 
författare och föreläsare oförtrutet verkat för att 
personer med intellektuell funktionsnedsättning 
ska ha rätt till sin sexualitet. 

Intrapriset är på 25 000 kr och delades ut på
Intradagarna den 2 okt.

Björnen har aldrig sovit!
”Väck inte den björn som soVer”, så kunde det ofta 
låta i särskolor, gruppbostäder och dagliga verksamheter förr, 
de få gånger som sexualitet och utvecklingsstörning diskutera
des. För det mesta var det en ickefråga.
    Sedan kom Lotta Löfgren-Mårtenson! 
  Under tio år var hon kanske LSSverksamheternas  flitigast 
anlitade föreläsare. Hon använde sina erfarenheter som kurator 
i särskolan och gjorde sig till stridbar förkämpe för allas rätt till 
kärlek och sexualitet. Med frejdigt mod och en stor portion hu
mor gick hon till storms mot fördomar och dåliga rutiner. Hen
nes doktorsavhandling ”Får jag lov?” visade hur unga personer 
med utvecklingsstörning, trots motstånd från omgivningen, 
sökte efter kärlek.

  Hon följde upp med att författa forskningsrapporter, artik
lar och lättlästa böcker. Numera arbetar hon som professor 
i sexologi vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö 
universitet.
   Under det första årtiondet på 2000talet lyckades Lotta 
LöfgrenMårtenson – nästan på egen hand – åstadkomma 
en attitydförändring inom LSSverksamheterna. De sovande 
björnarna är det ingen som pratar om längre.
    Hans Hallerfors

Lotta LöfgrenMårtenson artiklar i Intra finns att läsa i nätarkivet 
på Intras hemsida (www.tidskriftenintra.se): Läs mer om Lotta 
på hennes egen hemsida: www.lofgrenmartenson.com

”Det kan inte vara så svårt 
att utveckla ett bra system 
för penninghanteringen i 
gruppbostäder”, säger An
ders Nordén som arbetar 
i en gruppbostad utanför 
Linköping.
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A lltsedan jag började på habiliteringen för 
över 25 år sedan har jag fått många bevis för 
att bildstöd är viktigt. Skickade jag ett brev 
med bildstöd, som beskrev när jag skulle 

komma, vad träffen skulle handla om, var vi skulle ses 
och med en underskrift med både namn och foto, 
kunde jag se dessa bildsidor upptejpade på kylskåpet. 
Jag har sett att många blivit intresserade av att 
laga mat när de fått bildrecept och med 
förväntan visat olika inbjudningar. 
Detta är bara några exempel.

Idag har datatekniken 
gjort det så mycket 
lättare att producera 
bildstöd. Det finns 
många dagliga 
verksamheter som 
producerar olika 
struktur- och 
planeringsstöd, 
instruktioner, 
uppmärk-
ningsmate-
rial mm. Det 
finns också 
många goda 
exempel på 
nätet som är 
tillgängliga för 
alla. Inte sällan 
med en anhörig 
som avsändare 
som gärna delar 
med sig och ger råd 
till andra. Tyvärr finns 
det också exempel på verk-
samheter för personer med 
intellektuella funktionsnedsättning-
ar där bildstöd borde vara en självklarhet, 
men som inte har tillgång till programvaror, skri-
vare, support eller där personalen inte har den tid 
eller kunskap som behövs. Det är inte alls OK!

Vi behöver utveckla möjligheterna för personer 
som har svårt att uttrycka sig att kunna producera 
information med stöd av bilder och symboler. Idag 

finns definitivt de digitala möjligheterna för att 
skapa den utvecklingen. 

Det behövs också dataprogram, appar, som genom 
grafik och symboler gör det möjligt att bearbeta in-
formation för att kunna fatta beslut, kunna jämföra 
olika alternativ och förutse olika konsekvenser. Först 
när man har ett begripligt beslutsunderlag kan man 

vara delaktig på riktigt.
Bildstödet behövs för att informatio-

nen ska bli begriplig. Det måste 
genomsyra såväl de privata 

sammanhangen, som skola, 
vård, fritidsverksamhet, 

kommunikationer och 
den övergripande 

samhällsinformatio-
nen. 

Allas rätt till 
tillgänglig sam-
hällsinforma-
tion är en de-
mokratifråga. 
Detta kräver 
ett standardi-
serat grafiskt 
symbolsystem 
som är tillgäng-

ligt och kost-
nadsfritt. 
Föreningen 

för kognitivt stöd 
(FKS) arbetar 

intressepolitiskt med 
dessa frågor. På FKS 

webbplats 
         www.fks.org.se 

finns mer material. Där finns 
bland annat filmer från ett riksdags-

seminarium ”Samhällsinformationens betydel-
se för demokratin – Allas rätt till tillgänglig information” 
mars 2018 och skriften ”Det spelar roll vilka bilder du 
väljer”.
Årshjulet (bilden) kan laddas ner utan pictogramsymboler från:
www.funkisfeministen.wordpress.com  (sök på ”årshjul”).

Tema Kognitivt stöd
Kerstin Gatu, Mora, har arbetat med begåvningsstödjande hjälpmedel sedan 1990talet. Hon har initierat en 
rad olika projekt: ”En enkel mobiltelefon”, ”Bildstödet Mora”, ”Handiprojektet”, ”iLearn” och ”Anpassad IT – Vägen 
till digital delaktighet”. Nu arbetar Kerstin med projektet ”DigiJAG”,  för en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö.

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), om olika sätt att underlätta vardagen 
med hjälpmedel (4/2016), om svårigheten att få kognitiva hjälpmedel (1/2017), om film som kognitivt stöd 
(3/2017), om nätet som en säker plats (4/2017) och om Cromecast (1/2018).

Bilder som stöd
Av Kerstin Gatu
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F ör att få reda på vilken utbildning LSS-personal 
har och hur de skaffat sig sin kunskap skickade 
vi ut en enkät till fyra medelstora kommuner i 

Sverige. I enkäten frågade vi bl.a. om ålder, hur många 
år de arbetat inom sitt yrke, utbildningsbakgrund och 
hur de upplevde att de hade fått kunskaper i de olika 
utbildningarna de gått. Vi sände ut enkäten vid tre 
tillfällen, där två av tillfällena var påminnelser. Svars-
frekvensen var tyvärr inte så hög som vi hade önskat 
men ändå i linje med det resultat som web-enkäter 
brukar ge. 

Mest användning för internutbildning
Det visade sig att de som svarade uppfattade att de 
hade fått mer omfattande kunskaper om intellektuell 
funktionsnedsättning i jämförelse med andra funk-
tionsnedsättningar. 

I resultaten framkom också att de svarande hade fått 
mest kunskaper om intellektuella funktionsnedsätt-
ningar från ”gymnasiet” och från ”annan utbildning”. 

Ett annat intressant resultat var i vilket utsträckning 
de hade användning av sina kunskaper från olika ut-
bildningar. När det handlade om kunskaper om intel-
lektuell funktionsnedsättning, så var det flest deltaga-
re som erfor att de hade mest användning av kunska-
per från ”annan utbildning” (internutbildning) som 
de fått via sin arbetsplats. 

På frågan om de även ansåg sig ha tillräckliga kun-
skaper om funktionsnedsättningar för sitt dagliga ar-
bete, så skattade en fjärdedel att de hade tillräckliga 
kunskaper för att kunna utföra sitt arbete. 

I resultatet framgick således att internutbildningar 
och yrkeserfarenhet var det som hade störst bety-
delse. De som hade arbetat 16 år eller mer upplevde 
att de hade tillräcklig kunskap för sitt dagliga arbete. 
Intressant var resultatet som visade att de med ca 1–5 
års erfarenhet liksom de med 6–10 års erfarenhet i 
jämförelse skattade att de hade samma kunskapsnivå 
som de som hade arbetat i 16 år eller mer om de hade 
fått en PFA-utbildning (se nästa sida). 

I dessa inledande resultat kan slutsatser dras att 
en bra internutbildning som höjer kompetensen på 
arbetet, kan kompensera kort yrkeserfarenhet inom 

LSS-området. Dessa resultat är viktiga då vi står inför 
en allvarlig personalbrist inom kommunal vård och 
omsorg. 

Viktigt med rätt utbildning
För att undersöka hur utbildningar tillhandahåller 
kunskaper inom vård- och omsorgssektorn och om 
det behövs fler utbildningar skapades det EU-finan-
sierade projektet NURED. Projektets övergripande 
syfte är att utveckla alternativ/kurser till utbildningar 
som utbildar hemvårdspersonal i Finland, Estland, 
Lettland och Sverige. Med hemvårdspersonal menas 
i projektet personal inom hemtjänst, hemsjukvård 
samt inom LSS–verksamheter. 

Det svenska delprojektet har fokus på utbildning 
inom området stöd och service till personer med in-
tellektuell funktionsnedsättning med tonvikt på den 
PFA-utbildning som vi tagit fram i samarbete med Es-
kilstuna kommun.

Utbildning och erfarenhet inom sitt yrkesområde 
har stor betydelse för att skapa förståelse för personer 
med funktionsnedsättning. Att ha rätt utbildning för 
sitt yrke är av stor vikt och finns reglerat  i lagarna SoL 
och LSS. Enligt LSS skall personal kunna ge ett gott 
stöd och omvårdnad (6 § LSS). Det innebär att perso-
nalen ska ha den utbildning och erfarenhet som kan 
krävas för varje specifik uppgift (prop. 1992/93:159 s. 
171). Enligt SoL så skall utförande av uppgifter inom 
socialtjänsten tillhandahållas av personal med lämp-
lig utbildning och erfarenhet (3 kap. 3 § SoL). 

Rätt utbildning är arbetsgivarens ansvar 
Frågan om utbildning av LSS-personal blir allt mer 
aktuell då personer med intellektuell funktionsned-
sättning, precis som alla andra idag, blir allt äldre. 

Hög ålder innebär ofta ökat behov av vård och om-
sorg i det dagliga livet. Att ha relevant kunskap och 
erfarenheter är både betydelsefullt och nödvändigt 
för den personal som ska ge stöd, service och omsorg. 
Stödet ska vara individanpassat, kunskapsbaserat och 
av hög kvalitet. 

Med rätt erfarenheter och kunskaper kan persona-
len bidra till insatser som ger god livskvalitet för bru-

Av Christine Gustafsson och Sylvia Olsson, Mälardalens högskola

Internutbildning ger mest!

I en enkätundersökning till LSSpersonal hos fyra medelstora kommuner i 
Sverige visade det sig att ungefär en fjärdedel av de anställda ansåg att de hade 
tillräckliga kunskaper för att kunna utföra ett bra arbete. De kunskaper som hade 
störst betydelse för dem var de som de fått via sin arbetsplats. Det innebär att 
en bra internutbildning som höjer kompetensen på arbetet, kan kompensera 
för kort yrkeserfarenhet inom LSSområdet. Dessa resultat är viktiga då vi står 
inför en allvarlig personalbrist inom kommunal vård och omsorg. 



INTRA 3 • 18                                            2726                                 INTRA 3 • 18

karna. Personalen måste kunna sätta sig in i och förstå 
hur de ska kunna ge bästa möjliga stöd och veta hur 
de ska förhålla sig till någon som t.ex. har kognitiva 
svårigheter och som behöver hjälp i det dagliga livet.

Att de anställda har ”rätt” utbildning är arbetsgiva-
rens ansvar, i relation till vad som behövs på den spe-
cifika arbetsplatsen. 

Vad är PFA?
PFA står för Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt. 
PFA har utvecklats i Eskilstuna kommun och bygger 
på TEACCH, och Autismförbundets kurser i pedago-
giskt arbetssätt med personer som har autism. PFA 
innebär att utgå från varje persons färdigheter och 
svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillva-
ro där personens färdigheter används och svårighe-
ter kompenseras. PFA utgår från Aaron Antonovskys 
teori om salutogenes.

PFA är en utbildning som hjälper personalen att ge 
individuellt anpassat stöd till brukarna utifrån indivi-
dens förmågor och svårigheter. I Hudiksvall, där man 
infört PFA i sin verksamhet, har en av brukarna gett 
PFA förkortningen en ny betydelse: Personal Fritt Ar-
bete. Det är en väldigt bra beskrivning och fångar lite 
”kärnan” i PFA, som är att personen med intellektuell 
funktionsnedsättning ska bli så självständig som möj-
ligt, utifrån sin förmåga och sin definition. 

PFA innebär att utgå ifrån varje persons intressen, 
färdigheter och specifika svårigheter. Personal inom 
LSS ska skapa en så meningsfull tillvaro som möjligt 
utifrån individens egen definition. Ofta innebär detta 
att man försöker förstå personer som kanske inte kan 
kommunicera verbalt och har stora svårigheter att 
visa känslor, behov, vilja och problem, det gör att ar-
betet framstår som mycket ansvarsfullt och avancerat. 

Att arbeta enligt PFA innebär ett hantverk där per-
sonalen behöver:

• Kunskap om funktionsnedsättningar.
• Kunskap om individen.
• Kunskap om kognition. 
• Kunskap om anpassningar och hjälpmedel.
• Kunskap om LSS-verksamhetens organisation.

Kunskap om funktionsnedsättning omfattar kunskap 
om vilka generella svårigheter och färdigheter vi kan 
förvänta oss vid olika diagnoser, intellektuell funk-
tionsnedsättning eller liknande kognitiva nedsätt-
ningar och hur de kan uttryckas i beteenden. 
Kunskap om individen innebär kunskap om indivi-
dens specifika färdigheter och svårigheter och hur de 
ger uttryck i vardagen, men också personens intresse, 
inre driv och den egna definitionen av meningsfull-
het. 
Kunskap om kognition består av kunskap om den 
”neurotypiska” hjärnans färdigheter att tolka och ska-
pa mening i tillvaron, förståelsen för hur det påverkar 
vårt beteende och mående i vardagen. 
Kunskap om anpassningar och hjälpmedel innehåller 
kunskap om att anpassa tillvaron utifrån personens 
behov av att förstå och skapa mening. Detta kan göras 
genom till exempel anpassningar i miljön, vårt för-
hållningssätt, visuella tydliggöranden och kommuni-
kationshjälpmedel. 
Kunskap om LSS-verksamhetens organisation, inne-
håller kunskap om organisationen där PFA tillämpas 
och om hur vi kan skapa förutsättningar för att prak-
tisera ovanstående kunskaper.

Christine Gustafsson, Anders Lindström, 
Karin Löwenborg. PFA – Pedagogiskt förhåll-
nings- och arbetssätt. 130 sidor. Eskilstuna 
Kommun. 2015. 145 kr. 
Kan beställas från www.eskilstuna.se   
(sök på PFA).

Christine Gustafsson och Sylvia Olsson forskar vid Mälardalens hög
skola i samarbete med Eskilstuna kommun i projektet NURED. 
    NURED är ett EUfinansierat projekt. Ledare för projektet är ARCADA 
yrkeshögskola i Finland och andra projektmedlemmar är Tallinns hög
skola och Riga Stradina universitet.    

E-post:
christine.gustafsson@mdh.se
sylvia.olsson@mdh.se
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Om man ser till elever med en ut-
vecklingsstörning så kan man tycka 
att det inte har hänt så mycket – eller 

i alla fall inte tillräckligt mycket – sedan Carl-
beckkommitténs slutbetänkande ”För oss tillsam-
mans – om utbildning och utvecklingsstörning” (SOU 
2004:98). Fortfarande står särskolan och knackar på 
den ”vanliga” skolans dörr och frågar om man får 
komma in, bildligt talat. Och det får man – men fort-
farande som regel i egna lokaler, inte sällan lite vid 
sidan av övriga skolans klassrum, i samverkan med 
skolans övriga elever vid vissa tillfällen men oftast inte 
i det dagliga klassrumsarbetet. Det handlar vanligtvis 
inte om en skola där elever med utvecklingsstörning 
är delaktiga i skolans vanliga lärmiljöer på samma 
villkor som alla andra elever. För att detta ska vara 
möjligt krävs stora förändringar av skolan. 

Lärares inställning till inkludering
Den positiva inställningen och viljan finns. Men också 
erfarenheter av svårigheter.

I alla fall hos majoriteten av de lärare som bidragit 
till resultaten i Elaine Kottes avhandling om Inklude-
rande undervisning – lärares uppfattningar om lektions-
planering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande 
perspektiv. Avhandlingen lades fram i december 2017 
vid Malmö Högskola. 

I två undersökningar, en mer omfattande kart-
läggning med enkätfrågor och en fallstudie med tre 
lärarteam, undersöks lärares inställning till inklu-
dering. Samtliga lärare ingår i ett forsknings- och 
utvecklings(FoU)-program om ”Inkluderande lär-
miljöer”. 

Enkäten gick ut till samtliga 1100 grundskollärare 
knutna till FoU-programmet och svar inkom från 417 
lärare. Att alla medverkande lärare i undersökningen 
ingår i ett FoU-program om inkludering kan inne-
bära att lärarna från början har en ”inkluderingsmed-
vetenhet” som kan ha bidragit till den övervägande 
positiva inställningen till inkluderande undervisning. 
Som också påpekas vet vi alltså inte vad det stora anta-
let lärare som valde att inte delta i enkäten anser. Sam-

tidigt med en positiv inställning så lyfter lärarna också 
fram de svårigheter som de stöter på. Båda dessa as-
pekter är värdefulla rön från undersökningarna och 
kan på sikt bidra till de kunskaper och resurser som 
behövs för att realisera det som en gång var Carlbeck-
kommitténs vision – en skola för alla. 

Alla elever
Nu handlar Elaine Kottes avhandling inte specifikt 
om särskolans elevgrupp utan mer generellt om elev-
er i behov av särskilt stöd och hur hela skolan måste 
förändras för att alla elever ska kunna medverka och 
vara delaktiga i en inkluderande undervisning. En ut-
gångspunkt är att alla ska ha samma rätt att ingå i det 
allmänna undervisningsväsendet.

Vad menas då med alla elever? I undersökningen 
framgår det att lärarna anser sig ha elever i behov av 
särskilt stöd i sina klasser och försöker anpassa un-
dervisningen till samtliga elever i klassen. Det fram-
går inte, annat än som enstaka exempel, vad dessa 
särskilda behov kan utgöra och vilka diagnoser dessa 
elever kan ha. 

Kan det handla om elevers behov utifrån specifika 
funktionsnedsättningar, och i så fall vilka? 

Är det elever med särskilda behov som vi redan vet 
ingår i dagens heterogena klasser; elever med ADHD, 
språkstörningar, rörelsehinder? 

Elever med diagnoser inom autismspektret? 
Enskilda elever med intellektuell funktionsnedsätt-

ning som läser efter särskolans kursplan men ingår i 
en vanlig klass? 

Är det även elever med särskilda behov utifrån va-
rierande socioekonomisk, språklig och kulturell bak-
grund? 

Har vi en 
inkluderande 
skola?
Av Cecilia Olsson

Bild: Matilda Stakset.
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Omfattar begreppet alla elever även elever som är 
blinda, döva, dövblinda och har behov av en syn- och 
känseltolkande miljö eller en teckenspråklig miljö? 

Elever som har grav intellektuell nedsättning, grav 
flerfunktionsnedsättning eller autism, elever i behov 
av en mycket anpassad miljö, vård och omsorg? 

En skola där olikheter ses som normalt.
Även utan svar på dessa frågor finns många tankar att 
hämta ur avhandlingen. 

Det Elaine Kotte påvisar är möjligheterna och svå-
righeterna för läraren att undervisa i en skola där 
ingen behöver knacka på dörren och fråga om man 
får vara med. 

Syftet med avhandlingen är att tillföra kunskap om 
lektionsplanering och lektionsarbete ur ett inklude-
rande perspektiv. Utgångspunkten i de två empiriska 
studierna är också lärare som undervisar såväl elever 
med som utan särskilda behov i samma klass och i 
största utsträckning i samma klassrum. 

Alla eleverna i klassen skall medverka och vara del-
aktiga i lektionerna. Det kräver en sorts ”design for all”. 
Det innebär dock inte att alla i klassen skall lära sig ex-
akt samma sak på exakt samma sätt. Snarare betonas 
en acceptans av olikheterna och hur skolan ska ta vara 
på pluralismen bland alla elever i en skola för alla. 

Det framgår av lärarnas synpunkter att det, för att 
detta ska fungera, behövs varierade och differentiera-
de strategier, material och uppgifter. En del konkreta 
exempel ges i fallstudierna. I övrigt ligger avhand-
lingens fokus på att undersöka vilka allmändidaktiska 
behov som skolan måste tillgodose för att möjliggöra 
för lärare att undervisa elever i behov av särskilt stöd 
tillsammans med övriga elever. 

Vad behövs?
Avhandlingen framhåller flera faktorer som är av be-
tydelse för ett elevinkluderande perspektiv. Det krävs 
en lektionsplanering och ett lektionsgenomförande 
som innebär att läraren känner sina elevers olika för-
mågor och från början planerar efter elevernas kapa-
citet att genomföra olika bedömningsbara uppgifter. 
Detta är en utmaning för läraren. 

Många av lärarna framhåller att de behöver mer 
kunskaper inom det specialpedagogiska området. En 
bred specialpedagogisk kompetens behövs alltså hos 
alla lärare och bör ingå i all lärarutbildning. 

Ytterligare en faktor av vikt är tid. Tid till lektions-
planering, kollegial samverkan, handledning och att 
under lektionen tillgodose enskilda elever i behov av 
stöd och samtidigt räcka till för övriga elever i klassen. 
Det behövs också stödjande strukturer som tillgång 
till grupprum, kompensatoriskt material och special-
pedagogisk handledning.

Behöver ytterligare verktyg
En slutsats som Elaine Kotte drar är att även om lärar-
na är övervägande positiva till och eftersträvar inklu-
dering i sin undervisning så behöver de ”ytterligare 
verktyg och förutsättningar än de som för närvarande 
finns till deras förfogande”. De anser också att ansva-
ret för ett pragmatiskt inkluderande genomförande 

måste vara ett övergripande skolpolitiskt område. 

Flera känner ambivalens 
Flera av lärarna uttalar en ambivalens kring inklude-
ring och vad som är bäst för enskilda elever, vilket 
kanske är ett resultat av att de känner sig otillräckliga. 
Detta är dock en viktig fråga som skulle kunna gran-
skas närmre. Vet vi vad som är bäst för den enskilda 
eleven? Ur ett individperspektiv och ur ett samhälls-
perspektiv?  På kort eller lång sikt? 

I avhandlingen framhålls emellertid att, även om vä-
gen är svår och processen lång, så är en inkluderande 
skola viktig för samhället och samhällets värdegrund. 
Undervisning i heterogena klassrum, där olikheter är 
en normal företeelse, kan ge förutsättningar för barn 
och ungdomar att formas till samarbetande medbor-
gare som förstår och accepterar varandras olikheter. 
Och visst är det väl dit vi vill nå?

Cecilia Olsson är fil. dr i specialpedagogik och arbetar som pedago
gisk handledare. Hon har tidigare varit projektledare på FUB:s forsk
ningsstiftelse ala och bl.a. varit med och gjort läromedlet Ninjakoll.

Elaine Kotte, Inkluderande undervisning – lärares uppfatt-
ningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett 
elev inkluderande perspektiv. Malmö Högskola, fakulteten för 
lärande och samhälle. Avhandling 2017. 240 sidor. Kan laddas 
ner som PDFfil från: www.muep.mau.se (sök på elaine kotte)
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I förra numret av Intra redovisas det reportage 
Thomas Kanger gjorde 1999 om överdödlighe-
ten bland gravt utvecklingsstörda på Vipeholm 

1941–1943. Programmet blev mycket uppmärksam-
mat när det sändes. Det ledde också till en debatt om 
hur denna överdödlighet skulle förstås och förklaras. 

Hur ska vi förstå vår historia?

När Intra och Kanger nu, nästan 20 år senare, åter 
lyfter fram frågan om huruvida överdödligheten 
berodde på (medveten eller omedveten) eutanasi 
tycker jag att man också borde ha redovisat denna 
debatt. Den berörde grundläggande frågor om hur vi 
skall förstå vår egen historia och på vilket sätt vi kan 
lära av den för att hantera problem och utmaningar 
i vår egen tid.   

Utgångspunkten är att ingen så vitt jag kunnat fin-
na ifrågasätter förekomsten av en kraftig överdöd-
lighet i sig. Däremot framfördes i debatten några 
alternativa förklaringar till överdödligheten. Kanger 
söker bemöta dessa argument i sin artikel och jag 
skall inte fördjupa mig i den delen av debatten. 

Kunskapen var otillräcklig
En orsak som diskuterades och som inte berörs i 
Kangers artikel, var att dåtidens kunskap om grav 
utvecklingsstörning var otillräcklig. Sture Rayner 
(som blev överläkare på Vipehom från 1963) skriver 
i Läkartidningen (Nr 41, 1999) att de indignerade 
ropen ”Hur kunde man?” med kännedom om dåti-
dens kunskaper och resurser istället borde mumlat 
”Hur skulle man ha kunnat undvika det? Han exem-
plifierar vari dessa brister består: ”Antibiotika fanns 
inte, sulfa skulle komma de närmaste åren, ordet 
psykofarmaka hade inte uppfunnits, effektiv epilep-
simedicin fanns inte, vätskedropp hade man endast 
hört talas om, blodtransfusion var ett äventyr”. 

I ett debattinlägg av Elin Frykman (Svenska Dag-

bladet 6 mars, 1999) ger hon ett exempel på den 
kunskapsbrist kring de gravt utvecklingsstörda som 
gällde på 1940-talet.  

Läkaren Carl A Larsson gjorde1945 en utredning 
av det tillstånd som diagnosticerades som ”marasmus 
idioticus”, ett tillstånd hos gravt utvecklingsstörda 
som kännetecknades av avmagring och avtynande 
utan påtaglig orsak. Larsson undersökte patienter 
som diagnosticerats med detta tillstånd noga, under-
sökte matvanor, tarmkanal, magsäck och matsmält-
ning. Han fann inte någon rubbning i dessa organ/
funktioner och drar slutsatsen att den höga dödlig-
heten (1945 var den på Vipehom 5.5%) var att de 
var så allmänt försvagade att de klarade förändringar 
sämre än andra. 

Det förefaller som att man utifrån dåtidens kun-
skap kände till fenomenet med plötslig avmagring, 
men att man saknade kunskap om vad den berodde, 
vilket ställer överläkarens agerande i ett delvis nytt 
ljus. 

Dåtidens arvshygieniska ”överideologi”
Den enda aspekt av dåtidens kunskap och synsätt 
Kanger berör är klassificeringen av de utvecklings-
störda i olika nivåer och den terminologi som an-
vänds. Denna speglar dåtidens arvshygieniska ”överi-
deologi”. Denna var vid tiden allmänt omfattad av 
medicinare, administratörer och politiker. 

Frykman menar att Kanger inte skiljer på idéer och 
handling. Det faktum att också överläkaren på Vipe-
holm använder begrepp hämtade ur detta synsätt 
duger inte som bevis på att han i konsekvens därmed 
ägnade sig åt eutanasi. 

Frykman menar, i sin artikel, att det utvecklats en 
genre som på olika sätt angriper välfärdsstaten och 
att Kangers TV-program och skriverier knyter an till 
denna utveckling. 

I en annan debattartikel utvecklar Karin Johannis-
son en liknande kritik, då hon menar att den svenska 
skulddebatten utgör ”ett instrument i en generell kri-

Hur ska vi se på vår historia? Har vi rätt att döma dem som stod bakom missförhållandena på anstal-
terna under förra seklet? Thomas Kangers artikel om överdödligheten på Vipeholmsanstalten under 
kriget ställer många frågor. Mårten Söder, professor emeritus, menar att Kanger gör misstaget att 
”tolka dåtiden med samtidens blick.”  Thomas Kanger svarar och menar att det handlar om vems 
perspektiv man använder sig av.

    Vad kan vi lära oss av
    överdödligheten på Vipeholm?

Mårten Söder: 
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tik av välfärdsstaten och en mer eller mindre sann 
bild av en social ingenjörskonst förknippad med stål-
blank rationalism, rasbiologiskt besmittad männis-
kosyn och svår förälskelse i kollektivets ide” (Dagens 
Nyheter 1999-03-09).

I ett svar på Frykmans kritik på sin hemsida menar 
Kanger bland annat ”Att påståendet saknar minsta 
stöd i form av citat från mitt reportage bådar inte sär-
skilt gott för Frykmans framtida doktorsdisputation”. 
Han synes alltså mena att det faktum att han inte i 
sin artikel uttryckligen gör någon koppling mellan 
välfärdsstaten och det han säger om massdöden på 
Vipeholm gör denna typ av kritik felaktig. Men våra 
handlingar har ofta en vidare innebörd i ett samhäl-
leligt perspektiv än vad vi själva är medvetna om. 

Vi bör undvika ”drevjournalistik”
Överläkaren på Vipeholm skulle antagligen slå ifrån 
sig om någon påpekade för honom att hans sätt att 
tänka och tala om utvecklingsstörda var ett inslag i ett 
systematiskt samhälleligt förtryck av avvikande männ-
iskor och minoriteter, om han ens skulle kunna förstå 
kritiken. Likväl ser vi att hans tänkande var just detta: 
ett uttryck för en sådan mer generell ”överideologi” 
i samhället.  

Samma sak med Kanger. Vad han tänker och re-

dovisar kan mycket väl anknyta till en mer generell 
tendens i samhället utan att han är medveten om det. 
För att förstå historiska skeenden och handlingar är 
det ofta därför klokt att se dem just i ljuset av de do-
minerande sätten att tänka i samhället. Därvid bör 
vi kanske söka undvika att bejaka en annan trend i 
nutidens journalistik, att för varje identifierat miss-
förhållande söka förklaringen i en enskild individs 
handlingar. Denna ”drevjournalistik” riskerar att i sin 
jakt på ”den onde” bli blind för det större samman-
hang i vilket missförhållandet uppstår.

Ofta bedömer vi historien utifrån våra egna värde-
ringar och synsätt, utan att se och förstå vilket tids-
sammanhang de igår i och hur de historiska aktö-
rerna tänkte och handlade i. 

Vår tids värderingar är inga eviga sanningar
I den tidigare citerade artikeln av Karin Johannisson 
säger hon bland annat om detta: ”Hur vi retrospek-
tivt fördelar skuld och oskuld speglar i högsta grad 
dagens normer… ... Människosynen har varierat dra-
matiskt med maktens, kapitalets och vetenskapens 
frontförflyttningar. Just därför är det vanskligt att 
tolka dåtiden med samtidens blick.”  

Hon menar vidare att detta kan leda till att vi 
istället för att närma oss och förstå historien främ-

1953 gjorde bildtidningen Se ett reportage från Vipeholm. ”Detta är inte Belsen eller Buchenvald, det är en promenadgård på 
Vipeholms sjukhus”, skrev man bl a.
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M årten Söder skriver om två olika saker: Vad 
som hände på Vipeholm och hur händel-
serna ska tolkas. Han anknyter samtidigt 

till debatten i samband med mina reportage från 
1999 om överdödligheten vid sjukhuset under åren 
1941–1943. 

Krånglar till det
Om själva händelseförloppet krånglar han till det för 
sig, vi behöver inte fundera så mycket över just den 
saken. 

Överläkaren Hugo Fröderberg lyfte knappt ett 
finger för att hejda svälten på sitt sjukhus. Patienter-
nas vikt följdes månad för månad, och under tre års 
tid gav han endast två patienter extra mat för att häva 
raset ned mot döden. Följden var att 173 dog med 
olika grader av undernäring och i efterföljande sjuk-
domar. Inte en enda gång slog han larm till myndig-
heterna med begäran om akuta åtgärder.

Mårten Söder hänger istället upp sig på den efter-
trädande chefsläkaren Sture Rayners debattinlägg 
1999 om att sjukhuset saknade moderna mediciner. 
Men det är att vända bak och fram på problematiken. 
De sjukdomar som många av patienterna slutligen 
dukade under i, framför allt lunginflammation och 
förvärrad TBC, var en rak följd av svälten. Och kun-
skapen om hur man skulle häva viktnedgångar var 
mycket välkänd och tillämpades vid alla andra sin-

neslöanstalter i Sverige (där överdödligheten knappt 
var märkbar under dessa år): Nämligen att ge patien-
terna tilläggskost.

Lite mer mat
Metoden tillämpades även på Vipeholm åren inn-
an den stora döden, så den var ingalunda okänd 
där. Hur effektivt detta enkla medel – lite mera 
mat – var, visar patientjournalerna. Det hände gan-
ska ofta att gravt utvecklingsstörda plötsligt gick 
ned i vikt. Orsakerna var inte alltid kända. Men 
oavsett orsaken var botemedlet detsamma och 
som sagt välkänt: Tilläggskost. Det kunde handla 
om så enkla saker som extra mjölktilldelning eller 
mera mjölmat. I journalernas tidigare viktkurvor 
noterades åtgärden och effekten var omedelbar: 
viktuppgång i samtliga fall jag sett.

Kunskap var det således inte brist på, men hur 
var det med mattillgången? Fanns den? Att tro att 
några extra glas mjölk inte skulle finnas är förstås 
befängt. Sverige svalt inte. Inte ens under nödå-
ret 1867, när människor bokstavligen svalt ihjäl i 
tusental, rådde någon brist på mat i landet. Den 
var bara ojämnt fördelad. I Sverige svalt INGEN 
förutom Vipeholmspatienterna under kriget. Men 
även om matbrist hade varit problemet, så gjorde 
Fröderberg inte minsta försök att begära ökade 
ransoner, trots att sjukhusen var instruerade att 

Patienterna dog till följd av passivitet

Svar direkt från Thomas Kanger: 

mandegör den och upphöjer vår tids värderingar till 
eviga sanningar.  

Risken med detta är att vår förmåga att lära av his-
torien reduceras eller omöjliggörs. Vi kan jämföra 
våra egna värderingar med dåtidens, slå oss för brös-
tet och konstatera att godheten har segrat. Lärdo-
men är att ”vi är bäst”. 

Om vi istället ägnar våra efterforskningar åt att för-
stå dåtidens aktörer, hur de tyckte och tänkte, vad 
som var självklart för dem men också vilka problem 
och dilemman de upplevde skulle det underlätta för 
oss att se om och hur liknande dilemman ser ut i vår 
egen tid. 

Om vi i denna mening förstår Vipeholmöverläka-
rens tänkande och handlingar (vilket inte är detsam-

ma som att ”godkänna” dem) skulle vi kanske bättre 
kunna hantera till exempel vår praktik och våra reg-
ler om beslut om behandlingsbegränsningar i livets 
slutskede. Media har det senaste året rapporterat om 
de regler som finns, men framförallt hur de ofta i 
praktiken frångås. 

I detta fall av passiv eutanasi borde vi kunna känna 
igen oss i 1930- och 1940-talens debatt om eutanasi 
och Vipeholmöverläkarens situation (vilket, jag 
upprepar, inte betyder att han handlade rätt). Om 
vi bara vill döma och fördela skuld har vi inga margi-
naler för denna form av historiskt lärande.       

Mårten Söder
Prof. emeritus, Uppsala Universitet
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inte äventyra patienters hälsa i form av minskad 
näringstillgång. Till Medicinalstyrelsen gav han vil-
seledande uppgifter om dödsfallen, det framgår av 
de rapporter som vandrade mellan sjukhuset och 
styrelsen.

Patienterna dog till följd av passivitet
Hur ska då detta handlande kunna förstås? Jag har 
mycket goda skäl att anta att det handlade om pas-
siv eutanasi. En förutsättning för att man ska kunna 
förstå något alls är givetvis att ha fakta kring själva 
händelseförloppet klara för sig. De som motsatte 
sig min skildring i reportagen 1999 hade två saker 
gemensamt: de hade inte läst källmaterialet och de 
vägrade acceptera ett enkelt sakförhållande, näm-
ligen att patienterna dog som en följd av Fröder-
bergs passivitet. Därför florerade i diskussionen 
istället märkligheter utan minsta markkontakt som 
Elin Frykman/Bommenels anklagelse om ”attack 
mot välfärdsstaten”. 

Mårten Söder upprepar nu detta men tror att 
jag utförde attacken ”omedvetet”. Men med för-
lov sagt, Söder, förefaller jag att vara omedveten 
om mina ords innebörd? I ett annat, mycket mera 
omfattande reportage som jag gjort, ”Stulen barn-
dom” (som ledde till upprättelse och ersättning till 
tusentals drabbade av vanvård och övergrepp på 
barn- och fosterhem) skildrade jag inte bara vad 
som hände utan också hur omhändertagandena 

ingick som en del i välfärdsprojektet. Det var ut-
tryckligen en kritik mot välfärdsstatens skuggsida. 

Reportaget om Vipeholm handlade däremot inte 
alls om något sådant. Det var istället en berättelse 
om hur en enskild läkare, påverkad av den tidens 
syn på utvecklingsstörda såsom mindervärdiga, pas-
sivt lät dem dö. Sammanhanget var inte välfärdssta-
tens politik utan det tankegods som i nazityskland 
ledde till massmord på hundratusentals handikap-
pade.

En återvändsgränd
För övrigt, rent allmänt sett, är det väl ändå inte fel 
med systemkritik? Vare sig det gäller välfärdsstaten, 
sovjetsystemet eller nyliberala systemskiften.

Till sist några ord om ”tidsandan”, som historiker 
efterfrågar titt som tätt. Det resonemanget är ofta 
en återvändsgränd, eftersom det fanns flera ”tids-
andor” samtidigt (olika i nazityskland och i Sverige 
under perioden, för att ta ett exempel) och inte kan 
ses som en monolitisk förklaringsmodell. Därtill är 
det alltid en fråga om perspektiv. Myndigheternas 
synsätt överensstämde sällan med offrens. Som jag 
skrev i boken Stulen barndom (Bonniers 2014): En 
örfil gjorde lika ont då som nu. För barnen, eller 
för de döende patienterna på Vipeholm, existera-
de ingen tidsanda. Och det är deras perspektiv jag 
utgår från.

Thomas Kanger
Journalist och författare.

Bilderna är från  Vipeholmsjournaler på 
1940talet. De intagna fotograferades och 
katalogiserades noggrant.
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i
Intra nr 4/2018 kommer ut i december.

Du som vill prenumerera på INTRA: Betala  360 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!

Nu kommer en rad nya ledamöter till 
kommunernas fullmäktige och nämnder. 
De behöver kunskap! 
De behöver veta om bakgrunden till dagens
LSSstöd!
De behöver känna till lagstiftningen och 
organisationen!
De behöver förstå vad olika begrepp betyder och de 
behöver veta var de kan få ytterligare information.
Skriften ”Till dig som är förtroendevald” ger viktig och 
nödvändig information. 
Perfekt att sätta i händerna på nyvalda ledamöter! 
Bra att använda vid studiedagar!

Förtroendevalda 
behöver kunskap!

20 sidor.
Pris 80 kr st.   
10 ex = 60 kr per ex.

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

Karl Grunewalds bok ”Omsorgs
revolutionen”. ger en bred bak
grund till hur dagens LSSstöd 
vuxit fram. Boken har 228 sidor 
och handlar om hur de avgöran
de åren mellan 1950 och 2000 
avhandlades i debatt och media. 
Den är rikt illustrerad med över 
150 bilder.

Pris 200 kr + frakt.

"Från idiot till medborgare" är Karl 
Grunewalds stora standardverk om hur 
personer med utvecklingsstörning levt 
och blivit behandlade från antiken till 
nutid. För den som vill veta bakgrunden 
till dagens LSSstöd är boken ovärderlig.
Intra har kommit över ett antal böcker 
som vi nu kan sälja billigt.
Utgivningsår: 2012. Antal sidor: 496. 
Inbunden.

Pris 280 kr (ordinarie pris 469 kr). 

Karl Grunewalds historia
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Omslagets konstnär
Maria Skott har gjort målningen på denna 
tidskrifts framsida. Hon går på Konstskolan 
Linnea. Så här berättar hon: 
”Alla färger är som magi. Det kan bli vad 
som helst. 
Färgvalet speglar ibland ens humör. 
Det känns naturligt att arbeta med naturen 
som motiv men även annat som finns runt 
omkring en. Det finns alltid nån detalj som 
man missar och det är alltid intressant att 
hitta den. T ex bladens nervsystem. ”

”Det känns som vi kommit närmare naturen nu när vi flyttat in under 
Skarpnäcks folkhögskola här i Skarpnäck”, söder om Stockholm, sä
ger Gunilla Lagergren som är verksamhetsansvarig på konstskolan 
Linnea. 

Konstskolan Linnea är en 3årig eftergymnasial Konst och Kultur
utbildning och/eller deltid daglig verksamhet som riktar sig till per
soner med autismspektrumtillstånd/intellektuell funktionsvariation 
som har rätt till insats enligt LSS. Skolan har funnits sedan 1992.

”Nu kör vii igång direkt och tar för oss av det som bjuds i närområ
det”, säger Gunilla glatt. ”Vi har varit ute och plockat löv, blommor, 
frön gräs och kvistar. Temat för höstterminen blir människans förhål-
lande till naturen. Först tecknade, målade och ristade vi med tusch, 
nu jobbar vi med schablontryck. Vi gör egna personliga och gemen
samma långa löpare med inspiration från naturen. Här i Skarpnäck, 
söder om Stockholm, känns det som det är saker på gång och att 
kulturen är levande med sitt blå Kulturhus mitt i byn.”

Nystart för Konstskolan LINNEA
20 sidor.
Pris 80 kr st.   
10 ex = 60 kr per ex.



36                                 INTRA 3 • 18

POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Båda för 250 kr

200 kr 200 kr
Två DVD-filmer som skildrar hur stödet till personer 
med utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talets 
mitt till idag. Båda filmerna för 350 kr.

DVDFILMER

Gruppbostaden

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

Svåra frågor 1 och 2 tar upp 
frågor av etisk och moralisk karaktär i 
LSS-verksamheten. Som t ex:
Vad gör vi med alla svåra känslor?
Hur nära kan man stå?
Hur gör man när någon inte förstår 
sitt eget bästa?
Hur skapar vi tillit?
Hur förhåller vi oss till övervikt?
Vad är professionalitet?
För vems skull är du på jobbet?
Hur mycket ska man ingripa?
Är det rätt att låtsas?
Och mycket mer...

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   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

Prenumerera på Intra!

Intra är en fri och obunden tidskrift som riktar sig till personal, 
tjänstemän, anhöriga och förtroendevalda och andra som är 
intresserade av funktionshinder och samhälle. Intra kommer ut 
med 4 nummer per år. 
En prenumeration kostar 360 kronor och gäller för fyra nummer 
när du än börjar.

lss och andra laGar
och bestämmelser

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

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

För vikarien och den nyanställde! Här 
finns all viktig information om allt 

som man som ny undrar över. Och lite till.

Välkommen!

Pris per ex    60 kr 
10 ex           40 kr per ex 


