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På Solåkrabyn utanför Järna bor och arbetar psykiskt 
funktionshindrade vuxna. Den socialterapeutiska inriktningen 
innebär att alla ska ha sysselsättning utifrån sin egen förmåga.  
I Madelene Knutströms Trädgårdsgrupp är sysslorna 
årstidsanpassade. Just nu förbereds det inför julmarknaden, men 
Afram hinner ändå leta efter småkryp.  
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Reportage 

Småkryp är Aframs passion 
 

I Trädgårdsgruppen får Afram göra det han gillar mest. Koncentrerat 

sitter han på huk i rabatten och letar småkryp. 

– Titta, en mask, säger han. 

I hans leriga näve ligger en klump larver och sniglar. 

Det är förmiddag på Solåkrabyn. 

 

– Förkläde? 

Afram står vid sitt vita plåtskåp i killarnas omklädningsrum och byter om inför 

tisdagens arbetsdag.  

– Nej, vi ska inte baka i dag. En annan dag får du ha förkläde, svarar Madelene 

”Madde” Knutström, arbetsledare för Trädgårdsgruppen. 

– Blått? Sen? 

Afram pustar suckandes ut luft med underläppen och drar på sig de mörkblå 

överdragsbyxorna. Madde väntar i hallen utanför. Hennes blonda hår står som en 

gloria kring hennes ansikte. De bruna ögonen ler.  

När Afram fått på sig även allväderstövlarna är det snart dags att gå upp till 

morgonsamlingen, Solåkrabyns gemensamma start på dagen.  

Med sin svarta jacka på sig kommer han ut från omklädningsrummet och får syn på 

mig. Han vrider långsamt på huvudet och tittar upp på mig under kanten på sin 

svartrosa mössa med Aftonbladets sportbilage-logga på.  

– Vem är du? frågar han långsamt och lite sjungande. 

– Afram, det här är Emma, hon ska vara här med oss ett par dagar, förklarar Madde 

som står bredvid. 

– Hej Emma, säger Afram och tar mig i hand. 

Han drar i kanten på mössan så att det kortklippta, svarta håret syns i nacken. De 

stora, bruna ögonen tittar ofokuserat ut i luften och han trampar otåligt på stället. 

 

Ständig rörelse på byn 
Det är tio minuter kvar till morgonsamlingen och Madde och Afram börjar gå upp 

mot byn. Afram håller mig i ena handen och Madde i den andra. Han är kortare än 
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oss båda. Småskuttar fram på den leriga stigen och tittar ned mot marken. Aframs 

passion är småkryp. Därför har han kryptid efter förmiddagsfikat.   

– Om det fungerat bra och du har lyssnat på mig får du leta småkryp, säger Madde 

och tittar på Afram. 

– Sen? frågar Afram. 

– Ja, sen efter fikat, svarar Madde. 

Solåkrabyn ligger bredvid den gamla motorvägen mellan Järna och Södertälje. Byn 

ser ut som en engelsk landsidyll med låga hus i tegel och trä. Trädgårdsgruppen har 

sina domäner längst bort på området och på väg upp mot själva byn går vi över en 

vidsträckt gräsmatta med låga träd.  De växer på ömse sidor av en smal bäck som 

delar av det gröna. Vi går över en välvd bro och är uppe bland bebyggelsen. Här 

ligger gruppboendena sida vid sida av familjehus, radhuslängor och lägenheter som 

bebos av bland annat pensionärer.  

Solåkrabyn är ett mikrosamhälle. Härifrån åker några till arbetsplatser utanför medan 

andra, som Afram, dagligen kommer hit för att arbeta i någon av de skyddade 

verkstäderna. Det är ständig rörelse på byn.  

 

Börjar dagen tillsammans 
Morgonsamlingen hålls i en sal bredvid matsalen. Ovanför dörren sitter Solåkrabyns 

symbol, en stigande sol i gult och blått.  

En efter en strömmar personal och arbetstagare i dagverksamheten in. Alla har sin 

plats i salen och när luckorna kring väggarna är fyllda läser hela salen en 

antroposofisk dikt, eller språk som det kallas, som står med stora bokstäver på ett tyg 

på väggen. Det byts ut efter årstiderna. Nu handlar språket om en odlare som 

begraver frön och hopp i väntan på ljusare tider.  

När salen åter tystnat ropar vice verksamhetsansvarig Andreas Schlumpf upp alla 

boenden.  Arbetstagarna svarar om någon är sjuk. Kökets kock kommer in och 

redogör för dagens matsedel. 

– Det låter bra, tack, hörs från spridda håll i salen. 

Innan alla lämnar salen önskas en trevlig dag. Morgonsamlingen hålls kort för att 

deltagarna ska slippa ta av sig ytterkläderna.  

 

Viktigt med rutiner 
Inom Solåkrabyn arbetar 250 anställda med vuxna människor som har olika grader av 
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psykiskt funktionshinder. En persons begåvningsnivå kan anges med begreppen 

gravt, måttligt eller lindrigt funktionshinder. Gravt funktionshinder kan förenklat 

sägas motsvara intellektet hos ett barn mellan 0 och 2 år. Världen upplevs konkret i 

här- och nu-situationer. Personer med måttligt funktionshinder kan sägas ha intellekt 

som motsvarar ett barn mellan 2 och 7 år. Afram hör till denna grupp och kan förstå 

konkreta symboler, kan bättre ordna sina upplevelser och har en viss tidsuppfattning. 

Lindrigt funktionshinder motsvarar intellektet hos ett barn mellan 7 och 12 år. 

Personen börjar få en allmän uppfattning av tillvaron och kan lära sig att räkna 

enklare tal, att läsa och skriva enklare text men har svårt att förstå abstrakta begrepp.  

Eftersom många av arbetstagarna har svårt med tidsuppfattning och saknar abstrakt 

tänkande är det viktigt att dagarna har rutiner. Trädgårdsgruppens dagar är uppdelade 

i tidspass mellan morgonsamlingen, förmiddagsfikat, lunch och eftermiddagsfika.  

Afram är i 20-årsåldern och efter att han gick ut Södertäljes särskolegymnasium 

började han delta i Solåkrabyns dagverksamhet. Det är en stor omställning att sluta 

skolan och börja arbeta. Afram har mycket spring i benen. Madde måste ständigt 

påminna honom om ramarna de satt upp.  

– Man måste vara konsekvent, att ”det här är alltid fel”, förklarar hon. 

Alla tre grupper som arbetar nere vid växthuset har samma regler.  

– Hos oss är det mycket som lockar och fångar koncentrationen jämfört med på 

Allverkstan. Vi övar på självständighet. Afram tycker om människor och vill gärna 

kramas med alla. Han får lära sig att alla inte alltid vill ha en kram och att han måste 

acceptera det. Det fungerar mycket bättre nu, säger Madde. 

Med raska steg styr hon mot Solåkrabyns butik för att hämta bröd till fikastunderna. 

De andra dagverksamheterna fikar i matsalen men eftersom Trädgårdsgruppen ligger 

lite avsides fikar de i egna lokaler. Afram blir rastlös av att vänta och går suckandes 

mellan ytterdörren och Madde.  

 

Olika slags verkstäder 
Uppe på Solåkrabyn är huvudbyggnaderna sammanlänkade som ett hörn. Närmast 

parkeringen ligger kontoret. Bredvid finns en enplanslänga med murbruksfasad som 

huserar samlingssalen, matsalen, butiken och Allverkstan, dit Afram går på 

eftermiddagarna och packar tamponger.  

I samma byggnad finns även Snickeriet där det tillverkas galgar, träleksaker och 

pallar. Vägg i vägg ligger Vävstugan där det vävs trasmattor i alla regnbågens färger. 
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Längst ned på Solåkrabyn finns en lädervekstad där det tillverkas tofflor och väskor. 

Madde styr stegen mot snickeriet för att hämta träbockar som ska kläs med halm, tall 

och granris inför julmarknaden. På Snickeriet jobbar killar som klarar av mer 

självständigt arbete. Lokalerna är ljusa med högt i tak och maskinerna sprider en lukt 

av sågspån. 

På väg ned till växthuset vinglar de nio träbockarna på kärran som Madde och Afram 

drar. Afram tittar ned på den regnvåta marken, fukten kanske har lockat upp någon 

mask på vägen. 

– Afram vill helst leta småkryp jämt. I början låg han på alla fyra hela dagen. 

Kryptiden är ett sätt att strukturera upp dagen så att han lär sig att ta instruktioner 

och att hitta koncentrationen, säger Madde. 

 

Verksamheter sida vid sida  
Trädgårdsgruppen delar domäner med tre andra verksamheter. Utanför 

omklädningsrummet drar Pelle Andersson och hans grabbar i Utegruppen 

skottkärror fram till vedboden. Inne i hönshuset lägger Catrin Hellberg och hennes 

Djurgrupp in ren halm till hönorna medan en av arbetstagarna spolar rent vatten i 

ankdammen. Grupperna arbetar individuellt sida vid sida och har gemensamma 

fikastunder och omklädningsrum.  

Utanför samlingslokalerna står tre hästar i sitt öppna stall med en liten tillhörande 

hage. De används i ridterapi som är särskilt anpassad till människor med 

funktionshinder. Uppe på byn, i huset Terapin, får arbetstagarna ta del av bland 

annat målning, sång, musik och eurytmi, en form av dans som utövas inom den 

antroposofiska verksamheten.  

 

Miljön efter människan 
Att arbetstagarna kan delta i olika medicinska terapier är en del av Solåkrabyns 

verksamhet. Socialterapi bygger på den antroposofiska människokunskapen och 

forskningsmetoden som grundades av Rudolf Steiner. Arbetet inleddes år 1920 i 

Schweiz. 1935 togs initiativet till en sådan verksamhet i Sverige. I dag omfattar det ett 

femtiotal verksamheter med tillsammans 700 barn och vuxna.  

Grunden i socialterapi är att skapa en social miljö som är anpassad efter varje enskild 

individ. En viktig uppgift är att skapa meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till en 

inre utveckling.  
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– Afram är läraktig och utvecklas, därför bör jag tänka på att lägga upp arbetet 

pedagogiskt, säger Madde. 

 

Inga produktionskrav 
Madde och Afram bär in bockarna i det stora växthuset. Innanför väggarna av 

genomskinlig plast doftar det av grankvistarna som ligger på ett bord.  

– Ska vi börja jobba Afram? Du ville ju visa hur duktig du är på att klippa gran, frågar 

Madde. 

Afram får en sekatör och börjar koncentrerat knipsa av späda grenar som Madde 

binder in i en krans.  

– Man måste hitta rimliga krav, inte säga att det inte går. Man kanske får börja med 

en liten del av en arbetsuppgift och sedan bygga på den, ge dem uppgifter som de 

växer med, förklarar Madde. 

Hon har jobbat på Solåkrabyn i ett och ett halvt år. I grunden är hon undersköterska 

men efter en tids sjukdom sadlade hon om till trädgårdsmästare med inriktning på 

miljö, hälsa och ledarskap.  

– Att arbeta i en trädgård är lugnande. Är det en stökig dag, för sådana finns, kan vi 

gå ut och bara vara. Det finns inga produktionskrav här, säger Madde. 

På Solåkrabyn hamnade hon under en praktikperiod och sedan blev hon kvar genom 

sitt examensarbete där hon ritade och planerade en upplevelseträdgård som ska växa 

fram på grönområdet mellan växthuset och hönshuset.  

– Tanken är att den ska stimulera alla sinnen och skapa en verksamhet som riktar sig 

till de arbetstagare som inte kan utföra krävande jobb. Jag vill bland annat ha en 

fjärilslund med växter som drar till sig fjärilar och ett litet vattenfall där man kan höra 

vattnet porla, berättar hon. 

Solåkrabyn projektanställde henne i ett halvår för att verkställa examensarbetet och 

när projektplanerna växte fick hon fast anställning. 

Plötsligt sitter inte Afram kvar på stolen och klipper. Han ligger på knä i ett av 

växthusets hörn. 

– Nej Afram, ska du leta kryp efter fikat? frågar Madde bestämt. 

– Ja, svarar Afram medan han rotar på marken. 

– Du vet ju vad som gäller? säger Madde. 

– Ja. 

Afram springer fram till Madde och pussar henne på handen. 
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Följer händelseschema 
Innan Madde kom hade Solåkrabyn ingen trädgårdsmästare men det fanns ett 

växthus som användes som uppställningsplats åt utemöbler.  

Under sitt första år på byn har hon inrett växthuset och handikappanpassat det. Hon 

har byggt en vitlaserad träpanel mot väggen mot lokalen. I mitten av växthuset finns 

ett båtskrov som det odlas i, tanken är att det ska ge tillgänglighet för 

rullstolsbundna. I ena hörnet har Snickeriet byggt ett drivhus där Trädgårdsgruppen 

odlar kryddor.  

Upplevelseträdgården är på planeringsstadiet och nu sträcker sig trädgården till 

drivlådor utanför växthuset där det odlats lök, morötter, rödbetor och persilja.  

– Vårt arbete följer ett givet händelseschema och årstidernas växlingar. På våren sår 

vi, på sommaren skördar vi och det ger oss hela tiden något att jobba mot. Nu jobbar 

vi för att bli klara till julmarknaden där vi ska sälja julgrupper, bockar, saft, sylt och 

pyssel som vi tillverkat under året, förklarar Madde. 

Hon binder snabbt fast grankvistarna i kransen. Afram hittar en spindel bland barren. 

– Nu är det tid att klippa Afram, sedan är det tid för att fika. Det är tur att du är här 

och hjälper mig så att vi hinner färdigt till julmarknaden, säger hon. 

 

Äntligen kryptid 
Efter fikat visar Afram hönorna. På gräsmattan vaggar ankorna Roger och Anki. 

Deras punkiga fjädertofsar mitt på huvudet gör dem snarlika Roger Pontare. 

Afram bryter en smörgås i små bitar och kastar till dvärghönorna. Två små tuppar 

sprätter kring hönsflocken.  

När smörgåsen är uppickad springskuttar Afram bort mot drivlådorna vid växthuset. 

Det är dags för kryptid. Han sitter på huk och gräver bland de blankfuktiga löven i 

kanten av rabatten.  

– En till Madde, titta en till, säger han och visar upp fyra larver som ligger hoprullade 

i hans handske. 

Från början hade Afram kryptid hela tiden, det var svårt att bryta. Sedan letade han 

kryp hela förmiddagen fram till kaffet. Nu har han mellan en kvart och en halvtimma 

före lunch, beroende på hur arbetet fungerat och om det finns tid under 

förberedelserna inför julmarknaden.  

– Afram är här för att delta i våra aktiviteter, men eftersom kryp är hans passion vill 
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jag inte ta bort det. Om allt fungerat bra vill jag att han ska ha den här tiden, förklarar 

Madde och går iväg för att diskutera något med Pelle i Utegruppen. 

Afram rotar runt bland löven. Med jämna mellanrum öppnar han handen och tittar 

på sniglarna, larverna, maskarna och tusenfotingen som kryllar i hans näve. 

– Jag hittar här, jag hittar här, sjunger han. 

 

Dags att bryta 
Det är snart lunchdags och Madde kommer tillbaka för att bryta kryptiden. 

     – Titta Madde, titta, säger Afram och visar upp dagens fångst. 

– Ja, titta. Men nu får djuren flytta tillbaka där de bor Afram. Det är dags att byta om 

för lunch, svarar Madde. 

Hon lyfter på några löv och Afram släpper ned krypen.  

– Bra, nu får de sova där till nästa gång, säger Madde. 

– Man måste hitta ett sätt att bryta beteendemönster. Det går inte att bara ta krypen i 

från Afram för då blir han helt blockerad. Men om man frågar var djuren bor vet han 

och då går det bra. 

Både inom vården och på Solåkrabyn arbetar man med att ta hand om människor. 

För Madde var det en stor omställning att sadla om från undersköterska till att starta 

Trädgårdsgruppen. 

– Jag fick ingen sjukdomsbild av mina killar när jag kom till Solåkrabyn. Från vården 

är jag van att arbeta med journaler men på Solåkrabyn ser vi ingen som sjuk i den 

meningen utan bemöter alla som människor, förklarar Madde. 

Afram tar Madde i handen och tillsammans går de till omklädningsrummet för att 

hänga undan våta överdragsbyxor och klä om för lunchen uppe på byn.  
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Personporträtt 

 
Solåkrabyns grundare blickar framåt  
 

En olycka fick Helmut Just att byta karriär från bergsingenjör till 

socialpedagog.  En skånska fick honom att flytta från Tyskland till 

Sverige. Här blev han kvar och grundade Solåkrabyn. 

– Fick jag leva om mitt liv skulle jag inte göra någonting annorlunda 

men hoppa över omvägen innan jag kom hit, säger Helmut Just. 

 

Längst bort på Solåkrabyn ligger fyra familjehus med blåa balkonger som ser ut mot 

trädlunden, bäcken och dess broar och det stora växthuset. I ett av husen, med 

skogen runt knuten, bor Helmut Just och hans fru Gertrud. När de flyttade in var 

huset nybyggt och byn firade sin tvåårsdag. Tre decennier senare är Helmut 

pensionerad sedan fyra år men han och Gertrud har inga planer på att flytta. 

– Att det bor olika slags människor på byn, både barnfamiljer, äldre, medarbetare och 

funktionshindrade skapar vår bykänsla. Det friska bär det sjuka och skapar en bra 

balans, säger Helmut. 

Han sitter tillbakalutad i en av det ljusa vardagsrummets skinnfåtöljer. Den mjuka 

tyska brytningen påminner om hans uppväxtår i Tyskland. Om Helmut i sin ungdom 

inte råkat ut för en motorcykelolycka och dragit på sig ett svårläkt benbrott som satte 

stopp för hans bergsingenjörskarriär hade han kanske aldrig kommit till Sverige. 

 

Föddes under andra världskriget 
För 66 år sedan föddes Helmut i den sydtyska staden Neuburg i Bayern medan andra 

världskriget härjade i Europa. Kriget krävde stora människoresurser och Helmut 

växte upp utan sin far Hubert de första sex åren. Fadern var inkallad att göra 

krigstjänstgöring som civilingenjör vid flygflottan medan mamma Elisabeth skötte 

ruljangsen i hemmet. 

På gymnasiet hade Helmut engelska och franska som huvudämne. Bayern är ett 

katolskt, konservativt land och lärargardet utövade kadaverdisciplin. 

– Jag var aldrig speciellt glad i skolan. Jag hade svårt för det stränga auktoritära 
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systemet och var i ständig konflikt med lärarna, säger Helmut. 

När han tagit realen begav han sig ut i förvärvslivet. Den manliga delen av släkten 

Just var verksamma inom tekniska yrken. Helmut skulle gå i deras fotspår och bli 

bergsingenjör.  

Helmut började på en fackskola där gruvarbete varvades med studier. Kort därefter 

var han med om en motorcykelolycka. Benbrottet läktes dåligt och läkaren rådde 

honom att ta ett uppehåll. 

 

Bytte bana i livet 
Under tiden Helmut var sjukskriven kom han i kontakt med ett boende för 

ungdomar som gick yrkesskola. 

– Jag var där regelbundet och upptäckte att jag hade lätt att få kontakt med 

ungdomarna, berättar Helmut. 

I stället för att vänta ut benbrottet och återvända till gruvan började han en 

utbildning för att bli socialpedagog. Helmut sitter i vardagsrumsfåtöljen och 

resonerar att jobbet som arbetsledare i en gruva inte var något för honom.  

– Jag hade aldrig klarat av det och reagerade starkt på de orättvisor som fanns. Det 

var kanske meningen att jag skulle råka ut för motorcykelolyckan för att jag skulle 

hitta en annan väg i livet, funderar han. 

I den socialpedagogiska utbildningen ingick en tremånaders praktik med barn. När 

Helmut var 17 år hade han varit i Sverige på ett Internationellt Arbetsläger där unga 

från flera länder arbetar tillsammans under några veckor. Helmut hade arbetat på 

Solbergahemmet, ett boende för psykiskt funktionshindrade barn, som ligger ett 

stenkast från där Solåkrabyn ligger i dag.  

– Jag mindes att språket inte var något större problem, det var många tyskättlingar på 

Solberga, och är det fortfarande. Och jag mindes att det var väldigt fascinerande att 

se hur de jobbade, förklarar han. 

Dessutom lockade Gertrud, en skånska han träffat första sommaren och blivit 

förälskad i.  

 

Lärotid i Umeå 
När Helmut avslutat sin utbildning började han åter arbeta på Solberga och flyttade 

ihop med Gertrud. Efter drygt ett år fick han ett förslag av Gustav Ritter, 

initiativtagare till de läkepedagogiska verksamheter som finns i Järna, om att bygga 
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upp Mariagården i Kassjö utanför Umeå. Enligt Gustav var allt var på plats och 

verksamheten var redo att börja.  

Helmut, drygt 24 år gammal, flyttade upp tillsammans med Gertrud enbart för att 

finna stommen till ett hus, övertäckt med presenning.  

– Det lärde mig att vara lite skeptiskt, att inte tro på allt som sägs, men det var bara 

att sätta igång att arbeta, säger Helmut. 

De hade en grupp elever med sig upp, men inget tak över huvudet. Ett av barnens 

föräldrar, en fabrikör, lät dem bo i ett litet hus på tomten. 

Sommaren 1964 gifte sig Helmut och Gertrud.  

– Jag visste tidigt att jag ville leva mitt liv med Gertrud. Vi förlovade oss redan första 

julen, säger Helmut. 

Paret vigdes två gånger. Första gången i Tyskland med ett katolskt bröllop och 

Helmuts föräldrar närvarande. Andra gången i Sverige med en kristen dubbelvigsel 

ihop med Gertruds syster och hennes make. 

 

Inte rädd för att jobba 
April 1965 stod Mariagården färdigt. Helmut blev allt i allo på gården. Här uppe 

föddes deras första son, Mikael. Helmut och Gertrud fick ytterligare två barn, Helena 

och Patrik.  

Även om uppbyggnaden av Mariagården innebar hårt arbete ångrar inte Helmut den 

tiden. 

– Jag lärde mig allt på Mariagården, att inte vara rädd för problem och att om man är 

tillräckligt envis kan man åstadkomma mycket. Tiden på Mariagården har också följt 

mig så att jag aldrig begärt något av mina medarbetare som jag inte kunnat göra själv, 

förklarar han. 

En tidig morgon i början av 1969 ringde Gustav Ritter till Helmut och frågade om 

han var intresserad av att flytta ned igen. Gustav Ritter berättade att en grupp 

föräldrar vänt sig till Gustav och bett honom hjälpa till att bygga ett 

”Solbergahemmet för vuxna” och undrade om Helmut ville hjälpa till. 

Paret flyttade ned och Helmut blev biträdande föreståndare för Solbergahemmet. 

Gustav var mycket i Schweiz och Helmut började ägna mer tid åt det nya bygget. Tio 

gruppbostäder med verkstäder skulle byggas åt de elever som gått ut skolan på 

Solberga och behövde ett boende för vuxna att flytta till. 
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Nybyggartid med prövningar 
Våren 1970 stod den nya byn klar och Helmut gick tillsammans med tretton 

personer, elever och medarbetare, över kullen från Solberga till sitt nya hem. 

– Solåkrabyn blev mycket bättre än vi vågat hoppas eller kunnat föreställa oss, säger 

Helmut när han tänker tillbaka. 

Men vägen dit var lång. I den nya byn fanns 45 platser med tillhörande skyddade 

verkstäder som skulle fyllas med boende. Det visade sig att verkstäderna var för 

avancerade. Solbergaeleverna kunde inte arbeta i dem. När de byggdes om steg 

räkningen och snart var verksamheten uppe i miljonskulder. 

Byggfirman skällde ut Helmut som svarade att man inte alltid kan vänta tills allting är 

finansierat för då händer ingenting. Föräldragruppen gick i borgen för skulden och 

byggfirman valde att ge Solåkrabyn tid att betala. 

– Självklart är jag en optimist. Jag påstår att hela den antroposofiska verksamheten 

som finns i Järna har kommit till tack vare optimister som tror att allt kommer att 

lösa sig. Det är min fasta övertygelse, säger Helmut. 

Det var länge tufft för byn. Medan husen i snabb takt fylldes av boende och 

verksamheten växte fram anställdes medarbetare som inte hann utbildas. Inte heller 

fanns tydliga riktlinjer för hur man arbetar med psykiskt funktionshindrade vuxna 

inom den socialterapeutiska verksamheten.  

– Vi har en antroposofisk människobild med oss som innebär att vi ser till det friska i 

människan, säger Helmut. 

 

Att hitta nyckeln 
En stor del av resurserna den första tiden gick åt till att lätta skuldbördan. När den 

klarats av fanns det tid att utbilda personalen och utforma verksamheten så att den 

motsvarade behoven. Inte förrän i slutet av 1980-talet upplevde Helmut att 

Solåkrabyn fick en egen profil. 

– I början var det kaotiskt men vi har hittat vår egen röda tråd nu. Stor del i vår 

fungerande verksamhet är det faktum att vi fått behålla våra medarbetare. I höstas 

åkte jag till Island med tolv medarbetare som jobbat här i 30 år och längre, säger 

Helmut. 

År 2003 lämnade han över verksamhetsansvaret till Per-Arne Fijal. 

– Det var inga problem alls. Per-Arne har en modernare syn på verksamheten. Jag är 

medveten om att jag säkert varit väldigt dominerande men mellan mig och arbetet på 
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fältet var det inget avstånd, förklarar Helmut. 

Idag jobbar han deltid på Solåkrabyn, bland annat med att ta emot utländska 

studiebesök.  

– Vi har internationella samarbeten med Tyskland, Island och Ungern ända från 

riksdagsplanet som besöker oss för att se hur vi jobbar, säger Helmut. 

Han reser sig ur fåtöljen, om tio minuter ska han vara på Solberga där han är 

engagerad i ett byggprojekt.  

– Jag blir glad av att se hur de människor vi jobbar för utvecklas. Som när vi åt 

gåsmiddag igår och det var lugnt och stämningsfullt i lokalen. Sådana gånger ser jag 

att vi har lyckats. Vi har hittat nyckeln till en fungerande verksamhet, säger Helmut. 
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Faktaartikel 
 

”Att arbeta på Solåkrabyn är en livsstil” 
 

Solåkrabyn är Södertälje kommuns fjärde största arbetsgivare. 12 av de 

250 anställda har jobbat inom verksamheten i över 30 år. 

– Jag tror att våra medarbetare känner att de är sedda och att de gör en 

behövd insats, säger Andreas Schlumpf, biträdande verksamhetschef 

och personalansvarig. 

 

De största arbetsgivarna i Södertälje kommun är AstraZeneca, Scania och 

kommunen själv. På fjärde plats kommer de antroposofiska verksamheterna dit 

Solåkrabyn räknas. Förra året hade Solåkrabyn 250 medarbetare. 24 av dem har 

arbetat på byn i över 20 år. 

Tóta Jóhannesdóttir flyttade till Sverige från Island. Hon ville helst arbeta som lärare 

i språk och litteratur men livet tog en annan vändning som hon inte ångrar. När hon 

och maken fick bostad på Solåkrabyn började hon arbeta extra på byn och 27 år 

senare är hon kvar. 

– Det är ett slitet ord men att arbeta här blir en livsstil. Det är mer än ett jobb för 

oss, vi lever på Solåkrabyn. Jag tror att det är många av oss som tycker det, säger 

Tóta Jóhannesdóttir. 

Förutom huvudverksamheten ute på själva byn driver Solåkrabyn även 

gruppboenden i Järna, Mölnbo och Stallarholmen. Tóta Jóhannesdóttir har länge 

jobbat på själva byn. Nu är hon hemföreståndare och ansvarar för de 12 arbetstagare 

som bor på de tre gruppboendena i Mölnbo utanför Järna. 

– Jag upplever att vi får frihet under ansvar. Ingen står över axeln och kontrollerar. 

Vi har stor frihet att själva utveckla vårt arbete, berättar hon. 

När Tóta Jóhannesdóttir kommit till Sverige läste hon vårdprogrammet på gymnasiet 

i två år. 

– Då fick jag se hur den övriga svenska vården arbetade och insåg friheten på 

Solåkrabyn. Här är arbetet omväxlande, ena dagen åker vi till Stockholm och går på 

teater och nästa dag städar vi alla toaletter, förklarar hon. 
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Utbildningar för de anställda 
Solåkrabyn erbjuder även flera vidareutbildningar för sina medarbetare. Tóta 

Jóhannesdóttir har läst Vårdinge folkhögskolas socialterapeutiska linje under fem år. 

Det är en blockutbildning som gjorde att hon kunde arbeta heltid under tiden. Det 

finns även möjlighet att gå en läkepedagogisk utbildning. För de anställda som 

kommer till Solåkrabyn utan erfarenhet av liknande jobb finns en utbildning som 

anordnas tillsammans med flera socialterapeutiska verksamheter. 

– Flera verksamheter här hade sett att de utbildningar som fanns inte täckte behoven. 

Via stiftelsen Spira vill vi ge medarbetarna den kompetens vi tycker att de ska ha. Det 

är en grundläggande utbildning som tar upp lagar, neurologiska och psykiska 

sjukdomar, praktiska vårdkunskaper och etiska frågor. Det handlar om omsorg på 

antroposofisk grund, berättar Andreas Schlumpf. 

Solåkrabyn är en del av Järnas antroposofiska verksamheter och driver verksamheter 

enligt ett ramavtal med Södertälje kommun. Verksamheten finansieras genom den 

placerande kommunens avgifter. Alla i Sverige har rätt att bosätta sig var de vill och 

när en person med funktionshinder flyttar till Solåkrabyn får Södertälje ersättning av 

den placerande kommunen. Avgiften bestäms i relation till personens stödbehov.  

– Placerande kommuner i vårt fall är främst Södertälje och Stockholm. På senare tid 

försöker kommuner ordna ett boende för personer med funktionshinder hos sig, 

men vi har en ständig förfrågan från människor som vill komma hit. Vi har låg 

omsättning på våra boendeplatser och om vi skulle bygga nytt skulle vi kunna fylla en 

gruppbostad med fem arbetstagare i månaden, säger Andreas Schlumpf. 

 

Kommande generationsskifte 
Solåkrabyn står inför ett generationsskifte. Flera av dem som varit med från starten 

ska gå i pension.  

– Det är ett bekymmer för oss. Vi kan inte bara ersätta medarbetare på en tjänst med 

en ny person. Det blir för stora ingrepp i flödet. Vi tar in ersättare tidigt som får gå 

bredvid och läsa in verksamheten så att Solåkrabyns anda bevaras, berättar Andreas 

Schlumpf, som själv varit med och byggt upp verksamheten från start. 

För att få söka jobb på Solåkrabyn måste man ha fyllt 20 år. Det är fördelaktigt om 

den sökande har gått till exempel vårdprogrammet på gymnasiet och har körkort. 

– Det är fortfarande relativt lätt att rekrytera nya medarbetare. Många av dem som 

söker jobb här har bekanta som arbetar här, säger Andreas Schlumpf. 
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Så var det för 23-åriga Annica Jansson. Hon hade jobbat inom vården i Södertälje när 

en kompis berättade om sitt sommarjobb på byn. Trots att Annica Jansson aldrig 

tidigare arbetat med psykiskt funktionshindrade kände hon att Solåkrabyn kunde vara 

rätt arbetsplats för henne. 

– Mina erfarenheter från vården inom kommunen är inte bra. Jag tycker inte att de 

har tid för människorna de tar hand om. När jag jobbade inom äldreomsorgen fanns 

det aldrig tid att fika med de boende. Här är det tvärtom. På Hasselstugan är vi som 

en stor familj som äter middag tillsammans och myser framför tv: n på lördagskvällen 

med läsk och godis, förklarar Annica Jansson. 

I februari övergår det årslånga vikariatet på boendet Hasselstugan till fast anställning. 

Hon tror att hon kommer att vara kvar på Solåkrabyn så länge som möjligt.  

– Jag känner att jag utvecklas varje dag. Jag vill lära mig och utbilda mig. När jag var 

yngre ville jag bli brandman eller polis. Nu kan jag inte tänka mig något annat yrke än 

inom vården. Det känns jättebra att ha hittat sin nisch i livet, säger Annica Jansson. 

 

 

Solåkrabyn i siffror: 

• 99 miljoner kronor per år omsätter verksamheten. 

• 57 miljoner kronor har Södertälje kommun avsatt till Solåkrabyns verksamhet 

i sin budget för år 2007. 

• 16 100 kronor är ingångslönen för medarbetare utan erfarenhet av liknande 

arbete och med lämplig gymnasial utbildning. 

• 746- 2 650 kronor per dygn kostar en boendeplats. 

• 387-1 215 kronor per dag kostar dagligverksamheten för enskilda 

arbetstagare. 

• Cirka 750 000 kronor per år kostar boende och daglig verksamhet för en 

arbetstagare. 

• I snitt går det en medarbetare per fyra arbetstagare. 

• En tredjedel av medarbetarna är anslutna till facket Kommunal. 

 

Antal boende inom Solåkrabyn: 
Det finns sammanlagt 20 gruppbostäder i Järna, Mölnbo och Stallarholmen. Här bor 

97 arbetstagare. Dagligverksamhet finns i Järna och Stallarholmen och sysselsätter 
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113 arbetstagare.  

Varje dag kommer 23 arbetstagare utifrån för att delta i Solåkrabyns 

dagligverksamhet. 

 

Antroposofi: 
I början av 1900-talet grundade österrikaren Rudolf Steiner den antroposofiska läran. 

Han höll inte med dåtidens vetenskap som enbart såg kroppen som en fysisk enhet. 

Utifrån hans lära har bland annat Waldorfpedagogik, läkepedagogik, antroposofisk 

medicin och biodynamisk odling utvecklats. Alla baseras de på tron att människan 

både utvecklas och utvecklar sig själv. Antroposofin ser till det friska i människan. I 

Järna utanför Södertälje ligger Rudolf Steiner-seminariet som lockar människor från 

hela Europa. Husen är målade i rosa och lila enligt antroposofins lära om färger.  

Läs mer på: www.antroposofi.info 
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Arbetsrapport 
 

Med mina texter vill jag skildra livet på Solåkrabyn utanför Järna. Jag vill visa att även de 

människor som fötts med psykiska handikapp har en personlighet precis som du och jag. 

Jag vill även visa hur mycket arbete personalen lägger ned på sina arbetstagare, att det inte 

borde klassas som ett lågstatusyrke att arbeta med funktionshindrade eftersom det innebär 

så mycket ansvar, pedagogik och konstant uppmärksamhet. 

Artiklarna vänder sig till allmänheten. Jag har försökt förenkla det mesta så att det inte ska 

krävas några förkunskaper av läsaren utan enbart ett människo- och samhällsintresse. Jag 

kan se mina texter publicerade i en morgontidning, till exempel DN Söndag.  

 

En av anledningarna till att jag valde att skriva om Solåkrabyn är för att min mamma 

arbetat där i hela mitt liv. Trots detta visste jag i princip ingenting om hennes arbetsplats 

eftersom alla anställda har tystnadsplikt.  

Jag började med att leta fakta om läkepedagogik och LSS på internet och sedan fick jag tag 

på Christhilds Ritters bok ”Annons om ett ledigt hus” som gav mig mycket matnyttig fakta 

om hur Solåkrabyn grundades och det nybyggarklimat som rådde i Järna på 70-talet.  

 

Att skriva om pyskiskt funktionshindrade på Solåkrabyn innebar flera etiska dilemman. 

Det första som dök upp är det faktum att min mamma jobbar där. Jag ringde därför upp 

Justus Bennet, Journalistförbundets etikombudsman, och han sa att så länge min mamma 

inte har en beslutsfattande ställning eller avgör företagets framtid såg han inga etiska 

dilemman för mig att göra mitt projekt på byn. Han menade snarare att hon var en bra länk 

in i verksamheten. Min mamma förekommer givetvis ingenstans i texten. 

Mitt andra etiska dilemma är det faktum att det råder tystnadsplikt på Solåkrabyn, de 

anställda får inte berätta något om sina arbetstagare utanför arbetsplatsen. Innan C-

projektet drog igång ringde jag verksamhetsansvarige Per-Arne Fijal och fick av honom 

tillåtelse att ta kontakt med Aframs godeman. Jag ringde henne och berättade om mitt 

arbete och syftet med det och hon godkände att jag skriver ut Aframs förnamn.  

Per-Arne Fijal har även läst igenom alla artiklar före inlämning så att inga känsliga uppgifter 

om Afram kommer ut.  

 

När jag först tog kontakt med Solåkrabyn hade jag klart för mig hur jag ville lägga upp 

arbetet. Mitt arbete är fördelat på tre artiklar. 
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Att intervjua byns grundare, Helmut Just, till mitt personporträtt var självklart.  

Det kändes mer relevant att höra honom berätta om hur Solåkrabyn växte fram än att fråga 

honom om vilka typer av böcker han tycker om att läsa. Därför fokuserar personporträttet 

mer på det han åstadkommit snarare än hur han är som person. 

Reportaget är från Trädgårdsgruppens verksamhet där jag följt Madelene Knutström och 

en av hennes arbetstagare, Afram. Jag har försökt visa hur Madelene bemöter Afram, hur 

de jobbar och försökt låtit Aframs personlighet komma fram i texten. Jag har även velat ge 

en övergripande bild av hur Solåkrabyns verksamhet är uppbyggd och ge svar på en del 

faktafrågor. 

Faktaartikeln fokuserar främst på personalens på Solåkrabyn. Jag redogör för hur många 

som arbetar på byn men även hur verksamheten finansieras. Efter att jag samlat in all fakta 

och alla källor gav sig formen på mina texter naturligt.  

Trovärdighet är för mig oerhört viktigt. Jag har mejlat texter och citat till alla som 

förekommer i artiklarna och har efter deras svar gjort några smärre korrigeringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



 
 
Källförteckning 
 

Muntliga källor: 
Helmut Just, grundare av Solåkrabyn, intervjuad 2006-11-09. 

Per-Arne Fijal, verksamhetsansvarig för Solåkrabyn, intervjuad 2006- 11-21. 

Madelene Knutström, ansvarig för Trädgårdsgruppen på Solåkrabyn, intervjuad 2006-11-

14, 2006-11-16 och 2006-11-17. 

Afram, deltagare i Trädgårdsgruppens verksamhet, intervjuad 2006-11-14, 2006-11-16 och 

2006-11-17. 

Mats Christiansson, ekonomianalytiker på Södertäljes kommunledningskontor, intervjuad 

2006-11-27. 

Laila Larssén, chef för handikappsomsorgsmyndigheten på Södertälje kommun, intervjuad 

2006-11-28. 

 

Skriftliga källor:  
 
Böcker:  

Ritter, Christhild Annons om ett ledigt hus- hur Järna blev ett centrum för antroposofiska initiativ och 

verksamheter Wrå förlag 1999.  

 
Tidskrifter och broschyrer: 

Läkepedagogik & Socialterapi nummer 3 april, 2005 

Individuellt liv i gemenskap - om socialterapi och läkepedagogik i Sverige 

Läkepedagogik och socialterapi- verksamheter i Sverige 

Verksamhetsförteckning Individuella lösningar för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder, 

läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter i Sverige. 

 

Examensarbete: 

Knutsson, Madelene Solåkrabyns trädgård, en trädgårdsverkstad. Öknaskolan, Tystberga vt 2005 

 

Källor på Internet: 
 

www.fub.se

 22

http://www.fub.se/


www.solakrabyn.se

www.slfs.se 

www.sos.se

www.sodertalje.se

www.habilitering.nu 

 

Utredningar och lagar: 
SOU 2002:103 Utjämning av LSS-kostnader 

 
 
 
 
 
 
 
 

 23

http://www.solakrabyn.se/
http://www.sos.se/
http://www.sodertalje.se/

