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M ånga	 personer	 med	 utvecklingsstörning	
har	svårt	att	hitta	rätt	 i	 livet.	Upplevelser	
av	att	inte	vara	älskad	för	den	man	är,	av	att	

inte	bli	förstådd,	av	att	känna	sig	mindervärdig	och	
annorlunda	skapar	ilska	och	frustration.	

Jag	föreställer	mig	att	många	personer	med	svåra	
funktionshinder	upplever	sig	som	inlåsta	i	funktions-
nedsättningens	kroppsliga	och	själsliga	fängelse	utan	
möjlighet	att	komma	ut.	

Att	 inte	 kunna	 förmedla	 upplevelser	 av	 smärta,	
sorg	och	rädsla	kan	leda	till	allvarliga	psykiska	pro-
blem	och,	som	det	kallas,	beteendestörningar.

För	personer	med	grav	eller	måttlig	utvecklings-
störning	har	dessa	beteendestörningar	ofta	handlat	
om	att	man	skadat	sig	själv	med	slag	eller	bett.	För	
personer	med	lindrig	utvecklingsstörning	rör	det	sig	
oftare	om	ett	utåtagerande,	aggressivt	eller	störande	
beteende.

Inga enkla sätt
Det	finns	inga	enkla	sätt	att	hjälpa	någon	med	dessa	
svåra	problem.	Ett	psykiatriskt	stöd	kan	vara	nödvän-
digt	för	att	kunna	behandla	olika	psykiska	störningar	
med	medicinering.	Dessutom	kan	det,	precis	 som	
med	alla	oss	andra,	vara	nödvändigt	med	behand-
ling	på	psykiatrisk	klinik	där	möjlighet	till	observa-
tion	och	låsta	dörrar	finns.	Men	det	är	meningslöst	
att	tära	på	psykiatrins	ansträngda	resurser	med	stän-
diga	 inläggningar	 om	 man	 inte	 samtidigt	 har	 en	
plan	 för	hur	man	på	 sikt	 ska	kunna	 skapa	ett	bra	
stöd	i	vardagen.

Ofta	kan	det,	av	hänsyn	till	grannar,	vara	nödvän-
digt	att	hitta	en	bostad	där	den	som	är	orolig	kan	få	
vara	det,	utan	att	skrämma	eller	störa	omgivningen.

Men	i	övrigt	handlar	det	insiktsfulla	stödet	om	att	
på	lång	sikt	skapa	tillit	och	möjligheter	att	göra	sig	
förstådd.	Det	handlar	om	att	anställa	kunnig	och	en-
gagerad	personal	som	har	förmågan	att	arbeta	med	
dessa	svåra	problem	under	lång	tid.	Agneta Johans-
son (se	Intra	nr	1/02,	1/03	och	1/05	–	finns	också	i	
vårt	nätarkiv:	www.intra.info.se)	har	visat	på	en	lika	
enkel	som	framgångsrik	metod	att	genom	långsik-
tigt	 arbete	 stödja	 personer	 med	 ett	 självskadande	
beteende.	Likaså	har	personalgrupper	på	olika	håll	
i	landet	kunnat	visa	att	det	går	att	hitta	vägar	till	ett	
fungerande	liv	också	för	dem	som	tidvis	drivs	av	star-
ka	aggressiva	och	självdestruktiva	impulser.

Beteendemodifikation
Ända	sedan	1970-talet	har	det	också	funnits	gott	om	
experter	som	sett	annorlunda	på	saken.	Psykologer	
och	 beteendevetare	 har	 av	 och	 till	 lanserat	 olika	
modeller	för	att	genom	straff	och	belöningar	styra	
icke	önskvärda	beteenden	i	rätt	riktning.	I	Norge,	
där	 beteendemodifikationen	 (så	 kallades	 den	 på	
70-talet,	nu	har	man	döpt	om	den	till	beteendeträ-
ning)	var	särskilt	utbredd,	avslöjades	under	70-	och	
80-talen	ett	flertal	övergrepp	som	skett	i	namn	av	att	
vara	till	nytta	för	dem	som	bestraffades.	Så	sent	som	
2003	dömdes	en	psykolog,	Jens	Skår,	för	att	ha	utövat	
våld	mot	en	19-årig	pojke	med	utvecklingsstörning.	
Övergreppet	hade	psykologen	filmat	för	att	kunna	
använda	i	utbildningssyfte.

Även	i	Sverige	har	beteendemodifikationen	då	och	
då	putsats	upp	för	att	användas	av	psykologkonsul-
ter.	Ofta	anlitas	de	av	förvaltningar	som	hoppas	att	
det	ska	finnas	en	enkel	metod.	En	som	inte	kostar	så	
mycket	i	form	av	personalförstärkningar	och	långsik-
tiga	 lösningar	av	boende	och	arbetssituationen	för	
den	enskilde.	

När	personal	och	anhöriga	är	förtvivlade,	när	gran-
nar	klagar	och	arbetsledningen	står	handfallen	kan	
det	kännas	som	en	bra	lösning	att	tillkalla	en	expert	
som	analyserar	problemet	och	upprättar	en	åtgärds-
lista.	Det	lugnar	ner	stämningen	och	skapar,	åtmins-
tone	för	ett	tag,	stadga	i	stödet.	

Psykologen	Olle	Wadström	var	under	många	år	en	
sådan	expert	som	tillkallades	när	man	upplevde	att	
problemen	runt	någon	person	växte	personal	och	
förvaltning	över	huvudet.	Enligt	många	gjorde	han	
ett	bra	jobb	och	hjälpte	många.

Uppdrag Granskning
Men	 spåren	 förskräcker.	 I	 Uppdrag	 Granskning	
som	sändes	den	26	mars	berättades	om	Ida,	en	ung	
kvinna	med	Downs	syndrom,	som	utsattes	för	ideliga	
övergrepp	i	form	av	”nedläggningar”.	I	behandlings-
protokoll	(990601)	framställs	dessa	”nedläggningar”	
som	ett	 sätt	att	 styra	Idas	beteende.	Enligt	uppgift	
är	det	Olle	Wadström	som	skrivit	detta	protokoll.	I	
protokollet	står	bland	annat:	”Om	Ida	sätter	igång	
olika	aggressiva	aktiviteter	och	dylikt	 ...	 tag	genast	
kontroll	över	henne.	Detta	sker	säkrast	genom	att	
hon	tvingas	ligga	på	magen.	Håll	kontrollen	tills	hon	

Beteendeträning 
   och nedläggningar

Av Hans Hallerfors
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lugnat	sig	plus	minst	15	minuter.	Inget	samtal	med	
henne	under	kontrolltagningen.”

Så	här	motiverar	han	dessa	ingrepp:	”När	utveck-
lingen	gått	så	pass	långt	som	med	Ida	måste	bemö-
tandet	 ibland	bli	mycket	 tydligt	och	resolut.	Detta	
kan	i	ögonblicket	framstå	som	elakt,	men	är	i	själva	
verket	ett	sätt	att	vara	snäll	mot	henne	på	lång	sikt.”

Personalens	användning	av	fysiskt	tvång	fortsatte,	
nu	med	en	konsultfirma,	TBK	Education,	som	hand-
ledare,	ända	tills	Idas	föräldrar	reagerade	och	läns-
styrelsen	riktade	stark	kritik	mot	Uppsala	kommun	
som	låtit	dessa	övergrepp	fortgå.

Olle	Wadström	har	i	en	artikel	i	SvD	(080326)	för-
svarat	”nedläggning”.	Han	måste	ju	rimligen	veta	att	
det	inte	finns	någon	som	helst	rättslig	grund	för	att	
använda	dessa	typer	av	tvångsmedel	inom	LSS-verk-
samhet.	Däremot	finns	möjligen	rätten	att	använda	
sig	av	 fasthållning	 i	nödvärn	(enligt	nödvärnspara-
grafen	i	brottsbalken	(24	kap.	1	§).	

Därför	 skriver	Olle	Wadström	att	 ”nedläggning”	
endast	kan	användas	”i	brist	på	bättre	åtgärder”	för	
att	 ”skydda	den	enskilde	 från	 sig	 själv”.	Men	 i	be-
handlingsprotokollet	 framgår	 tydligt	 att	 ”nedlägg-
ningarna”	inte	handlar	om	nödvärn	utan	om	just	det	

som	Olle	Wadström	är	expert	på:	beteendeträning.
Därmed	 faller	 också	 den	 rättsliga	 grunden	 för	

dessa	övergrepp.
Jag	hade	velat	fråga	Olle	Wadström	om	detta	och	

har	därför	sökt	honom	på	e-post	och	telefonsvarare.	
Men	 Olle	 Wadström	 har	 valt	 att	 istället	 skicka	 ett	
brev	där	han	berömmer	sig	om	att	ha	 tagit	 sig	an	
de	”svåra	fallen”	som	andra	psykologer	inte	velat	”ta	
i”.	Den	kritik	som	riktats	mot	honom	för	beteende-
träningen	genom	bland	annat	”nedläggningar”	för-
vandlar	han	till	en	kritik	som	riktats	mot	”föräldrar	
och	personal”.	

Olle	Wadström	har,	skriver	han	vidare,	efter	den	
plågsamma	kritiken	i	Uppdrag	Granskning	beslutat	
sig	för	att	”aldrig	mera	arbeta	som	handledare	inom	
omsorgen	 eller	 habiliteringen	 för	 svårt	 beteende-
störda”.	Hela	Olle	Wadströms	brev	återges	på	nästa	
sida.

Humanistisk människosyn
När	 jag	 själv	började	arbeta	på	en	barninstitution	
1971	 hade	 många,	 säkert	 över	 hälften,	 av	 de	 240	
barn	med	utvecklingsstörning	som	bodde	där,	olika	

Reportern Nadja Yllner, på SVT:s Uppdrag Granskning, avslöjade de övergrepp som 
skett i form av ”nedläggningar” och ”kontrolltagning”  i Uppsala kommun mot personer 
med funktionshinder. Avslöjandet ledde till ursäkter från det ansvariga kommunalrådet 
och till kraftfulla uttalanden från intresseorganisationerna.

Så här skriver Anna-Lena Krook, förbundsordförande för FUB:
FUB vill med anledning av det som inträffat med kraft uttala att FUB under inga om-
ständigheter accepterar de övergrepp som personal har gjort sig skyldig till och som 

därtill har sanktionerats av dem som är ansvariga för verksamheten.    ...
FUB anser även att det är viktigt att påpeka att individuell utveckling inte har något samband med att göra 
som man blir tillsagd av rädsla för att bli misshandlad. 
FUB framhåller med skärpa att tvång mot den enskilde inte ryms inom LSS; hjälp till egen utveckling skall ges 
genom positiv uppmuntran och stöd. 

och så här säger Eva Nordin-Olson, ordförande i Riksföreningen Autism:
Vi reagerar med avsky mot de upprörande metoder som skildrades i gårdagens Uppdrag Granskning. Nedlägg-
ning eller s k kontrolltagning är inte någon evidensbaserad metod och det är chockerande att såväl ledning som 
personal på de berörda boendena förletts att tro det.
Det som uppfattas som en beteendestörning hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism ska ses 
som ett sätt för indivi-
den att kommunicera, 
att försöka säga något. 
Den grundsynen måste 
all verksamhet som rör 
personer med utveck-
lingsstörning och/eller 
autism vila på.

Arrangerad bild från 
”Uppdrag Gransknings” 
program om nedläggningar 
och övergrepp i Uppsala.
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typer	 av	 självdestruktivt	 beteende.	 Överallt	 fanns	
dessa	stumma	uttryck	för	förtvivlan;	barn	som	dun-
kade	huvudet	 i	 väggen,	 som	bet	och	slog	 sig	eller	
som	bara	satt	passiva	och	viftade	med	någon	liten	
plastgrej	 framför	 ögonen	 hela	 dagarna.	 Också	 då	
initierade	några	psykologer	–	utan	framgång	–	ett	
försök	med	beteendemodifikation.	Det	var	inte	det	
dessa	barn	behövde.

Nuförtiden	växer	de	flesta	barn	med	utvecklings-
störning	upp	 i	kärleksfulla	 familjer.	De	växer	upp	
med	helt	andra	förutsättningar.	Och	det	behövs,	för	
livet	i	det	öppna	samhället	kommer	att	vara	tufft	mot	
dem	och	trots	kärlek	och	stöd	kommer	några	att	ut-
sättas	för	mobbing	och	övergrepp.	

Antalet	personer	med	sekundära	handikapp	i	form	
av	ångest,	oro	och	destruktiva	beteendemönster,	har	
stadigt	minskat	på	grund	av	att	anstaltsmiljöerna	för-
svunnit	och	stödet	blivit	bättre.	Men	under	överskåd-
lig	framtid	måste	vi	acceptera	att	ett	fåtal	individer	
behöver	extra	stöd	för	att	kunna	stå	ut	med	livet.	

För	deras	–	och	vår	egen	del	–	måste	vi	se	till	att	det	
stödet	vilar	på	en	humanistisk	människosyn.	Det	vill	
säga	att	vi	litar	mindre	på	experter	med	olika	typer	av	

åtgärds-	och	träningsprogram	och	mer	på	den	fan-
tastiska	förmåga	att	skapa	tillit,	 lugn	och	förståelse	
som	erfaren	och	kunnig	personal	kan	utveckla	om	
de	får	tillräckligt	med	resurser	för	att	kunna	göra	ett	
bra	jobb.	

Stora risker
Man	 kunde	 kanske	 tro	 att	 beteendemodifikatio-
nen	så	småningom	skulle	försvinna	från	handikapp-
omsorgen.	Den	bygger	på	en	instrumentell	 syn	på	
människan	och	riskerna,	när	den	används	på	perso-
ner	med	intellektuell	funktionsnedsättning,	är	bety-
dande.	Det	visar	om	inte	annat	historien.	

Men	 genom	 att	 Beteendeträningen,	 eller	 KBT,	
som	den	numera	kallas,	under	senare	år	har	visat	sig	
vara	en	effektiv	metod	att	behandla	tvångssyndrom	
och	fobier	hos	normalbegåvade	personer,	så	har	den	
återigen	blivit	modern.	Och	naturligtvis	kommer	de	
frejdiga	(och	dyra)	konsulterna	med	sina	tränings-
program	också	att	försöka	få	in	en	fot	inom	handi-
kappomsorgen.	Släpp	inte	in	dem!	Riskerna	är	för	
stora.	

	 	

Jag	har	förgäves	sökt	Olle	Wadström	för	att	kunna	
ställa	frågor	med	anledning	av	hans	medverkan	i	de	
”nedläggningar”	som	förekommit	i	Uppsala.	Jag	fick	
istället	följande	brev	från	honom:	 	 	

Hej Hans!
Jag	har	i	hela	mitt	yrkesliv	tyckt	det	har	varit	viktigt	och	
angeläget	att	ta	mig	an	de	svåra	fall	inom	framför	allt	
habiliteringen,	som	de	flesta	andra	psykologer	inte	
vågat	eller	velat	”ta	i”.	Svårt	självskadande	och	svårt	
aggressiva	beteenden	har	aldrig	varit	särskilt	attrak-
tiva	problem,	för	att	det	är	så	svårt	att	hantera	och	
finna	möjliga	 lösningar	för	 föräldrar	och	personal	
att	använda	sig	av.	Under	min	tid	som	anställd	om-
sorgspsykolog	och	även	därefter	har	jag	velat	stödja	
föräldrar	och	personal	 i	deras	svåra	och	ofta	över-
givna	position	att	hjälpa	samtidigt	som	de	ska	göra	
rätt,	så	att	problemen	åtminstone	ska	inte	förvärras	
utan	helst	 förbättras.	Att	hitta	ett	bemötande	som	
tillgodoser	 skyddsaspekten	(för	den	enskilde	 själv,	
för	kamrater,	för	föräldrar/personal)	och	som	sam-
tidigt	har	ett	behandlingsinnehåll	är	mycket	svårt.

Det	är	lätt	för	utomstående	att	kritisera	föräldrar	
och	personal	för	vad	de	gör.	Naturligtvis	ska	avarter	
och	 missbruk	 beivras.	 En	 utomstående	 betraktare	
har	mycket	lätt	att	kritisera	personal	och	föräldrar,	
men	behöver	heller	aldrig	själv	hamna	i	den	svåra	
och	ensamma	situation	då	något	måste	göras.

Den	uppmärksamhet	som	jag	fått	i	samband	med	
Uppdrag	granskning	och	det	efterföljande	debatt-

programmet	har	varit	mycket	plågsam.	Alla	som	ar-
betat	med	mig	vet	att	de	antydningar	och	insinuatio-
ner	som	framfördes	inte	stämmer	med	deras	bild	av	
mig,	mina	intentioner	och	mina	ambitioner.	Nu	får	
det	vara	slut	för	min	del	och	jag	vill	inte	riskera	att	
hamna	i	något	liknande	i	framtiden.

Resultatet	av	Uppdrag	gransknings	insats	är,	att	jag	
bestämde	mig	för	att	aldrig	mera	arbeta	som	hand-
ledare	inom	omsorgen	eller	habiliteringen	för	svårt	
beteendestörda	(självskadande	och	aggressiva	perso-
ner).	Redan	samma	vecka	lämnade	jag	återbud	till	
två	psykologer	i	Örebro	(Ekeskolan	och	BUH),	att	
jag	 inte	kunde	fortsätta	handleda	dem.	Likaså	har	
jag	tackat	nej	till	att	handleda	i	Norrköping	på	vux-
enhabiliteringen	mm.	Vid	 förfrågningar	påtar	 jag	
mig	inte	några	nya	uppdrag	av	den	karaktären.

Jag	ber	dig	därför	respektera	min	önskan	att	få	läm-
nas	till	glömskan	och	som	ett	steg	i	detta	acceptera,	
att	jag	inte	vill	medverka	i	en	intervju	med	dig.

Det	 sorgliga	 med	 program	 av	 typen	 Uppdrag	
granskning	är	om	psykologer	drar	slutsatsen,	att	det	
är	bäst	att	 inget	göra	 för	personer	med	svår	bete-
endeproblematik,	 för	den	 som	 inget	gör	kan	 inte	
kritiseras.

Tack	för	ditt	förstående
Bästa	hälsningar
Olle Wadström
Leg	psykolog.	leg.	psykoterapeut,
specialist	inom	klinisk	psykologi,
handledare,	utb.	lärare

Olle Wadström:

Nu får det vara slut för min del


