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Omsorg och sorg - personer med utvecklingsstörning som samhällsmedborgare? - 
erfarenheter från arbete på vårdhem. 
 
Syftet med denna text är att i någon mån belysa en särskild samhällelig kontext i dåtid. Fokus 

ligger på personer med utvecklingsstörning, unga och äldre, och de professionella som stod 

för omsorgerna. Inledningsvis beskrivs samhällsutvecklingen i en brytningstid. Det handlar 

om den övergångstid, då institutionerna öppnades för att låta de tidigare institutionsvårdades 

liv bli alltmer normalt. Några utbildningsfrågor får ta lite plats. Därefter presenteras en mindre 

empirisk studie, som tar fasta på hur förhållandena visade sig på ett enskilt ställe, en mindre 

ort i södra Sverige. Det empiriska materialet härrör sig från en person, som arbetade på ortens 

vårdhem. Hon har i livsberättelsens form skildrat sina egna erfarenheter, vilka redovisas. Så 

följer en diskussion kring studien och dess resultat. Texten avslutas med några 

frågeställningar. 

     Det gäller alltså dåtid, närmare bestämt mitten av 1900-talet. Vid denna tidpunkt börjar 

”den tysta revolutionen” (Gustavsson, 1988; Tideman, 2000), som medförde ökad välfärd för 

bl.a. personer med funktionsnedsättning. 1950- och 60-talen innebar en brytningstid mellan 

decennier av segregerande och sedermera integrerande åtgärder för dessa personer. Arenan 

här är omsorgens om de ”sinnesslöa”, de som sedermera benämndes ”utvecklingsstörda”. Om 

det visade sig att ett nyfött barn inte var vid sina sinnens fulla bruk, blev det tydliga 

samhälleliga budskapet till föräldrarna att lämna bort barnet, att glömma det. De 

professionella, budbärarna, var säkerligen själva övertygade om, att denna avskiljandets 

praxis var det bästa tänkbara och barmhärtigaste för alla inblandade parter. Under första delen 

av 1900-talet gällde institutionsvård, asyler och arbetshem. 

     Murar hade rests mellan normalitet och avvikelse. De som vistades innanför muren skulle 

skyddas för en ond och farlig värld. Men murarna skyddade också, så att de avvikande hölls 

på behörigt avstånd. Under andra hälften av 1900-talet påbörjades ett samhälleligt arbete med 

att riva sådana murar. Därmed inte sagt, att murarna numera är jämnade till marken.  Namnet 

särskola påminner om denna särskiljandets tid och kan förstås som en språkhandling. Frågan 
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är om benämningen särskola såväl som språket ”omsorgskan” 1  (Barron, 2001) kommer att 

bära mening in i framtidens utbildningssammanhang. 

     Som pedagog intresserar jag mig för utbildningsfrågor, men även för (special)pedagogiska 

processer i ett relationellt perspektiv. Hur utbildning utbildningshistoriskt sett ordnats för 

personer med utvecklingsstörning har jag tidigare undersökt (Frithiof, 2007, 2008). I ett 

relationellt perspektiv vill jag lyfta fram några företeelser som intressanta i sammanhanget. 

De ”sinnesslöa” delades så småningom in i bildbara respektive icke bildbara. Indelningen 

vittnar om synen på både kunskap och människa. Vissa barn kom aldrig i närheten av ett 

bildningsideal. De bedömdes inte bildbara, något som fastslogs vara en genom hela livet 

bestående, individuell egenskap. För de bildbara sinnesslöa inrättades särskola 1954, medan 

de icke bildbara fick vänta till 1968 för att i lagstadgad mening bli elever 2 . Gränsen mellan de 

bildbara och icke bildbara bibehölls. De förstnämnda hänvisades till grundsärskola, medan de 

sistnämnda fick sin undervisning i träningsskola. Kategorinamnen knöts alltså formellt till 

skolinriktningen, inte längre till personerna, som dock sorterades enligt det tidigare synsättet.    

     Väggarna mellan grundsärskolan och träningsskolan fanns där, namnväxlingen till trots. 

Ett halvsekel gick. Utredare av särskolan påpekade, att två separata skolinriktningar knappast 

var motiverade utifrån internationella överenskommelser om ”Inclusive Education” (SOU 

1994:98). Men den utredning, som förespråkat och motiverat en sådan förändring, 

fortsättningen på ”den tysta revolutionen”, förkastades. Indelningen 

grundsärskola/träningsskola består och sist men inte minst särskola/ grundskola. 

     I denna studie möter vi, via livsberättelsens intervjuform, personer som tillhörde kategorin 

icke bildbara. De levde på vårdhem. Även om dessa unga personer aldrig satte sin fot i någon 

särskola eller utbildades genom någon form av skolundervisning, så kom de att lära sig 

mycket om sig själva, om andra och om det samhälle de levde i. Visserligen kom de sällan 

utanför vårdhemmets väggar. Men den miljö, som de befann sig i, kan mycket väl ses som en 

”lärmiljö” – för att använda ett uttryck i ropet. Såväl idag i särskolan som då på vårdhemmet 

handlar det bl.a. om identitetsutveckling och relationer. Vuxna, professionella såväl som helt 

outbildade, har stått för omsorg och fostran. I vidare mening handlar det om ungas fostran till 

samhällsmedborgare, även om villkor och förhållanden skiftat.  

                                                 
1 Enligt Barron brukas ett särskilt språk än idag inom handikappomsorgens domäner. När en person med 
utvecklingsstörning gör en bussresa, så handlar det om ”bussträning”, exempelvis. Man är inte kunnig och 
kompetent utan ”habiliteringsbar”. Att ”ha dålig handikappinsikt” betyder att man tar avstånd från 
kategoriseringen.    
2 Så sett har vi i Sverige haft allmän skolplikt i endast 40 år.  
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En tyst revolution genomförs  

Efter att ha varit i bruk i över ett halvt sekel, öppnades alltmera de slutna, avsides belägna, 

kasernliknande institutionerna för insyn och inspektion.  Kritikerna satte strålkastarna inte 

bara på uppenbara missförhållanden i sig utan också på relationen mellan normalt och 

avvikande. Den resta muren blev synlig och ifrågasattes starkt. På ena sidan rådde 

normaliteten med normala livsvillkor, på andra sidan det onormala. Den institutionella miljön 

och livsföringen visade sig för den utomstående i en omänsklig dager. Hänvisade till en 

sängplats i en sovsal med ett stort antal sovplatser, klädda i institutionens uniformsliknande 

kläder och utfodrade i stora matsalar, fick de intagna sina mest grundläggande behov 

någorlunda tillfredsställda. Att promenera i grupp på en rastgård eller i en institutionspark, att 

uppehålla sig i långa korridorer, att bemötas av personal, som tog den föga stimulerande 

miljön för given, svarade inte mot det liv som andra förde. Det fanns inga möjligheter till ett 

privat liv. Men de intagna hade inte något annat liv att referera till. Och inom institutionen 

fanns en egen normalitet. Institutionslivet framstod för utomstående alltmer som ovärdigt. 

Sammantaget visade sig alla dessa komponenter som en avskyvärd helhet, ett omänskligt liv, 

enligt inspektören Karl Grunewald, (1973).  

     Bengt Nirje (2003) beskrev institutioner för personer med utvecklingsstörning som en 

sluten, instängd och förkrympande värld. Hans eget revolutionära bidrag var, att utifrån ett 

rättighetsperspektiv formulera normalitetsprincipen, enligt vilken personer med 

utvecklingsstörning skulle komma i åtnjutande av normala levnadsförhållanden 3 . Det gällde 

”att man för de utvecklingsstörda gör tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor som 

ligger så nära samhällets gängse som möjligt” (ibid., s.15).  

     Med en sådan klargörande princip fick såväl anhöriga som professionella alltmer syn på 

vad som var avvikande levnadsvillkor på vårdhemmet eller institutionen ifråga. 

Normaliseringsprincipen fick stor genomslagskraft (Söder, 2003). Relationen 

normalitet/avvikelse uppmärksammades på ett nytt sätt och ledde till omfattande 

samhällsförändringar, som i allra högsta grad påverkade samhällsmedborgarna med 

utvecklingsstörning och deras anhöriga. Barn och föräldrar skiljdes inte åt, när barn med 

utvecklingsstörning fick bo kvar i familjen.  

     Under senare hälften av 1900-talet fanns förutom normalisering ytterligare två ledord. Med 

flexibilitet skulle förändringarna genomföras på ett sätt, som gagnade den enskilda 

                                                 
3 Niels Erik Bank-Mikkelsen hade i Danmark dessförinnan formulerat målet ”att låta de utvecklingsstörda uppnå 
en tillvaro så nära den normala som möjligt” (Nirje, 2003, s. 15).  Nirje tolkade detta och utvecklade principen.  
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samhällsmedborgaren. De som vårdats på institutioner skulle bli föremål för samhällelig 

integrering, dvs. sådana åtgärder, som ledde till målet integration.   

 

 

Livsberättelsen ger insyn 

Den mindre empiriska studie, som jag genomfört på området, har livsberättelseansats. De 

förhållanden som rådde innanför institutionens murar, skildras här i en enda livsberättelse, 

som berättats för mig.  

     Livsberättelseforskningen kännetecknas av en mångfald – disciplinärt, teoretiskt och 

tematiskt (Pérez Prieto, 2006). Enhetlighet i benämning saknas (Jenner 2005; Pineau, 1995). 

Möjligheten till kunskapsutveckling genom livsberättelser har egentligen alltid funnits. På det 

vetenskapliga fältet har livsberättelsen i någon form använts som forskningsredskap under 

ungefär ett sekel. Ursprungligen var det sociologins verktyg. Ansatsen är lämplig för att 

samhällsvetenskapligt och i kvalitativ mening lyfta fram enskilda människors eller gruppers 

perspektiv och erfarenheter (Bron-Wojciechowska, 1992). Livshistoria är ett av de bästa 

verktygen för att i dialogform locka fram uttryck för det som människor redan vet om socialt 

liv (Bertaux, 1983). Den person som intervjuas väljer vad han eller hon vill berätta om och 

framställer sin tolkning av händelser och upplevelser (Klasson, 1995). 

      Tolkningsprocessen börjar redan under själva berättandet och fortsätter efter avslutad 

intervju.  Min egen förförståelse – f.d. särskollärarens och forskarens med intresse för frågor 

om särskola, utvecklingsstörning, processer av delaktighet och marginalisering– får betydelse 

i sammanhanget. Gadamer (1960/1997) lyfter fram begreppet fördom i sitt hermeneutiska 

sammanhang. Fördomen är förutsättning för förståelsen. Fördomen blir begränsande om 

förförståelsen inte når medvetandet, så att reflektionen blir möjlig (ibid.). Det gäller att 

växelvis förtöja vid och skjuta ut från förförståelsen, så att fördomarna möjliggör 

kunskapsutveckling. Framgången av intervjun, menar Jenner (1992, s.42), är en produkt av 

intervjuarens förmåga att kombinera en förutsättningslös attityd med förtrogenhet om ämnet.  

 

 

Den empiriska studien – design och genomförande 

I ett alldagligt samtal med en mig bekant kvinna skymtade några av hennes tidiga minnen 

förbi. De rörde sig om reflektioner hon gjort under ett arbete, som hon hade haft under tidiga 

tonåren. Hon hade sommarjobbat bland barn med utvecklingsstörning på ett vårdhem. Nu 

delgav hon mig en tanke hon tänkt då och där om ett barn, som behandlats illa. Vårdhemmet 
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var beläget nära hennes barn- och ungdomshem, på en mindre ort i södra Sverige. Allt detta 

fick jag emellertid inte veta med detsamma, men jag bestämde mig för att försöka nysta upp 

den intressanta tråd som visat sig. Jag insåg, att denna kvinna, som här får namnet Karin, har 

en rik erfarenhet, väl värd att lyfta fram. 

     Karins minnesbild ville jag foga till andra bilder jag som forskare fått av delaktighet och 

marginalisering i pedagogiska processer.  Jag föreslog en intervju, vilket Karin genast var 

med på. Vi bestämde en lämplig tid två veckor senare. Hon föreslog plats, hennes arbetsplats. 

I samband med denna planering, frågade jag om hon hade något emot en bandinspelning, 

något som hon visade sig positiv till. De forskningsetiska aspekterna lyfte jag fram, i enlighet 

med HSFR:s fyrfaldiga krav. Den nära nog två timmar långa intervjun genomfördes enligt 

planerna. Innan jag satte på bandspelaren påminde jag om frivilligheten att medverka och om 

det skydd jag ämnade ge både personen bakom Karin samt alla dem hon skulle komma att 

nämna. Personuppgifterna har hela tiden behandlats enligt forskningsrådets 

rekommendationer. 

      Eftersom jag tidigare fått en ledtråd till Karins erfarenhetsvärld på omsorgens område, 

ställde jag frågor utifrån vad jag fått höra, exempelvis: ”För det första, då undrar jag: Dina 

tidigaste minnen av någon eller några med utvecklingsstörning?” och ”Du tog ett 

sommarjobb. Berätta!”  Intervjuns struktur fick ge sig. Intervjuguiden var bara en skiss i mitt 

huvud.  

     Jag mötte en engagerad och villig berättare. Kunskapskällan flödade, något som Bryman 

(1992/1997) beskrivit. De villkor som Bryman formulerar var tydligen uppfyllda: forskaren 

lämnar utrymme för intervjupersonen att utforma sitt svar och sina kommentarer. Tankeflykt 

via associationer är tillåten (ibid.). Jag ställde en del följdfrågor för att få ökad klarhet i vissa 

sammanhang: t.ex. ”Hur tänkte Du då?”, ”Vad menar Du då med…?” och ”Varför, tror du?” 

     Intervjun genomfördes på ett sätt, som gör att jag känner igen vad den nyligen bortgångne 

Studs Terkel, den erfarne forskaren och drivne hantverkaren, metaforiskt uttryckt om 

intervjumetoden: Jag gav mig ut på en seglats över okända farvatten likt en Columbus utan 

karta (Terkel i Plummer, 2001). Jag följde Terkels genialt enkla råd: Lyssna! Om man 

verkligen lyssnar, så kommer intervjupersonerna alltid att tala. Anledningen är, enligt Terkel, 

att ingen någonsin tidigare i deras liv har lyssnat till dem (ibid.). Jag erfor, att detta kunde 

gälla även Karin och hennes upplevelser på just detta område. 

     Bandinspelningen lyssnade jag sedan igenom för att få en överblick över innehållet. Mina 

intentioner att skriva ner ordagrant fick jag överge p.g.a. tidsbrist. Jag har i stället lyssnat flera 

gånger och ordagrant tecknat ner de avsnitt, som jag fann pregnanta. Sådana passager kom i 
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stor utsträckning att citeras. Genom att välja bort en fullständig transkription av hela 

materialet, har jag under tolknings- och analysfasen ibland upplevt en större närhet till den 

intervjuade och hennes berättande, jämfört med erfarenheter jag gjort i arbete med ett rent 

textmaterial, alltså fullständigt nedtecknade intervjuer (Frithiof, 2007).  Å andra sidan är det 

bekvämare, att kunna bläddra fram och tillbaka i textsidor när man letar, än att spela ett band 

fram och tillbaka i samma ärende. För att kunna skriva ner en utsaga exakt och kunna lita på 

att det blev så källtroget som möjligt, var jag tvungen att spela upp bandsekvenser om och om 

igen. Jag har valt att varsamt redigera texten i citaten som följer, i syfte att underlätta för 

läsaren. Sammanfattningsvis har alltså Karins egen livsberättelse transformerats i flera steg 

under min analys- och tolkningsprocess. 

 

 

Omsorg och sorg – berättelsen, som jag fick ta del av 

Berättelsen har redigerats och fått följande struktur: Karins tidigaste barndomsupplevelser 

utgör ingången, eftersom inblicken i barndomsupplevelserna har betydelse för läsarens 

förståelse av Karins livsberättelse som helhet. Samtidigt har dessa tidiga upplevelser stor 

betydelse för Karins val att arbeta på vårdhem och senare i livet i särskola. I texten visar sig så 

några av hennes anhöriga som förebilder. Berättelsen fortsätter då Karin i tidiga tonåren tar 

sommarjobb på ett vårdhem för barn med utvecklingsstörning. Vardags- och livsvillkoren för 

barn på institution lyfts fram, följt av motsvarande villkor för kvinnor respektive män på två 

andra vårdhem i närheten, där Karin som lite äldre tog sommarjobb. Det lokala arbetet mot 

normalisering och integrering visar sig. Nystartade gruppboenden och ett dagcenter skymtar 

fram. Berättelsen avrundas med några reflektioner över Karins minnesbilder. Jag har tagit del 

av en berättelse, även i så måtto, att jag är delaktig. Intervjun blev delvis ett samtal. Vidare är 

det mitt urval. Det är mina analyser och tolkningar, som flätar samman texten nedan. 

     Karin växte upp på en liten ort i ett stort hus, där familj och flera släktingar bodde, tre 

generationer samtidigt. Hon fick tidigt en uppfattning om utvecklingsstörning.  
Mina tidigaste minnen var en kusin, som var två år yngre än mig. Vi växte upp i samma hus. Han var 
född med Downs syndrom. Det måste ha varit någon gång i början på 50-talet. --- 4  Och det var ju 
många tankar kring det. Varför? ... Alltså när man förstod att det var någonting med honom. Eller när 
min faster säger: ”Karin! Du ska veta att det hade varit bättre om han aldrig hade blivit född.” När det 
var min älskade kusin, alltså. Då förstod man, att det var någonting som inte var som det skulle. 

                                                 
4 Tre streck står för, att jag klippt i berättelsen. Tre punkter betyder, att Karin gör en tankepaus. Ord med kursiv 
stil betonades av Karin. 
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Karin säger först att det är svårt, att beskriva sitt eget förhållningssätt till denna kusin, som var 

yngre än hon själv. (Hon i sin tur är näst yngst i sin egen syskonskara.) Men hon berättar ändå 

en hel del om sin relation, samtidigt som hon uppenbarligen reflekterar över den: 
Att han var speciell, det var han ju, men… Nej, han var inte mer speciell än någon utav mina 
syskon… Nej. --- Jag var beskyddande mot honom --- liksom värnade om honom i alla sammanhang. 
Såg till så att han fick t.ex. följa med till söndagsskola och sådant där, som inte var vanligt på den 
tiden. Men jag ifrågasatte alltid, varför skulle inte han då… Och jag fick ta honom på pakethållaren, 
för att… Men… hans yngre bror hade svårare för att … se till så att… – Lars-Erik 5  heter han – kom 
med. Men för mig var det inte så, alltså, det var inte så nära. Men för syskonen var det så tydligt. Men 
det har jag ju förstått mycket senare… varför jag hade lättare för att lyfta fram Lars-Erik än vad hans 
bror hade. --- Det här med att vara syskon…och…ha ett syskon som är annorlunda… inför andra… 
att liksom inte vilja ha med… den här lite… känslan att skämmas. Den hade jag inte alls. Men jag kan 
ana att brodern hade det… i vissa lägen.  

Lars-Erik visar sig som den avvisade, t.o.m. släktskapet förnekas.  
 

Vissa (på orten, mitt tillägg) låtsades ju inte om att han fanns. T.ex. pojkens farmor. --- Han räknades 
inte med. --- Det kan min faster t.ex. berätta om, när hans farmor stod vid dopet: ”Jaha. Och vem är 
far till den? Det kan man undra!”  Alltså, då beskylldes ju min faster för att ha träffat någon annan än 
hennes son. Och det är ju sådant här som sätter sig.  ---  

Processen beskrivs som komplicerad och smärtsam. 
Detta berättade min faster för mig. --- På något konstigt vis så… Min faster…båda mina fastrar 
betraktade ju mig antagligen som vuxen lite för tidigt, tror jag. --- Jag har funderat på… Varför säger 
hon till mig, som var barn, om min  älskade kusin: ”Du ska veta, att det hade varit bättre att han aldrig 
hade varit född.” Hon la ju mycket på mig. Jag anklagar henne inte, men… Jag tyckte det var 
smärtsamt ju. ---  

I efterhand syns ett mönster. Hon inser också, att hon tog parti för sin marginaliserade kusin. 
Det fick den konsekvensen, att jag stod upp för Lars-Erik. Jag gjorde det mycket mer än mina syskon 
och hans bror, kanske. Om det nu… ja, jag vet inte… Och så tron på att det gick…alltså orättvisan. 
Varför fick inte han gå i skolan. Varför fick inte han? Det var ju klart att han skulle… Och när vi 
lekte rollekar och sånt där, så … Jag styrde ju och ställde över de här, de yngre framför allt då, så såg 
jag ju till att han hade en roll, som han klarade av. Och det gick. Jag gav mig inte. … Man kunde ju 
tro för mycket ibland… mycket ofog, ju.  

En av fastrarna fick ”sedermera stor betydelse för” Karins ”erfarenheter av vårdhem och så”. 

Denna faster hade börjat arbeta  
… på ett hem, vårdhem, kombinerat arbetshem för personer med utvecklingsstörning.--- Det fanns två 
stycken i närheten. Ett lite närmare, som var ett så kallat arbetshem, inget vårdhem. Och det var väl 
då, som jag kommer ihåg, landstingsägt. --- Det fanns inga där, som var i vårdbehov. Det fanns det på 
det andra däremot, som var 3 km ifrån. Där fanns det ett för män. Där har jag aldrig jobbat. Och så ett 
då för kvinnor… Som bestod av delvis arbetshem, men också vårdavdelning. Och också 
vårdavdelning för barn.  

Karins mamma framstår som den med mest erfarenhet av arbete inom omsorgen om personer 

med utvecklingsstörning. Även hon var en förebild för Karin i hennes egna val, att arbeta med 

personer med utvecklingsstörning. 
Mamma tänker jag ju på då. Hon var ju från ett helt annat län, så då kan man ju fundera på varför hon 
sökte det då. Och hon var ung, hon var inte mer än 16, 17 år. Hon flyttade till den här orten och 
började jobba där, på det privata vårdhemmet. Hon kände till… hon kan väl berätta om personer som 
hade utvecklingsstörning, åtminstone lindrig utvecklingsstörning, i sin hembygd. --- Hennes 

                                                 
5 Fingerat namn. 
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människosyn är ju sådan, som gör att hon hade kunnat åkt och jobbat nånstans för… (personer med 
utvecklingsstörning, mitt tillägg). Huruvida det var en kombination av bara ett arbete eller… Jag vet 
inte… jag vet inte. 

Själv kopplar Karin ihop mammans professionalitet med hur kusinen Lars-Erik bemöttes i 

hemmet. Hur andra professionella agerade framkommer också, vilket ger en tidstypisk bild av 

vad som gällde för föräldrar till ett nyfött barn med utvecklingsstörning.  
Och sen den kopplingen som var, att det ena av dessa, vårdavdelningen för barn. Där hade min 
mamma börjat jobba. Så mamma hade ju lite mer erfarenhet än vad jag och mina fastrar hade. Och 
tidigare. Så hon t.ex. såg… att min kusin hade Downs syndrom – innan fastern fick veta det. Vilket 
inte var helt lätt. Det var hennes uppgift, att tala om det. Läkarna sa ingenting. --- Strax efter, senare, 
sa de ju det. Rådet var ju då, att ”Lämna bort honom och föda ett barn till!”. Ja, de gjorde ju det, 
födde ett barn till. Men de lämnade inte bort honom.  

 
Erfarenheterna från vårdhemmet för barn berättar Karin om. Där började hon som 14-, 15-årig 

en sommar, ”egentligen alldeles för ung för att få börja jobba”. På samma vårdhem hade 

Karins mamma arbetat på 1930-talet.  Där vårdades 20-30 barn från spädbarnsålder upp till 15 

år. De kom från hela landstingets upptagningsområde, berättar Karin och målar en minnesbild 

av de särskilda levnadsförhållandena på institution. 
 

Första sommaren, så tror jag inte, att jag kunde jobba hela passet ut, för det här tog väldigt mycket. 
För just det här att barnen på vårdavdelningen var inlåsta… det var svårt. Vi i personalen med vita 
rockar. Och barnen hade sovsalar. Just det huset var av villakaraktär, väldigt vacker Villa 
Villekullavilla. Och i det här rummet med burspråk, så stod det sängar, barnsängar med spjälor. Flera 
stycken. Och i smårummen var det kanske lite färre. Jag kommer ihåg speciellt morgnarna. Den här 
doften av blöjdoft och vällingdoft blandat. Vi skulle mata dem i sängarna innan vi bytte på dem. Så 
tog vi de här spjälorna och la fram de här skålarna, rostfria skålar med välling och gröt och sådant. --- 
De satt aldrig vid något bord och åt. Ja, kanske att man vid middagen eller vad det nu var satt. Några 
stycken. Där var något bord i mitten. Men man gick aldrig till någon matsal eller så. --- Det var ju 
ingen träning i att äta själv. --- Men dagrummet en trappa upp var ett stort rum i princip utan möbler. 
Kanske någonting som kunde aktivera, men absolut inte mycket. Där sprang de omkring. Hade 
många självstimulerande aktiviteter för sig, vilket inte är konstigt. --- Och i en park sedan, med höga 
nätstaket. En viss stund skulle man vara ute där. Och så fanns det mellan två utav husen någon form 
av rastliknande… som de också kunde få gå ut på lite, med staket runt om. 

Minnesbilden av en tvångsmetod kommer fram. 
 

Jag minns speciellt en pojke. Honom band vi på kvällarna, för att han inte skulle ta sig ut och ge sig 
iväg ur spjälsängen. Så vi hade selar med tygband. De skulle bindas omlott, eller i kors. Och varje 
kväll, så tittade han. Han tittade noga. Och varje morgon hade han tagit sig loss. (Karin skrattar.) Och 
honom beundrade vi ju på något vis.  

Karin tar avstånd från metoden och bemötandet, samtidigt som hon reflekterar över sin egen 

delaktighet. 
Det var ju order. Det var ju inte något vi hittade på. --- Men man gjorde ju det här. --- Han var nog en 
… sju år någonting. --- Jag var inte så kavat som min mamma. --- De här första åren tror jag att man 
var rätt passiv. Jag var så ung också. Man hade nog med att göra som den ordinarie personalen 
gjorde. Det gick mycket ut på att duga åt dem, så att man inte fick bannor av dem. 

Ett minne gör Karin riktigt beklämd och sorgsen.  
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Och sedan kommer jag ihåg en som… Det är väldigt… en flicka. Hon hette Ingrid 6  och hade 
hydrocephalus 7 . Alltså man opererade inte på den tiden. Hon hade ju huvud som ett… en boll. Och 
ögonen uppdragna snett. Hon hade nog ingen syn kvar. … precis vattenfyllt. Och så den lilla 
kroppen.--- Hennes kropp var en babykropp. Hon var ett. Ja, kanske två. Det är svårt att säga. --- Och 
hennes huvud sprack. Fast… Det var en morgon när man kom dit. Jag var inte där, så… Men det är så 
fruktansvärt. Jag förstod säkert inte riktigt det innan, att snart kommer det att hända. Men det… 
(Karin suckar tungt.). Och så tänker man på elever man haft, som har haft shunt och varit opererade. 
Och man kommer alltid ihåg denna lilla tjejen. ---  
 

Under åtskilliga somrar tog Karin sommarjobb på vårdhem och arbetshem. Hon skildrar den 

kollektiva livsföringen, institutionaliseringen, och de problem, som kunde uppstå om någon 

lämnade kollektivet, eller, som Karin uttrycker det, skocken.  
På arbetshemmet var det då kvinnor som bodde. De gick ut och gjorde dagsverken, ute och plockade 
potatis eller annat sådant. De var många gånger hemma t.ex. på gårdarna. Då kom hela skocken. Det 
var vem som helst, som kunde boka in dem. Men så fanns det terapi på stället också. Man vävde i 
huvudsak. Handarbete. Det fanns väldigt fina handarbeten. Det var en arbetsterapeut, som hade hand 
om det. Sedan fanns det olika rang för dem som bodde på arbetshemmet. Någon hade fått arbete 
utanför själva institutionen och jobbade nere på caféet i byn. Och det här var ju inte så väl sett bland 
de andra (Karin skrattar), som tyckte att hon var märkvärdig. Hon hade också lite finare rum. Hon 
tyckte, att hon var lite för mer. De som hade enskilt rum var den här kvinnan, som jobbade utanför, 
och kanske någon annan, som störde de andra eller någonting sådant.  

 

Sommarjobben fortsatte även efter det att Karin tagit studentexamen och börjat studera vidare. 

Då hade hon intagit en annan roll än hon gjort som ung tonåring.  
Sedan när man blev lite äldre och jobbade på somrarna, så man tyckte att man hade lite mandat själv, 
då tog jag lite mer tag. Det var på det andra hemmet, arbetshemmet alltså. Man satte igång aktiviteter 
på helgerna, när man jobbade helger. Det kunde handla om bingo eller frågesport eller… Det var nog 
inga märkvärdiga grejer, men det var alltså sådant som kunde vara lite stimulerande. Och de tyckte att 
det var roligt.  --- Vi hade en kvinna, eller hon var kanske inte mer än 20 år. Hon var bland 
”flickorna”, som vi sa då. Hon var rättså apatisk. Jag fick tag i en läsebok. Ingen visste eller trodde att 
hon kanske kunde läsa. Men hon började läsa automatiskt, när hon fick den. 

 

På nära håll deltog hon alltså i den tysta revolution, som pågick. Övergången från vårdhem till 

gruppboende skedde i Karins hemtrakter i början av 1970-talet. Vad detta kunde innebära av 

vanmakt och sorg för enskilda personer med utvecklingsstörning kunde hon förstå in på bara 

skinnet: 
Jag var med om när arbetshemmet försvann och det blev gruppboende. Det måste ha varit i början på 
70-talet. De här kvinnorna hade sovsalar, mer eller mindre olika stora rum. Då hade de sin säng och 
ett nattduksbord och en docka på sängen. Det var det traditionella. Och hur det gick till på dagarna, 
det hade man gått in sig rättså bra på. Så när det skulle bli gruppboende, så var det ingenting 
efterlängtat. Utan många mådde väldigt, väldigt dåligt, faktiskt. Och jag kan komma ihåg flera av de 
här kvinnorna, som man försökte trösta för det här. De hade ju liksom ingenting att säga till om. Detta 
var ju deras hem och där var de trygga. En del fick medicinera för att kunna klara av det här över 
huvud taget. Jag kan komma ihåg, för jag brukade klippa på uppdrag – vem som ville, klippte släkt 
och allting –… jag kan komma ihåg. Vi satt utanför och de försökte förklara. Det var som om hela 
världen… som om hon inte hade något fotfäste, beskrev de det som.  

 
                                                 
6 Fingerat namn. 
7 S.k. vattenskalle. 
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Minnena från arbete på dagcenter beskriver Karin. Man bodde på gruppboende och arbetade 

på dagcenter 8 . Dessa förhållanden motsatte sig en del äldre kvinnor, berättar Karin, som 

ställde sig kritiska: 
Jag jobbade mest på terapin, inte ute i boendena. Jag träffade ju personerna (från gruppboendena, mitt 
tillägg) Men vad jag kommer ihåg där speciellt, som de reagerade mot var att det var ett dagcenter. 
Många av dessa kvinnor hade ju passerat pensionsåldern och att de ifrågasatte varför de måste gå till 
dagcenter. Det var ju väldigt klokt tänkt: att de blev tvingade dit. De menade ju, att de var pensionärer 
som alla andra: ”Då måste man väl inte?”   Då kommer jag ihåg, att jag tänkte: ”Det är väl klart, att 
man inte måste!” Men de måste… 

Jag ställde en fråga om hur personalen samtalade, om sättet att prata. Syftet med frågan var, 

att få samtida språkhandlingar belysta.  
Barnen upplevde jag inte att man hade någon … utan det var ”dom”. Vi skötte dem som de, som man 
inte kunde ha en dialog med. Det är min känsla och tanke nu. Alltså, jag tror nog det. --- ”Barnen” – 
om vi talade om dem i grupp. Och annars om vi skulle prata om dem, så sa vi väl namnet. Om vi hade 
någon annan beteckning, patient eller så… jag vet inte. ---  

På arbetshemmet för män  
 

 sa man ”pojkarna”. Ibland ordnade man då på 70-talet danser, för att få ihop ”flickorna” och ”pojkarna”.  

Allt detta minns Karin. Det Karin berättar idag är lagrade minnen i urval. Hur det förhåller sig 

med minnet och berättelsen i efterhand kom vi in på. Jag ställde en följdfråga angående en 

förnimmelse, som Karin just berättat om. 
 

Karin: ”Men jag kan ana att brodern hade det… i vissa lägen.” 

Elisabet: ”Anade Du det då, eller…?” 

Karin (direkt och tydligt): ”Det vet jag inte. Jag kan inte säga det.”  
 
Karin visar varsamhet och eftertänksamhet i frågorna om vad och hur hon minns. Flera gånger 

säger hon med självklarhet och pondus: ”Jag vet inte.” Ingen kan reda ut hur man minns eller 

vilken föreställning, som lagrats på vilken i en livsberättelse. Berättaren väljer vad som ska 

lyftas fram utifrån mer eller mindre medvetna beslut om vilken bild man vill visa upp eller 

vilken egen identitet man vill värna om. 

 

 

Diskussion 

”Den tysta revolutionen” skedde i ett samhälleligt, socialt och utbildningshistoriskt 

sammanhang. Denna livsberättelse knyter an till revolutionen. Det samhälleliga skeendet kan 

på goda grunder beskrivas som både tyst och revolutionärt i en anmärkningsvärd 

                                                 
8 Syftet med dagcenter var mer än ett. Den passiva livsstilen på vårdhem och i viss mån på arbetshem skulle 
enligt normaliseringsprincipen bytas ut mot en aktiv, s.k. daglig sysselsättning (”omsorgska”). På dagcenter 
fanns terapin. Detta kunde fördunkla gränsen mellan arbete och fritid.  
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kombination. Tystnaden berodde delvis på, att den gällde en marginaliserad grupp i samhället. 

Rösterna hördes inte.  ”Vi skötte dem som de, som man inte kunde ha en dialog med.” 

Revolution kan den samhällsförändring kallas, som är så omstörtande, att grupper av 

samhällsmedborgare får en helt ny livsföring. 

     Karins uppfattning om vad utvecklingsstörning står för, formades tidigt i hennes liv, av 

andras relationer och förhållningssätt till den stigmatiserade kusinen. Tidigt fostras hon in i 

rollen som försvarare och ansvarstagare, bl.a. av de båda fastrarna. Ansvaret, som lades tungt 

på den lilla Karins axlar, bar hon. Senare fick hon syn på inlåsta barn, utspisning under 

ovärdiga förhållanden. Tvång och vanmakt ingår i hennes bild. Hon upplever orättvisa 

förhållanden för vissa människor. Så kämpar hon kampen för deras rätt som 

samhällsmedborgare. Man kan säga, att Karin med sina både känslomässiga, djupt rotade och 

rationella motiv är en representant för ”den tysta revolutionen”. Hennes grundläggande 

uppfattning blir bekräftad av de samhällets aktörer, t.ex. Nirje (2003), vilka pläderar för 

normalisering, integration och flexibilitet. ”Det är klart att de inte måste!”, insåg Karin och 

sympatiserade med de till arbete tvingade kvinnor, som gjorde motstånd mot det slutna, 

instängda och förkrympande (jfr. Nirje, 2003).  

       Karins berättelse innehåller bilder av hennes egen revolutionärroll, som både 

avståndstagande och delaktig, både passiv och aktiv. Hennes engagemang grundar sig i 

genomgripande upplevelser. Jag utgår från relationen till den marginaliserade kusinen. När 

familj och släktingar bor tillsammans, så måste släktbanden uppfattas som betydelsefulla och 

bära mening åt personerna i fråga. Men släkten håller en på behörigt avstånd. Att den egna 

farmodern tar så tydligt avstånd från en liten nyfödd sonson påverkade Karin. Hon anade 

också släktingarnas i flera generationer skam. Sannolikt speglar detta samtidens syn på 

sinnesslöhet. Karin ser spelet. På scenen har en mur rests mellan det normala och det 

avvikande. I kulisserna står rashygienens och den sociala ingenjörskonstens aktörer.  

Med sorg (och glädje) och omsorg verkar Karin för personer med utvecklingsstörning, år ut 

och år in. Det avlönade arbetet äger rum på somrarna. Är det en sorts avbetalning på 

”släktskulden” hon gör, där farmor och fastrar är uppdragsgivare? 

      Karins berättelse bekräftar ett känt faktum, att personer med utvecklingsstörning betraktas 

som ”eviga barn”. Hon talar om de båda vårdhemmens ”flickor” respektive ”pojkar”. På de 

eviga flickornas sängar finns en docka. ”Det var det traditionella”, påpekar Karin. När tiderna 

förändras flyttar flickorna och pojkarna till gruppboende. Även där är de flickor och pojkar, 

Studier på 2000-talet talar om samma sak, eviga barn (Wilson, 2003). Även denna 

språkhandling i sig verkar evig.  
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 I ett tidigt skede av integreringseran, då normaliseringsprincipen formulerats och börjat gälla, 

fanns institutioner kvar på gamla grundvalar. Exemplet i denna studie visar hur successivt och 

otydligt skiften kan ske. I efterhand är sådana samhällsväxlingar betydligt lättare att både 

identifiera, beskriva och analysera. Det är också mera okomplicerat att i efterhand bilda sig en 

uppfattning om och värdera ett skeende. För en enskild människa kan dock ett skifte bli 

omvälvande. Enligt Karin var kvinnorna, som skulle flytta från arbetshem till dagcenter, 

förtvivlade.  Känslan av att ryckas upp med rötterna bemöttes med medmänskliga samtal och 

åtgärdande medicinering. Handlade det på denna individuella nivå verkligen om den ökade 

välfärd, som proklamerades på samhällsnivå? 

     Karins berättelse om intagna på vårdhem och arbetshem talar om vanmakt. Men den talar 

också om makt. Maktutövningen ägde rum inbördes mellan de intagna. Kvinnan, som fått 

arbete på café i intilliggande by, tilldelades favören enkelrum. Inom institutionen fanns, som 

tidigare nämnts, en egen normalitet. Även där marginaliserades den avvikande. Men tydligast 

syns den maktutövning, som gällde i relationen mellan å ena sidan personal och å andra sidan 

barnen, ungdomarna, kvinnorna och männen, som bodde på vårdhemmen. 

       Den sjuårige pojken på vårdhemmet iakttog uppmärksamt hur banden knöts om honom 

för att han sedan själv skulle kunna lösa upp dem. Jag kan tänka mig, att personalen försökte 

finna alltmer fängslande knutar, när nu pojken gång på gång klarade av att lösa banden. 

Pojken hade makt, personalen stod ganska vanmäktig. Makt besatt även de kvinnor i 

pensionsåldern, som protesterade mot att behöva gå till arbetet på gamla dar. Visserligen hade 

de inte något vidare inflytande, men protesten var deras motstånd mot maktens handlingar. En 

annan maktfråga gäller kvinnan som fick en läsebok i händerna, genom Karins försorg. 

”Ingen visste eller trodde att hon kanske kunde läsa. Men hon började läsa automatiskt”. De 

som hade makten hade inte ens brytt sig om att ta reda på om den sinnesslöa kvinnan var 

bildbar eller obildbar, för att tala samtidens språk. Men kvinnan hade det tryckta ordet i sin 

makt. Hon kunde redan läsa. Frågan är vilka samhällsskeenden vi idag mer eller mindre 

omedvetet deltar i. Vad kan bli starkt ifrågasatt om ett halvsekel? Har någon tyst revolution 

påbörjats på något av de områden vi verkar och hur ser i så fall vårt deltagande eller 

avståndstagande ut?  

      Perspektivet på skeenden under ”den tysta revolutionen” är en ung vårdhemsarbetares i 

glesbygd. Hon var kusin och ganska jämnårig med en person med utvecklingsstörning. 

Hennes mamma hade samma arbete som hon. Men dessa erfarenheter där och då var inget, 

som andra tog notis om. Ingen hade någon anledning att lyssna till hennes röst då. Med sin 
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djupa förtrogenhetskunskap i bagaget gjorde hon efter hand en rad livsval. Sedermera blev 

hon professionell och drivande inom särskolan.  

     Studiens Karin står för den verkliga person, som minns sin barn- och ungdom. Hon tog 

upprepade sommarjobb på samma sätt som hennes jämnåriga. Arbetsplatsen låg närmast till 

hands och många på den lilla orten arbetade där. Jag har fått uppfattningen, att hon, medan 

arbetet pågick själv inte heller ansåg sig ha något särskilt att berätta. Men idag vet hon, att 

hennes minnen är viktiga. Hon förstod helt och fullt mitt intresse av att vilja samtala, 

intervjua, och gick mig därför till mötes.  

      Livsberättelseforskare hävdar, att de flesta är angelägna om att få berätta om sina 

upplevelser och att alla har intressanta berättelser att berätta (Atkinson, 1998; Bron-

Wojciechowska, 1992). Livsberättelseforskarens uppgift är att skapa förutsättningar för att 

berättandet blir av (Pérez Prieto, 2006). Allt detta sammantaget har väckt några frågor, som 

jag dristar mig att ställa. Hur kan man ta vara på berättelser redan vid samma tidpunkt, som de 

s.a.s. ”inte är något”. Tidsmässigt nära upplevelsen kan återberättandet framstå autentiskare 

och mera detaljerat. Å andra sidan kan berättelsen om nuet möjligen vara mindre fasetterad. 

Men kan livsberättelseforskaren ta hand om livsberättelser utan att utgå från ett tema eller en 

grundfrågeställning med bestämt innehåll, för att på ett direkt sätt komma åt det genuint 

alldagliga, nära nog intetsägande, men som kan komma att bli motsatsen? Måhända är detta 

endast den historiskt intresserades problematik. Men hur skulle man i så fall gå till väga 

metodmässigt? Forskarens drivkraft är nyfikenhet. Vad väcker nyfikenhet?  

     Liknelsevis, vi väljer speciella motiv att fotografera. Nära och kära, fest, högtid, ett vackert 

djur, en skön växt, ett uppskattat resmål fotograferas. På samma sätt fokuserar forskaren 

livsberättelser med speciellt innehåll i enlighet med forskarintresset. Man kan tänka sig, att 

dagens eventuella foton med s.a.s. meningslösa motiv skulle bli intressanta i framtiden i 

någon ännu okänd bemärkelse. Forskaren arbetar vetenskapligt och systematiskt. Hantverket 

ska följa vetenskapssamhällets regler. Men frågan kan ändå ställas: Vad gör en forskare inom 

livshistorietraditionen som en nyfiken folklivsforskare, etnograf, hembygdsforskare,  

journalist och för all del terapeut inte gör och vice versa?   
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