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Inledning 

Våren 2013 slutfördes ett uppdrag av områdeschef Anders Karlsson, 
Vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun, att skriva en redogörelse om Pedagogiskt 
förhållnings- och arbetsätt (PFA) i omsorg om vuxna personer med måttligt till 
grav utvecklingstörning (Gustafsson, Lindström, & Löwenborg, 2013). Uppdraget 
innebar också att göra en teoretisk anknytning till PFA, det är innehållet i 
föreliggande rapport.  

Rapporten innebär ett komplement till redogörelsen av PFA (Gustafsson et al., 2013), 
som kan sägas utgöra svar på HUR-frågan – hur kan man göra i omsorgsarbetet med 
vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning? Denna rapport har till syfte 
att anknyta PFA till en teori, det vill säga ge svar på VARFÖR-frågan – varför ska 
man göra så? Vad betyder det och vad är meningen med det?  

En tredje fråga i sammanhanget är VAD-frågan, vad som ska göras. Den frågan 
lämnas till dem som ansvarar för att det ska bli gjort, dem står då för hela 
organisationen i en kommuns socialförvaltning/vuxenförvaltning. Organisation i 
olika kommuner kan variera, men exempelvis kan dem omfatta politiska nämnder, 
förvaltningschefer, områdeschefer, enhetschefer, gruppledare,   
kvalitetssäkringsansvariga till den enskilda stödjaren, yrkespersonen som stödjer 
personen med måttlig till grav utvecklingsstörning i dennes vardag. Dock måste det 
betonas att det är av största vikt och betydelse att personen det gäller- 
omsorgstagaren är delaktig. Personen som ska få stöd i sin vardag för ett meningsfullt 
liv – måste ges möjlighet att vara delaktig i sitt eget liv, att få vara huvudpersonen i 
sitt eget liv – på sitt sätt! 

 

Pedagogisk förhållnings- och arbetssätt (PFA) 

Yrkepersoner i omsorg av personer med måttlig till grav utvecklingsstörning har 
enligt PFA till arbetsuppgift att skapa en så meningsfull tillvaro som möjligt utifrån 
individens egen definition. Detta ofta som tolkar till personer som kanske inte kan 
kommunicera verbalt och har stora svårigheter att visa känslor, behov, vilja och 
problem, det gör att arbetet framstår som mycket ansvarsfullt och avancerat. I denna 
situation kan man som personal känna sig rådvill i kontakten med en person med 
måttlig till grav utvecklingsstörning. Hur ska man kunna hjälpa till, vara stöd och 
kanske undvika att personen skadar sig och, samtidigt visa respekt för integritet och 
självbestämmande?  

För att inte bara möta utan också bemöta personer med måttlig till grav 
utvecklingsstörning är det tvunget att ha inställningen att ständigt försöka lära sig 
och förstå personen, men också ta hjälp av teoretisk kunskap om till exempel den 
diagnos personen har, det vill säga att söka en generell kunskap sammankopplat med 
kunskap om den unika personen. Kunskap behövs också om olika arbetssätt/ 
redskap/hjälpmedel för att kunna stödja personens sätt att förstå och att som 
professionell kunna vara just ett stöd för att; skapa en så meningsfull tillvaro som 
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möjligt utifrån individens egen definition. Därtill behövs också en teoretisk 
förankring som ett fundament till de val som görs och motiv till målsättningar. 

PFA fokuserar att förändra/anpassa tillvaron så att den kompenserar specifika behov 
hos personen med utvecklingsstörnings. PFA kan också beskrivas som en 
personcentrerad form av omsorg, där varje omsorgstagare får den nivå av stöd som 
denne behöver, istället för en generell modell som ska passa alla i en grupp (Mansell 
& Beadle-Brown, 2009). Idag finns det ingen arbetsätt som anses vara ”metoden”, 
däremot finns olika metoder. Det förekommer också att, oftast oreflekterat, det är 
omsorgsgivarens egna antagande, värden och tyckande som utgör metod. I de bästa 
fall fungerar detta bra, men det finns risk för att detta inte är den bästa omsorgen för 
den unika personen med måttlig till grav utvecklingsstörning. Om PFA anammas som 
förhållnings- och arbetssätt med den enskilda individens resurser och möjligheter i 
fokus, erbjuder det personer med måttlig till grav utvecklingsstörning ett bra 
bemötande och en anpassad omgivning. Enkelt uttryckt handlar det om att stödja och 
utveckla personens förmågor och anpassa omgivningen till personens svårigheter.  

Med PFA som utgångspunkt och värdegrund kan yrkespersonerna bygga sitt arbete 
med gemensamma värderingar som handlar om att försöka förstå de unika 
individerna som utgör målgrupp för yrkesutövningen. Det handlar om att försöka se 
på tillvaron med omsorgstagarens ögon/förståelse och respektera det perspektivet. 
Därmed är kunskap om individen och funktionsnedsättningen, individualisering, 
hjälpmedel, kontinuitet och undervisningssätt/bemötande alla viktiga delar i 
arbetssättet. Den teoretiska förståelsen är viktig för det praktiska arbetet. PFA är 
därmed ett förhållningssätt där individen, samarbete och livssituationen är i fokus. 
För yrkespersonerna som ska vara stödjare-omsorggivarna innebär det att få insikt i 
hur individen som är i behov av omsorg upplever sin omvärld samt att vara länk 
mellan denna upplevelse, sin egen och i personalgruppen arbeta för gemensam 
förståelse av detta.  

Hörnstenar och riktlinjer för att arbeta utifrån PFA är; kunskap om personen, 
kunskap om funktionsnedsättningen och hur den påverkar individen. Dessutom 
kunskap om anpassningar och hjälpmedel som kan kompensera för funktions-
nedsättningar (såväl fysiska som kognitiva). PFA innebär att arbeta utifrån ett 
livsperspektiv, med kontinuitet, för att nyttja personens färdigheter och söka 
meningsfullhet. Att dessutom ha en teori som fundament för ovan nämnda 
hörnstenar och riktlinjer, ger ytterligare stabilitet till ”bygget”, det vill säga att PFA 
materialet (hörnstenarna och riktlinjerna) vilar på en stabil teorigrund. 

PFA är inspirerat av TEACCH (Mesibov, Shea, & Schopler, 2007) dock innebär PFA 
ett förhållningssätt hos omsorgsgivaren för att som stödjare lyfta fram personens 
styrkor och kompensera för svagheter genom att anpassa miljön. Det innebär att PFA 
är något mer än ett specialpedagogiskt program, det är ett förhållnings- och 
arbetssätt för den som ska stödja den unika individen med funktionsnedsättning i 
dennes vardag till ett meningsfullt liv. Detta är en utmaning då det omfattar personer 
som har måttlig till grav utvecklingsstörning. Det är ett svårt arbete där det ofta kan 
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vara komplicerat att kommunicera och förstå.  Hur kan man då som omsorgsgivare 
förstå vad den unika personen definierar som ett meningsfullt liv?  

 

Utvecklingsstörning 

Innebörden av funktionsnedsättningen utvecklinsstörning varierar i olika kulturer 
och olika tider, det är inget entydigt begrepp. Utvecklingsstörning kan betraktas som 
en personegenskap men även som något som uppkommer i samspel mellan miljöns 
utformning och personegenskaper. Det inbegriper dock svårigheter att ta in och 
bearbeta information, att bygga kunskap samt att tillämpa kunskap (Granlund & 
Göransson, 2011; Gustavsson, 1999; Kylén, 1981). Ofta förekommer tre olika 
sätt/syften till att kategorisera personer med utvecklingsstörning;  

• för att diagnosticera,  
• för att klassificera  
• för att planera för stödåtgärder   

 

Att diagnostisera utvecklingsstörning har till syfte att ge ett namn och hänvisa till 
kunskap om funktionsnedsättningen samt att fastslå om en person har rätt till vissa 
stödåtgärder. Klassificering innebär att man skiljer ut undergrupper, grad av 
utvecklingsstörning i diagnosmanualerna ICD10 och DSM-IV. Därtill används ofta 
fyra beskrivningar av graden av utvecklingsstörning: Grav, svår, medelsvår (måttlig) 
och lindrig (Granlund & Göransson, 2011). I Sverige finns en utvecklad modell med 
en helhetssyn på människan (Kylén, 1979, 1986) vilken har använts såväl praktiskt 
som i forskningsstudier. Grundantagandet är att; för att förstå en annan människa 
måste man se till hela personen (fysiskt och psykiskt), den miljö (med fysiska och 
sociala aspekter) som hon/han lever i och samspelet mellan människan och miljö. 
För att kunna ge stöd och förstå personens utvecklingsstörning krävs också kunskap 
om dessa. 

Enligt en ofta använd definition som formulerats år 2002 av American Association on 
Mental Retardation (www.aamr.org) är att utvecklingsstörning innebär: "ett 
funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och 
adaptiva färdigheter inom minst två av följande tre områden: akademiska 
färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter". Det handlar om ett 
mänskligt fungerande, ett synsätt om sätt att fungera som resultat av ett samspel 
mellan intellektuell förmåga, adaptiv förmåga, hälsa, delaktighet, miljö och 
individualiserat stöd.  

• Akademiska färdigheter inbegriper att läsa, skriva, räkna och andra 
skolprestationer 

• Sociala färdigheter omfattar möjligheter och färdigheter att umgås med andra 
i sociala sammanhang, att motsvara andras förväntningar, att kunna skydda 
sig etcetera. 
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• Praktiska färdigheter innebär aktiviteter i det dagliga livet, att klarar av 
vardagsuppgifter som att äta, tvätta sig, klä sig, hålla en dygnsrytm, städa, 
etcetera. 

För att betona att det är unika individer som inte låter sig kategoriseras i homogena 
grupper uttrycker Winlund (2011) att vuxna personer med utvecklingsstörning är en 
mycket heterogen grupp, det enda de har gemensamt är att de har många olika 
svårigheter i vardagslivet. Dessa svårigheter kräver kvalificerat stöd från många olika 
professioner. Personer med grav utvecklingsstörning, ofta med också andra fysiska 
funktionsnedsättningar, har fram till 1980 talet varit försummade vad det gäller 
bemötande, pedagogik och synen på förmågor att utvecklas. I takt med ökad 
kunskap, förståelse och forskning om dessa funktionsnedsättningar får vi ökad insikt 
och förståelse för hur stimulans och utveckling med syftet att leda till ett bra liv kan 
ske. Winlund hänvisar till begreppet KASAM från Antonovskys hälsoteori 
(Antonovsky, 1987) som en utgångspunkt för hur omgivningen kan möta behov hos 
personer med svår utvecklingsstörning.  

 

Varför förankra PFA i en teori?  

En teori kan utgöra ett stöd för yrkespersoner att utföra sitt uppdrag med en tydlighet 
i vad som ska göras och varför det ska göras. En teori är också till hjälp när mål för 
en verksamhet utformas, såväl på en visionär som på en vardaglig nivå. Hur det ska 
göras är mer arbetssätt och kanske en arbetsmodell för arbetet som visar teorin i 
handlingar, i denna rapport utgör PFA ”huret”. 

Inom Eskilstuna kommuns vuxenförvaltnings ska socialt stöd, service och omsorg ges 
utifrån att dagen utformas så att den stärker individens fysiska och psykiska välbefin-
nande genom att tillvarata personens egna initiativ och uppmuntra till samspel med 
omvärlden (Vuxenförvaltningen, 2013). I Socialtjänstlagen SoL (SFS 2001:453) 
uttrycks att: 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
andra sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 
livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes 
resurser att leva ett självständigt liv.  

Social omsorg består av insatser för att stödja och hjälpa människor i vardagslivet så 
de kan bibehålla, komplettera och utveckla nya sätt att möta olika livssituationer. 
Omsorgen ska vara en resurs i människans vardagsliv. 

I forskningsrapporter som avhandlar området utvecklingsstörning, kognitiv 
funktionsnedsättning, handikappforskning se t.ex. (Antonsson, 2013; Blomberg, 
2006; Umb-Carlsson, 2005) förekommer det sällan en uttalad teorigrund. Istället 
används ofta lagstiftning, SoL (SFS 2001:453) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) (SFS, 1993:387) som någon form av teoretisk utgångspunkt. 
Det vill säga att lagstiftningen får rollen att svara på varför-frågan. Med 
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lagstiftningen förs ofta en argumentation om vad och varför man ska göra på ett visst 
sätt. En annan forma av teorianknytning som förekommer är teorier som avhandlar 
specifika fenomen som till exempel kommunikation (Watzlawick, Weakland, & 
Fischer, 1974), interaktion (Bateson & Bateson, 2000), delaktighet (Tideman, 2004) 
och livsvillkor (Furenhed, 1997). Dock avhandlar dessa teorier eller 
teoribeskrivningar endast delar av en mycket komplex och i många fall svår vardag. 
Detta kommer inte vidare studeras i denna rapport, utan istället ligger fokus på att 
erbjuda och beskriva en teori som är vedertagen (evidensbaserad) som kan utgöra en 
teori för yrkespersoner inom omsorgsverksamhet och anammandet av PFA. Den 
grupp yrkespersoner har också kravet på sig att utföra en evidensbaserad praktik, 
vilken ockkså bör vara förankrad i en evidensbaserad teori.  

I sökandet efter en teori att anknyta till PFA var utgångspunkten att teorin skulle 
stödja grundantagandet att aktiviteter/yrkesutövningen ska syfta till att: stödja och 
utveckla personens förmågor och anpassa omgivningen till personens svårigheter 
för att stödja en utveckling som syftar till att skapa en så meningsfull tillvaro som 
möjligt utifrån individens egen definition (Gustafsson et al., 2013). 

Den teori som befanns mest tillämpbar är Antonovskys hälsoteori och anammandet 
av salutogenes och KASAM – känsla av sammanhang (Antonovsky, 1987). Den 
salutogena teorin erbjuder ett teoretiskt fundament som mycket väl kan utgöra ett 
mål för omsorgsverksamhet med målgruppen personer med måttlig till grav 
utvecklingsstörning. Salutogenes som teori har förutsättningar att svarar på varför-
frågan som motiverar tillägnandet av PFA inom verksamhet för personer med måttlig 
till grav utvecklingsstörning. PFA utgör då möjligheternas redskap för 
stödjares/omsorggivares verksamhetsutövning och blir ett instrument i utformandet 
av att svara på vad som ska göras och speciellt hur det kan göras. Målet blir att stödja 
personer med måttlig till grav utvecklingsstörning till att uppleva KASAM utifrån 
personens resurser till att begripa, hantera och känna meningsfullhet för att skapa en 
så meningsfull tillvaro som möjligt utifrån individens egen definition. 

Jag vill dock betona att andra teorier, lagar och rättighetsdeklarationer om 
medborgarskap, kommunikation, delaktighet, integrering och inklusion med flera är 
viktiga ur till exempel ett rättighets- rättvise och jämlikhetsperspektiv.  Dock är dessa 
ej i fokus i föreliggande rapport. Här har intresse området varit att finna en teori som 
kan utgöra fundament till yrkespersoner som har till sin dagliga uppgift att stödja 
personer med måttlig till grav utvecklingsstörning i deras liv/vardag.  

 

Resultat – Salutogenes 

Professor Aaron Antonovsky (1923-1994) grundade det salutogena synsättet. Han var 
verksam ibland annat USA och Israel men också i Sverige (Westlund & Sjöberg, 
2008). Utifrån egna och andras forskning kom Antonovsky att ställa sig frågan hur 
det kom sig att vissa människor förmår upprätthålla hälsa trots att de utsätts för 
svåra påfrestningar? Frågan utgår från hälsans ursprung (salutogenes). Antonovsky 
fann att KASAM – känsla av sammanhang har en avgörande betydelse. Känsla av 
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sammanhang är en hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig, men dynamisk känsla av tillit och att de stimuli som 
härrör från ens inre och yttre värld under livets gång, är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga. Dessutom att de resurser som krävs för att man ska kunna möta de 
krav som dessa stimuli ställer på en, finns tillgängliga och att kraven är utmaningar 
värda investering och engagemang (Antonovsky, 1987). Känsla av sammanhang, 
KASAM, är svaret på den salutogena frågan, de tre komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet är centrala i sammanhanget. Begriplighet avser 
upplevelsen att förstå sig själv, sin omgivning och tillvaron samt att vara förstådd. 
Begriplighet är en kognitiv dimension och åsyftar i vilken utsträckning individen 
upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara – som 
sammanhängande, ordnade, strukturerade och tydligt informativa. Motsatsen till 
begriplighet innebär något kaotiskt, oordnat, ostrukturerat, slumpmässigt, oväntat 
och oförklarligt (Antonovsky, 1987; Westlund, 2009; Westlund & Sjöberg, 2008).  

 

Salutogenes -en hälsoteori 

Ett salutogent synsätt och arbetsätt har fokus på människors resurser. Det är inte 
hälsan i sig som är i fokus, utan den är ett medel och en resurs för människan att i sin 
vardag vara delaktig och ha möjlighet att påverka de resurser som har betydelse för 
hälsa.  Det salutogena synsättet är ett tänkande som inriktar sig på resurser, 
möjligheter, önskningar, lösningar och framgångsupplevelser. Det är i vardagen 
människor lever, utsätts för påfrestningar, har önskningar, möjligheter att påverka, 
förändras och utvecklas. Salutogenes utgår från friskfaktorer, med kunskap om 
människans resurser och friskfaktorer för hälsa. Det salutogena synsättet omfattar 
hela människan i sitt sammanhang. Sammanhanget kan avgränsas till fysiskt- 
rumsligt, till exempel bostad - hemmet, en gruppbostad, daglig verksamhet och andra 
fysiska avgränsade arenor. Det kan också omfatta närstående, vänner, föreningsliv, 
biståndet, sjukdom, vård och andra icke fysiska aktiviteter. 

Kännetecken för det salutogena synsättet är riktningen mot framtiden, friskfaktorer, 
möjligheter och människors resurser för att klara av svårigheter (coping). 
Resonemanget är pragmatiskt och framåtblickande (Westlund & Sjöberg, 2008). 
KASAM är en hållning som omfattar i vilken utsträckning man har tillit till sin 
förmåga att bemästra stimuli som härrör från ens inre och yttre värld, under livets 
gång. Det handlar om en känsla av att dessa är strukturerade, förutsägbara och 
begripliga. Känslan omfattar tillit till att inneha de resurser som krävs för att kunna 
möta de krav som dessa stimuli ställer på en och, att dessa krav är utmaningar värda 
investering och engagemang, utifrån att de är begripliga, hanterbara och 
meningsfulla (Westlund & Sjöberg, 2005).  

Det salutogena synsättet är sammanbundet med det medicinska synsättet/ 
perspektivet. Dock har det medicinska perspektivet, patogenes, i sammanhanget 
funktionsnedsättning enbart fokus på just funktionsnedsättningen, orsaker till den, 
behandling, preventiva åtgärder och så vidare. Det salutogena synsättet kännetecknas 
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istället av ett fokus på människan med funktionsnedsättning och 
välbefinnandefaktorer. Det vill säga att varje människa betraktas befinna sig på ett 
kontinuum mellan hälsa - ohälsa (välbefinnande - icke välbefinnande), ett dynamiskt 
tillstånd med upplevelser av mer eller mindre hälsa/välbefinnande. I det medicinska 
synsättet är människan drabbad och utsatt för riskfaktorer, i det salutogena synsättet 
är människan istället en resurs utrustad med motståndskrafter – 
hälsa/välbefinnandefaktorer (Westlund & Sjöberg, 2005).  

Omsorg grundad i ett salutogent synsätt omfattar vardagsliv, omsorgstagaren 
(personen med funktionsnedsättning), livsroll och hälsa/välbefinnande som medel 
för ett meningsfullt liv. Hur personen som mottar omsorg medverkar i utförandet, 
innebär också frågeställningar om möjligheter till att medverka, tillåtelsen att 
medverka och, om uppgifterna går att utföra utan personens medverkan. Andra 
omständigheter handlar om personen kan och vill medverka – att kunna hänger 
samman med förmåga, förståelse och begriplighet. Att vilja handlar om att vara 
motiverad att ha tillit för omsorgen, att känna meningsfullhet. Dessa förhållanden 
kan illusteras i nedanstående fyrfältsfigur: 

      

 
Vilja 

Hög 

 
 
Låg 

Hög  1 2 
Kunna   
Låg 3 4 

 

Figur 1, Nivåer av att vilja och kunna  

Om vilja och förmågan/att kunna finns, innebär det små problem (ruta 1). Det blir 
svårare om viljan finns, men förmågan/att kunna saknas (ruta 3). Vid låg vilja men 
förmågan/att kunna, krävs stöd och anpassade instruktioner (ruta 2). Vid hög vilja 
och låg förmågan/att kunna krävs mycket instruktion och stöd (ruta 3). Vid låg vilja 
och låg förmågan/att kunna (ruta 4), krävs mycket stöd och instruktion, denna är den 
mest problematiska situationen. Det är en svår situation, speciellt om instruktioner 
och stöd sammanblandas eller ges i fel kombinationer. Det krävs välutvecklade och 
förtroendefulla samarbetsrelationer mellan omsorgstagaren och omsorgsgivaren. Det 
är omsorgsgivaren som har ansvaret att skapa dessa. Här är det viktigt med 
kontinuitet, kunskap/kännedom om individen – omsorgstagaren (personen med 
funktionsnedsättning).  

Den salutogena teorin innebär antaganden om att livet är en holistisk hälsorörelse, 
hälsa är ett kontinuum där människan föregår diagnosen/funktionsnedsättningen. 
Det salutogena synsättet innebär inga garantier för att det går att lösa problem i den 
invecklade och komplexa väv som människors liv utgör. Men, om inte annat så leder 
det till en djup kunskap och förståelse, vilket är en förutsättning för att man ska 
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kunna skapa en rörelse i riktning mot ett högre välbefinnande - den högre hälsopolen 
på kontinuumet. KASAM är en hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 
en genomträngande och varaktig, men dynamisk, känsla av tillit till att de stressorer 
som härrör från ens inre och yttre värld under livet är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga. Det innebär att resurser som krävs för att möta krav som dessa 
stressorer ställer, finns tillgängliga och kraven är utmaningar värda investering och 
engagemang (Antonovsky, 1987). 

 

KASAM 

KASAM har både en känslomässig och en kognitiv komponent, men är framför allt ett 
förhållningssätt och ett sätt se på världen.  Livserfarenhet och beståndsdelar av 
balans i stressorer och delaktighet kopplas till att se världen som ordnad, inte kaotisk. 
Som tidigare nämnts består KASAM av komponenterna begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Erfarenheter av förutsägbarhet lägger grund för komponenten 
begriplighet. En bra belastningsbalans (förekomst av stressorer) lägger grunden för 
komponenten hanterbarhet. Delaktighet i resultatet av det som har begripits och 
hanterats lägger grunden för komponenten meningsfullhet (Antonovsky, 1987). 
Antonovskys antagande om upplevd KASAM är starkt förbundet med 
ökad/förbättrad hälsa vilket är vetenskapligt bevisad, det finns alltså så kallad 
vetenskaplig evidens för denna teori (Antonovsky, 1987; Westlund, 2009). Enligt 
Westlund (2009) bör meningsfullhet och begriplighet ges prioritet, då människan 
behöver, för att uppnå KASAM, förstå och finna det meningsfullt. Lägst prioritetrat är 
hanterbarhet, att kunna hantera olika situationer. 

Många av livets erfarenheter kan vara förutsägbara och balanserade utan att på något 
sätt vara våra egna eller valda av oss själva. När andra bestämmer åt oss – när de 
bestämmer uppgiften, formulerar reglerna och åstadkommer resultaten – och vi inte 
har något att säga till om, då reduceras vi till objekt. En värld som på så sätt upplevs 
som likgiltig för vad vi gör, kommer att upplevas som en värld som berövats sin 
mening. Det gäller personliga relationer, arbetet, och andra sfärer som inbegrips 
inom våra livsgränser – det som åsyftas är inte kontroll utan medbestämmande. Det 
avgörande är att människor accepterar de uppgifter de ställs inför, att de har ett 
betydande ansvar för sitt handlande och att vad de gör eller inte gör påverkar utfallet 
(Antonovsky, 1987).  

KASAM växer fram och formas under livscykeln i mönster av erfarenheter av 
förutsägbarhet, belastningsbalans och medverkan i socialt sammanhanglutsfattande. 
Viktiga aspekter i formandet av KASAM är inre och yttre kontroll – med förmågor, 
inlärd kapabilitet eller inlärd hjälplöshet. Beteendemönster, ångestbenägenhet och 
livsmening är viktiga aspekter i denna tillblivande process. Personer med stark 
KASAM väljer en copingstrategi som verkar mest lämpad för att utifrån begriplighet 
hantera den stressor som han eller hon ställs inför (Antonovsky, 1987). 
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Begriplighet 

I den salutogena teorin beskrivs begriplighet som en upplevelse att förstå sig själv, 
sin omgivning och tillvaro samt att vara förstådd. Begriplighet är en kognitiv 
komponent som syftar på i vilken utsträckning personen upplever inre och yttre 
stimuli som förståndsmässigt gripbara, som ordnade, sammanhängande, 
strukturerade och informativa. Till skillnad mot att det upplevs som brus, kaotiskt, 
oordnat, slumpmässigt, oväntat och obegripligt (Westlund, 2009). Begriplighet är 
nära förknippat med personens intellektuella förmågor som minne, språk, logik, 
kreativitet, abstraktionsförmåga etcetera. Även erfarenheter och kunskaper har 
betydelse för upplevelser av begriplighet. Med begriplighet följer struktur, ordning, 
kontroll, förutsägbarhet, trygghet och möjlighet att fatta kloka beslut.  

En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli hon möter i 
framtiden är förutsägbara eller att de går att ordna och förklara (Antonovsky, 1987). 
Upplevd obegriplighet kan innebära känslor av övergivenhet, utanförskap och att 
tillvaron är osammanhängande och kaotisk. Antonovsky (1987) beskrev att 
människor som inte förstår och uppfattar sig som oförstådda är oroliga, rädda och 
onödigt hjälplösa och ofta paralyserade. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning 
man upplever inre och yttre stimulans som förnuftsmässigt gripbara, som 
information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydligare är brus. 

Begriplighet stärks med information, kunskap och kommunikation (Westlund, 
2009). För att ge information som förstås av mottagaren måste givaren börja där 
mottagaren är. God information är både lättillgänglig och tydlig. Informationen kan 
vara både verbal och icke verbal, det senare avser kroppspråk, beröring, bilder, 
miljön, ljud etcetera. Även vardagsmiljön är ett budskapssystem. Rätt utformad kan 
miljön stödja personen att till exempel hitta vägen, förstå, mottaga information om 
var man är och hur ett rum kan användas. Miljöer kan vara stimulerande och ge 
välbefinnande, men de kan också framkalla oro, ångest och rastlöshet. I 
omsorgssammanhang har de yrkespersoner som ska vara stöd och hjälp i individens 
vardag informationsansvaret. För att ge bästa möjliga stöd och hjälp behövs ofta en 
samlad bedömning och informationsinsatser från flertalet professioner och personer i 
ett team/arbetslag (Westlund & Sjöberg, 2008).  

 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet är en handlingsinriktad aspekt, en upplevelse av att genom tillgång till 
egna och andras resurser ha förmåga att möta de krav olika situationer ställer. En 
individ som upplever hanterbarhet har balans mellan de belastningar/krav som 
hon/han utsätts för och de resurser denne förfogar över. Individen upplever sig ha 
påverkansmöjligheter och kan bemästra sina svårigheter (Antonovsky, 1987; 
Westlund, 2009; Westlund & Sjöberg, 2008). Hanterbarhet omfattar även glädjen i 
att lyckas – att hantera situationer och stimuli. Westlund (2009) beskriver det som 
att ha lagombelastning. Med en sådan balans har personen möjlighet att påverka och 
bemästra sina svårigheter.  
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Hanterbarhet förutsätter ofta begriplighet, det handlar om att veta vad och hur man 
ska göra för att hantera en situation. Hanterbarhet är beroende av att personen kan, 
vill, vågar och får använda sina egna och andras resurser. Hanterbarhet innebär även 
att det för personen är en hanterbar svårighet på uppgift/aktivitet som situationen 
kräver. Obalans kan innebära såväl att bli utsatt för övermäktiga belastningar som att 
ha outnyttjade resurser. Om belastningarna blir för stora i relation till personens 
resurser medför det ofta negativ stress, frustration, uppgivenhet och inte sällan 
utåtagerande beteenden. Det motsatta förhållandet, med överskott av outnyttjade 
resurser medför passivitet, nedstämdhet och kanske depression (Antonovsky, 1987; 
Westlund, 2009). Upplevd hanterbarhet, med lagom belastning innebär 
tillfredställelse. Uppled hanterbarhet ger ofta glädje, entusiasm, lugn, livsmod, glatt 
humör och flow (Westlund, 2009).  Hanterbarhet innebär att ha resurser att hantera, 
med vilka man kan möta krav och stimuli man utsätts för. Hanterbarhet är 
sammanfogat ed meningsfullhet som hänvisar till vikten av att vara delaktig som 
medverkande i de processer som skapar ens öde och dagliga erfarenheter 
(Antonovsky, 1987). 

 

Stressorer 

Före den kommande beskrivningen av meningsfullhet ska ett litet avsnitt ägnas till 
att översiktligt förklara vad som avses med stressorer. Livet består av olika stressorer, 
kroniska stressorer kan innebära livssituation, som i olika skeenden kan innebära 
stressorer i form av avgörande livshändelser/katastrofer som är avgränsade och 
specifika i tid och rum. Det finns också dagliga stressorer eller dagliga förtretligheter 
som avser tillfälliga frustrationer förbundna med till exempel en dålig dag, att inte 
orka, tillfälliga konflikter och liknade. Det är dessa stressorer som måste begripas och 
upplevas som meningsfulla för att möjliggöra upplevelse av KASAM, det vill säga att 
hälsa/välbefinnande ska infinna sig. 

Stressorer är alltid destruktiva, även om det går att förhindra att de har en skadlig 
inverkan. Det salutogena tänkandet öppnar vägen för en rehabilitering av stressorer i 
människans liv. Det salutogena synsättet får oss att fokusera på det övergripande 
problemet det innebär en aktiv anpassning till en omgivning som är rik på stressorer. 
Det handlar om att finna positiva tillskott i det sociala systemet, den fysiska 
omgivnigen och bejaka fantasi, kärlek, lek, mening, vilja och sociala strukturer som 
befrämjar välbefinnandet. Detta för att kunna hantera stressorer med en 
framgångsrik problemhantering, så kallad coping (Antonovsky, 1987). 

Den salutogena infallsvinkeln förpassar den dikotomiserande sorteringen av 
människor som friska eller sjuka, istället undersöks var de befinner sig på ett 
multidimensionellt kontinuum från hälsa till ohälsa (välbefinnande/ icke 
välbefinnande). Salutogenes söker människans totala historia (inklusive sjukdom), 
istället för att söka orsak till problem/sjukdom. Det innebär en koncentration på 
faktorer som skapar rörelser mot hälsa/ välbefinnande polen. Synsättet bejakar att 
stressorer finns och de måste inte alltid bekämpas. Och slutligen, istället för att söka 



13 

 

efter lösning eftersöks källor som kan främja anpassning till omgivningen eller att 
omgivningen anpassas (Antonovsky, 1987). 

Hanterbarhetens beroende av begripligheten och meningsfullhet blir än mer tydlig 
när man talar om kroniska stressorer. Då är hanterbarhet direkt beroende av att 
personen upplever meningsfullhet och begriplighet. Har man därtill inget att se fram 
emot som motiverer och dessutom saknar begriplighet, så tenderar resurser att gå 
förlorade och belastningen ökar (Westlund & Sjöberg, 2008). 

 

Meningsfullhet 

Den tredje komponenten meningsfullhet är en motiverande aspekt och innebär 
upplevelser om att livet har mening. När en person med hög grad av meningsfullhet 
möter problem och svårigheter betraktar hon/han en del av dessa som utmaningar 
värda att satsa energi och engagemang på. En individ med stark KASAM drar sig inte 
för att konfronteras med utmaningar, hon/han är inställd på att söka mening i dem 
och att göra sitt bästa för att komma igenom dem. Samtidigt är begriplighet en 
förutsättning för såväl meningsfullhet som hanterbarhet. Om en situation är begriplig 
finner man ofta sätt att hantera den (Antonovsky, 1987; Westlund, 2009; Westlund & 
Sjöberg, 2008). Framgångsrik problemhantering är beroende av upplevd KASAM 
som helhet.  

För att uppnå en stark KASAM behövs förståelse av situationen, upplevelser av 
meningsfullhet i att handskas med dem och tron på förmågan att hantera dem. En 
person med stark KASAM upplever ofta fokuserade känslor och bemästrings-
strategier. En person med svag KASAM upplever ofta paralyserande känslor och har 
omedvetna försvar som ångest, raseri, skam, förtvivlan, övergivenhet och förvirring 
(Antonovsky, 1987; Westlund, 2009; Westlund & Sjöberg, 2008). En person med hög 
grad av meningsfullhet visar vilja, ögon som lyser, närvaro, drivkraft och livslust. Det 
motsatta förhållandet visar sig i håglöshet, uppgivenhet och oförmåga till 
engagemang.  

Meningsfullhet är den viktigaste komponenten i KASAM och utgör förutsättning för 
hanterbarhet. Begriplighet kan å andra sidan bidra till meningsfullhet och ibland 
utgöra dess förutsättning (Westlund, 2009). De flesta människor har något de ser 
fram emot, ett driv, något som man längtar till. Vad detta kan vara är olika för olika 
individer. Det innebär att meningsfullhet är subjektiv – ändå går det ofta att finna 
några områden som är vanligt förekommande: tillhörighet, gemenskap och att 
tillhöra ett sammanhang är exempel på några sådana (Antonovsky, 1987). Att bry sig 
om andra och att visa och ge omsorg är också vanliga områden (Westlund, 2009).  
Med upplevd meningsfullhet upplevs mening, engagemang, drivkraft och livslust. Det 
motsatta förhållandet innebär ofta meningslöshet, ointresse, hjälplöshet och 
uppgivenhet. 

En annan viktig dimension av komponenten meningsfullhet är delaktighet som också 
skapar engagemang. Det är meningsfullt att få vara med och bestämma över sitt liv 
och kanske omsorg och vård. Delaktighet är ett sätt att involvera den enskildes 
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kunskap och anpassa stöd och hjälp till personens specifika situation (Westlund, 
2009). Meningsfullhet kan ha sitt ursprung i en persons historia och det som 
uppfattas som meningsfullt. Men det finns också aspekter i meningsfullhet som pekar 
mot framtiden, mål att uppnå eller resultat att åstadkomma. Upplevelser av 
meningsfullhet innebär ofta optimism, hopp, tro och tillit (Westlund, 2009). 

 

KASAM och PFA 

Den salutogena idén är en föreställning om hälsa och välbefinnande som innebär en 
resurs i vardagslivet för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning.  
Omsorgsverksamhet med denna målgrupp bör utformas så att den stärker personens 
KASAM med aktiviteter för ökade möjligheter till begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet i vardagen.  

Ett salutgent synsätt och en salutogen praktik bygger på hälsoteorin om KASAM, som 
också kan förstås som en modell för bemötande. Med denna teori som underlag till 
handling blir den ett gott redskap för att göra tillvaron begriplig, hanterbar och 
meningsfull för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning. I beskrivningen av 
PFA har vi anpassat dessa begrepp till att benämnas: att förstå på sitt sätt 
(begriplighet), få kontroll (hanterbarhet) och – personens ”driv"/motivation 
(meningsfullhet).  

 

Figur 2, tillämpning av PFA enligt KASAM komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
Meningsfullhet (Gustafsson et al., 2013) 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktiga begrepp när det gäller 
personer med utvecklingsstörning. Måttlig, svår eller grav utvecklingsstörning 
innebär ofta svåra funktionsnedsättningar som kan vara hindrande för utveckling och 
användande av sin begåvning. Många personer med dessa funktionsnedsättningar 
saknar ett symbolspråk och kan ofta inte med ord eller tecken berätta vad de tänker, 



15 

 

hur de uppfattar sin omvärld, hur de känner sig eller hur de vill ha det. Winlund 
(2011) uttrycker att personer med grav utvecklingsstörning ofta saknar ord på sina 
tankar och i stället tänker i handling. Uttrycken sker i stället med minspel, 
kroppsspråk och handlingar på ett omedvetet, förmedvetet eller medvetet sätt och 
kan på så sätt visa hur situationen upplevs. Svårigheter finns ofta att berätta hur det 
var för en stund sedan eller något som upplevdes igår. De kan ofta uppleva, känna 
igen och agera i situationen och leva i nuet, verklighetsuppfattningen är konkret. Här 
har omgivningen ett stort ansvar och utmaning i att försöka se, höra och förstå 
individerna, att begripa vad de begriper och förstå vad som intresserar personen och 
ge stöd i att göra livet så gott som möjligt - meningsfullhet. 

Att göra livet begripligt kräver att omgivningen förstår vad och hur individen förstår. 
Att söka förståelse för hur en annan person uppfattar sin verklighet är en kvalificerad 
uppgift som yrkespersoner, stödjare, i omsorgsverksamhet kan behöva hjälp från 
experter med.  Personer med grav funktionsnedsättning ställer krav på sin 
omgivnings kunskap och förmåga att vara lyhörd, för de ibland mycket små 
reaktioner som individen kan uttrycka. Genom att varsamt lära känna individen, hur 
individen vill ha det och kommunicerar sina behov och önskningar kan en stödjare få 
personen att känna välbefinnande i trygghet. Detta utifrån att personen, på sitt sätt, 
begriper och hanterar situationen och att det på så sätt blir meningsfullt.  

Ansvaret för att livet ska bli meningsfullt för personen med måttlig till grav 
utvecklingsstörning, har den nära omgivningen. Är det en omsorgsverksamhet är den 
i sin tur beroende av att de som organiserar och styr omsorgsverksamheten. Politiker 
och chefer måste dessutom förstå hur den nära omgivningen och den fysiska miljön 
behöver vara ordnad för att ge förutsättningar till att livet ska upplevas som 
begripligt, hanterbart och meningsfullt. När förutsättningarna i miljön tar vara på 
individens resurser och styrkor och kompenserar för svårigheterna kan utveckling av 
ökad begriplighet ske. Om det för personen med utvecklingsstörning inte är begripligt 
finns stor risk för självstimulering, självdestruktivitet och destruktivt beteende. Det 
är därför miljön behöver anpassas och ändras. PFA ger här möjligheter att med 
anpassningar i miljön stödja personen med utvecklingsstörning att bemästra sina 
svårigheter (Gustafsson et al., 2013) 

I föreliggande rapport tillämpas den salutogena hälsoteorin och KASAM som en 
teoretisk grund för PFA. Siktet är ställt mot att personerna, individerna med måttlig 
till grav utvecklingsstörning ska uppleva begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet, eller som det uttrycks i beskrivingen av PFA (Gustafsson et al., 2013) 
– de ska uppleva en så meningsfull tillvaro som möjligt utifrån individens egen 
definition.  

Livet för en person med måttlig till grav utvecklingsstörning är ofta komplext med 
anledning av de svårigheter som funktionsnedsättningen innebär. Om personen 
dessutom saknar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagen blir livet 
kaotiskt med kanske upplevd och visad oro, rädsla, hjälplöshet, håglöshet, ointresse 
och uppgivenhet – meningslöshet. Om personen därtill utsätts för överbelastning 
med information och instruktionen som personen inte förstår kan det också finnas 
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negativ stress med uppgivenhet och kanske utåtagerande beteenden. Den salutogena 
idén om KASAM kan här utgöra teori, att vara en teorimodell för förståelse för mål 
som omsorg för dessa personer bör inneha: målsättningen KASAM. Det vill säga att 
stödja varje unik individ till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det 
handlar om att försöka förstå och ta reda på vad som är meningsfullt för den enskilde 
individen, i vilka avseenden och hur personen behöver information och kunskap samt 
hur och när personen utsätts för obalans mellan stressorer, resurser och 
förväntningar. Viktigt är också att personen så långt det är möjligt, och på sitt sätt 
görs delaktig, informeras och instrueras, på ett för den unika personen begripligt sätt 
och befrias från onödiga belastningar. Därmed utgör den salutogena hälsoteorin och 
KASAM en möjlighet för omsorgsverksamheter att ge stöd till personer med måttlig 
till grav utvecklingsstörning att få leva ett gott liv, med delaktighet, i en begriplig och 
hanterbar vardag i en meningsfull tillvaro. 

Att få vara aktiv och delaktig är viktigt mål i LSS (SFS, 1993:387) och även i ICF 
(WHO, 2001). Krav som ställs måste alltid anpassas till individens förmåga, så väl 
den kognitiva som andra förutsättningar som påverkas av eventuella andra 
funktionsnedsättningar. Olika hjälpmedel kan göra det möjligt för individen att 
utföra handlingar som inte annars är möjliga. Det är viktigt att få möjlighet att 
påverka och kontrollera sin omgivning och få möta utmaningar som gör livet 
spännande och stimulerande. Tillgången till hjälpmedel kan vara avgörande för ett 
mer stimulerande och självständigt liv. Ökad självständighet kan medföra att 
personen kan påkalla uppmärksamhet, styra olika föremål, påbörja och avsluta olika 
aktiviteter, välja mellan föremål etcetera. Att själv få välja att sysselsätta sig eller 
kanske att vila på eget initiativ. 

Med ett salutogent synsätt innebär en tjänst eller omsorgsaktivitet (om det är möjligt) 
att det sker i interaktion mellan personen i behov av omsorg och stödjaren/ 
yrkespersonen. Denna tjänstelogik innebär att värde skapas tillsammans med 
personen som är i behov av omsorg. Det handlar också om att stödjaren/ 
yrkespersonen tänker och handlar i mottagarens intresse. Att omsorg utförs inom 
ramen för ett möte och en relation. Situationen har ett syfte, där stödjaren/ 
yrkespersonen har ett större ansvar än mottagaren. Utförandet och mottagandet av 
den stödjande aktiviteten sker samtidigt och personen som mottar omsorg är såväl 
mottagare som delaktig i aktiviteten, på sitt sätt, utifrån sina förutsättningar 
(Westlund & Sjöberg, 2008). 

Utifrån ett salutogent synsätt är det en utmaning att söka, finna och använda en 
persons resurser. Hur omfattande en funktionsnedsättning/utvecklingsstörning än 
är, finns det alltid förmågor som är resurser. Varje enskild person har någon förmåga 
Dessa förmågor kan vara dolda för både personen själv och för omgivningen. Konsten 
är att finna dem och ta dem tillvara. Vägen dit går via begriplighet och 
meningsfullhet. Den enskilde kan behöva hjälp att upptäcka och begripa att 
förmågorna finns, finna det meningsfullt, få uppleva hanterbarhet och få möjlighet 
att använda dem (Westlund & Sjöberg, 2008). 
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Dock bör det påpekas att i sammanhanget omsorg om personer med måttlig till grav 
utvecklingsstörning måste information, kunskap och kommunikation anpassas till 
den unika personens resurser och möjligheter att ta emot och förstå information, 
skapa kunskap och kommunicera (Gustafsson et al., 2013). Information kan vara 
verbal och icke verbal. Kunskap kan förmedlas på olika sätt och kommunikation kan 
ske på olika sätt, dock ska det handla om att överföra budskap genom att söka 
gemensam och ömsesidig förståelse (Westlund, 2009).  

Begriplighet i sammanhanget gruppbostad för personer med måttlig till grav 
utvecklingsstörning kan handla om att den boende ska vara väl informerad om vad 
som sker i vardagen, kanske uppdelat i mindre sektioner av vardagen. Inledningsvis 
kan det handla om att fokusera på en liten del av vardagen. Personen med 
utvecklingsstörning ska ges möjligheter till att förstå vad som förväntas i olika 
situationer och ha sin roll i vardagens aktiviteter. Viktigt är också att den boende ska 
kunna orientera sig i sin miljö och veta vart denne kan vända sig för att få 
information och stöd. Den boende ska också bli sedd, hörd och lyssnad till, det vill 
säga respekterad för sina styrkor och svårigheter i sin livssituation. Personen har rätt 
att möta personer som förmår lyssna och medvetet söker efter att förstå den unika 
individen.  I en sådan livssituation har den boende, som upplever begriplighet: 
struktur, ordning, kontroll, förutsägbarhet och trygghet. Detta till skillnad från den 
motsatta situationen där istället råder kaos, oro, rädsla och hjälplöshet.  Begriplighet 
hör till individens erfarenheter och kunskap. Upplevelser av begriplighet innebär ofta 
belåtenhet, tillfredställelse, förverkligande, stolthet och kanske själsfrid (Westlund, 
2009).  

Om en situation upplevs meningsfull och intressant ger den motivation att möta krav 
eller utmaningar som man ställs inför. I en trygg miljö uppskattas vanligen att man 
av och till står inför utmaningar. Dock måste dessa utgå från personens intressen, 
önskningar och förmågor. Det innebär att lära känna individen, är en förutsättning 
för att kunna skapa meningsfullhet. Till exempel så värderas en meningsfull fritid 
högt. Det är viktigt att omsorgsgivaren ställer frågan om vad som kan vara en 
meningsfull fritid för personen, den unika individen med måttlig till grav 
utvecklingsstörning? När man anpassar fritidsaktiviteter måste man utgå från 
personens förutsättningar och intressen. Intresset måste också vara något som består 
över tid. Fritidsaktiviteten/uppgiften ska vara lätt att förstå och lära in och ge 
möjlighet för individen att delta och påverka situationen i någon form – då blir den 
meningsfull (Winlund, 2011). 

 

Diskussion 

Det salutogena synsättet sätter stark tilltro till människors känsla av sammanhang 
KASAM och innebär en omsorg som högprioriterar meningsfullhet och begriplighet. 
Det är en tilltro till allt som kan assistera i den svåra konsten att leva (Westlund & 
Sjöberg, 2008). En salutogen omställning har förhoppningen att innebära en långt 
mer hanterbar tillvaro för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning och inte 
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minst för de som i sin yrkesfunktion har uppdraget att stödja dessa personer till 
självständighet och meningsfullhet i vardagen (Westlund & Sjöberg, 2008). Vägen till 
hanterbarhet går via en omsorg som möjliggör meningsfullhet i vardagen i en 
situationsorienterad omsorg som förmår att ge stöd, instruktioner så att personer 
med denna funktionsnedsättning kan få möjlighet att begripa och förstå sin situation 
och uppleva en meningsfull vardag – på sitt sätt!  

En sådan teorigrundad (i detta fall även evidensbaserad) verksamhet kan komma att 
innebära en utveckling som medför att personer med måttlig till grav 
utvecklingsstörning får ökade möjligheter att använda och utveckla sina förmågor 
och resurser samt, att omgivningen anpassas så att svårigheterna kompenseras.  

Kan PFA beskrivas som ett specialpedagogiskt program? PFA är inspirerat av 
TEACCH (Mesibov et al., 2007) som ofta benämns som ett sådant. Dock är PFA ett 
förhållnings- och arbetssätt hos stödjare/omsorgsgivarna. PFA innebär att 
omsorgsgivarna ska stödja personen med måttlig till grav utvecklingsstörning i 
dennes livssituation, till meningsfullhet. Att lyfta fram och använda styrkor och 
kompensera för svårigheter. Det hävdas här innebära att det är något mer än ett 
specialpedagogiskt program, det är ett förhållningssätt. 

Verksamhet för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning ställer höga krav 
personalens arbete utifrån rättighet till delaktighet, innehåll i livet, 
självbestämmande och meningsfulla aktiviteter. Vuxna med denna 
funktionsnedsättning lever vanligen ”här och nu”. Det är viktigt att vara medveten 
om att begåvningsnivån ofta är ojämn, i vissa avseenden kan personen fungera på en 
högre nivå och i andra fall på en lägre nivå. Ofta finns också andra funktions-
nedsättningar t.ex. rörelsehinder, syn- och hörselnedsättning, epilepsi och/eller 
autism. En vanlig uppfattning är att dessa personer har svårt att tänka snabbt och ha 
överblick, speciellt om intrycken är många och snabba. Vanligt är också att det före-
kommer begränsad inlärningsförmåga och sämre abstraktionsförmåga. Således 
behövs längre tid för att lära och ett mer personanpassat stöd för inlärning och att 
lära nytt. Det är mycket viktigt att personen ifråga får möjlighet att förstå på sitt sätt 
och tillfälle att göra erfarenheter i en utvecklande och stimulerande miljö. Svårigheter 
att kommunicera verbalt ger en begränsad förmåga att uttrycka känslor och tankar. 
Dessa personer är därför, även som vuxna, beroende av att ha människor omkring sig 
som kan tolka deras känslor och uttryck samt ger dem stöd att på sitt sätt kunna 
förstå omgivningen (Winlund, 2011). 

För att omsorg och vård ska kunna utföras enligt det salutogena synsättet och bidra 
till att stärka människors KASAM (såväl personen som mottar omsorg och den som 
ger) krävs en organinsation som genomsyras av en kultur som prioriterar 
meningsfullhet och begriplighet och att omsorgsmottagare ses som resurser, 
deltagare och medproducenter. Andra viktiga aspekter handlar om rätt bemanning 
och att medarbetare ges ansvar och befogenheter att upprätthålla arbetsrelationer 
med omsorgstagarna. Dessutom krävs att personalen har kompetens och får stöd till 
samarbete. Det innebär att det krävs en politiskt formulerad policy, en ledning som är 
formar en salutogen kultur och värdegrund. Processer måste också vara begripliga för 
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att alla aktörer, med medarbetare som tar ansvar. En annan aspekt är tillgång till 
arbets- och handledning, där personalen ges tillåtelse att förverkliga att både 
personen som är omsorgsmottagare och att stödjare/omsorgsgivare är 
medproducenter i aktiviteter som…ger liv åt dagarna (Westlund & Sjöberg, 2008). 

I prioritering av meningsfullhet och begriplighet avspeglas en syn på omsorgstagaren 
som en resurs och deltagare i sin egen omsorg. Detta ställer krav på verksamhet som 
har personer med måttlig till grav utvecklingsstörning som målgrupp. Ingen kan ha 
eller göra det som är meningsfullt åt någon annan. Meningsfullhet innebär att den 
enskilde satsar energi och engagemang. Grunden för meningsfullhet är delaktighet 
och deltagande. Meningsfullhet kan inte mottas, det är något som man har och gör, 
med eller utan hjälp av andra. Begriplighet är också en upplevelse där man förstår sig 
själv, sin omgivning och tillvaro men också upplever att vara förstådd. Begriplighet 
förutsätter att personen får och tar emot information, förstår och frågar när man inte 
förstår samt upplevelser av förutsägbarhet. Begriplighet har nära samband med 
handling, inte strategiskt men väl kommunikativ (förståelseorienterad). Ingen kan 
förstå åt någon annan. Andra kan däremot hjälpa en person till att förstå och någon 
annan kan vara stöd-jag eller ställföreträdar-jag när man själv inte har möjlighet att 
förstå. Här har stödjaren/omsorgsgivaren en svår, men mycket viktig uppgift.  

Komponenten hanterbarhet är en handlingsinriktad komponent och en upplevelse av 
att genom tillgång till egna och andras resurser kunna möta de krav som olika 
situationer ställer. Resurserna måste vara i balans med de olika belastningar den 
enskilde utsätts för, såväl för mycket som för lite stimulans är skadligt (Westlund & 
Sjöberg, 2008). Meningsfullhet är individuell och subjektiv och dessutom 
föränderlig. Vad som upplevs som meningsfullt påverkas av livshändelser.  

Den lägsta nivån i en salutogen omsorg för personer med måttlig till grav 
utvecklingsstörning innebär att skapa förutsättningar och möjligheter för individen i 
målgruppen att:  

• bli sedd, bekräftad, delaktig och att få vara huvudpersonen i sitt eget liv 
• upprätthålla vardagliga rutiner och få möjligheter till kontroll, förståelse och 

att kunna hantera den egna tillvaron samt känna sig behövd och uppskattad 
• kunna ägna sig åt sina intressen 
• möta och vara med närstående, släkt och vänner för att ta emot, men även att 

få ge omsorg 
• ägna sig åt, men också att bearbeta egna känslor med eller utan hjälp av andra 
• ta upp, samtala om och utveckla berättelser om sitt liv (Westlund & Sjöberg, 

2008). 

I omsorg som har målgrupp personer med måttlig till grav utvecklingsstörning ställer 
det kvalificerade krav på att uppfylla ovanstående krav för den unika individen, då 
den muntliga kommunikationen ofta kan vara svår. Det ställer alltså krav på en 
personal som kan kommunicera och förstå den unika personen med 
utvecklingsstörning. I många fall är personalen utelämnad till att tolka personens 
beteende och reaktioner för att försöka förstå och stödja personen till KASAM med 
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begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta med målet att skapa en så 
meningsfull tillvaro som möjligt utifrån individens egen definition. Det är ett 
avancerat uppdrag som dessa yrkespersoner innehar. 

 

Slutord 

Att vara yrkesverksam och ha som arbetsuppgift att stödja personer med måttlig till 
grav utvecklingstörning i att skapa en så meningsfull tillvaro som möjligt utifrån 
individens egen definition innebär ett avancerat arbete. Det innebär ofta att försöka 
förstå och ibland vara tolk för personer som kanske inte kan kommunicera verbalt 
och som har stora svårigheter bli förstådd vad det gäller att visa känslor, behov, vilja 
och problem. Den salutogena teorin utgöra en utmärkt teoretisk grund för PFA. Här 
innebär den salutogena teorin fundament för målen i omsorgsverksamhet i arbetet 
stödja omsorgstagarna i att skapa en så meningsfull tillvaro som möjligt utifrån 
individens egen definition. Den salutogena teorin erbjuder ytterligare en målsättning 
i strävan efter KASAM, som konstrueras i upplevelser av begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Därmed innebär yrkesutövningen för stödjare att stödja personer 
med måttlig till grav utvecklingsstörning i vardagen, mot en ökad KASAM. Det är en 
teori, som fokuserar resurser och strävar mot att bemästra svårigheter. Helt i linje 
med PFA, som lyfter fram individens styrkor och kompenserar för svårigheter. 
Därmed är PFA ett redskap, ett hur i tillämpning av den salutogena teorin i 
omsorgsverksamhet med målgruppen personer med måttlig till grav 
utvecklingsstörning. 

Du som är boendestödjare kan göra skillnad! 
Lycka till i ditt arbete! 
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