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OM FUNKTIONSHINDER 
I KULTUR OCH SAMHÄLLE
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M ed jämna mellanrum får vi rapporter om fusk i offent-
ligfinansierade verksamheter som drivs av vinst. Med 
jämna mellanrum får vi också rapporter om höga vinster 

inom dessa verksamheter.

Det senare – vinsterna – kan tyckas logiskt. Verksamheter som 
drivs av vinst vill rimligtvis kunna göra så stora vinster som möjligt. 
Det förra – fusket – kan tyckas upprörande men är vid närmare 
eftertanke också logiskt, eller i varje fall inte särskilt förvånande.

I båda fallen med de höga vinsterna och fusket med intäkterna 
gömmer sig en potentiell intressekonflikt mellan samhällsintres-

Ekonomisk vinst 
kan vara 
en olämplig drivkraft

Göran Rosenberg

set och vinstintresset. Samhällsintresset kräver bästa möjliga omsorg för skattebetalarnas pengar. Vinst-
intresset kräver största möjliga vinst på skattebetalarnas pengar.

Mot detta har hävdats att företag som alltför uppenbart låter vinstintresset gå ut över samhällsintresset 
med tiden förlorar sina offentliga uppdragsgivare och/eller sina offentligfinansierade kunder/patien-
ter/klienter, och att ”marknaden” därmed korrigerar sig själv.

Ett sådant resonemang utgår från att verksamheter som barnomsorg och handikappomsorg i grunden 
är produkter på en marknad, vilket de inte är. Verksamheter som ytterst har till uppgift att upprätthålla 
grundläggande samhällsfunktioner måste kunna upprätthållas med andra incitament än ekonomisk 
vinst.

Incitament är ett annat ord för drivkraft. Sedan några årtionden har incitamentet ekonomisk vinst 
lagts till grund för samhällsverksamheter där det tidigare inte ansågs höra hemma. Tidigare drevs stora 
delar av den offentliga verksamheten utifrån en politiskt grundad föreställning om samhällets väl – och 
därmed utifrån en politiskt grundad övertygelse om att dessa verksamheter måste drivas och bäras av 
något annat än ekonomisk vinst.

Av solidarisk finansiering och medborgerlig tillit.
Jag inser att sådana begrepp i dag förefaller otidsenliga. 

Jag inser också att många av de verksamheter som tidigare bedrevs på politikens domäner bättre hör 
hemma på marknadens. Ekonomiska incitament är i många fall nyckeln till utveckling och förnyelse. 
Ekonomisk vinst är i många fall en i alla bemärkelser berikande drivkraft för både individ och samhälle. 
Det gäller bara att förstå i vilka verksamheter som konflikten mellan samhällsintresse och vinstintresse 
alltjämt existerar och måste kunna hanteras för att inte bli destruktiv.

Det hittillsvarande sättet att hantera konflikten, i den mån den över huvud taget erkänns, är ökad 
kontroll. Behovet av ökad kontroll har blivit en snabbt växande kostnad när offentliga verksamheter 
baserade på solidaritet och tillit alltmer baseras på ekonomisk vinst. Oskäliga vinster och brister i om-
sorgen ska mötas med ökad kontroll av verksamheten. 

Problemet är bara att i verksamheter byggda på solidaritet och förtroende finns ingen gräns för vad 
som måste kontrolleras när solidariteten och förtroendet väl börjar urholkas. I sista hand saker som inte 
kan kontrolleras utan en mycket närgången och kostsam övervakning av snart sagt varje led i verksam-
heten – om ens då.

På konflikten mellan samhällsintresse och vinstintresse finns ingen enkel lösning, inte heller går det i 
längden att blunda för den. Det kommer alltid att finnas verksamheter i samhället som inte kan tillåtas 
läggas ner eller gå i konkurs och för vilka ekonomisk vinst är en olämplig drivkraft.

          Göran Rosenberg
Detta är ett utdrag ur artikel i DN 2010-05-12 00:07. Den publiceras i Intra med författarens tillåtelse.
För att läsa fler artiklar av författaren: gå in på www.rosenberg.se
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Stödet till personer med funktionshinder har allt-
mer hamnat i händerna på riskkapitalbolag som 
gör stora vinster på skattefinansierad verksam-
het samtidigt som de gör allt för att undvika att 
betala skatt.
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D en 3 maj i år kom pressmeddelandet: 
Frösunda LSS, Sveriges ledande privata 
aktör inom assisterat boende, daglig verk-
samhet och personlig assistans för funk-

tionsnedsatta, hade sålts till det brittiska riskkapital-
bolaget HgCapital. Med på köpet följde 5 000 hel- 
och deltidsanställda  och omkring 1 500 ”kunder”, 
det vill säga personer berättigade till stöd enligt LSS.

Det danska riskkapitalbolaget Polaris Private Equi-
ty, som köpt Frösunda tre år tidigare av Praktiker-
tjänst, fick enligt flera rapporter bra betalt för affären 
– drygt 1,3 miljarder.

Kanske inte helt överraskande om man följt Frö-
sundas utveckling de senaste åren. Sedan 2007 har 
företaget växt till en miljardkoncern med flera dot-
terföretag. Under Polaris ledning har mindre företag 
i branschen köpts upp, däribland Personal Care, Ar-
golis och Marks Assistans, Avenira Center, Lundagår-
den och VitaNova Personlig Assistans. Genom upp-
köpen, men också genom att Frösunda har vunnit 
fler kontrakt, har verksamheten mer än fördubblats 
sedan 2007. Från en omsättning på 800 miljoner till 
en förväntad omsättning på 1,8 miljarder 2010. Allt 
bekostat av skattepengar.

Frösunda, Orkidén och Solhagagruppen
Frösunda är inte ett unikt fall. Mönstret går igen ock-
så på andra håll inom den privata LSS-verksamheten. 
De senaste åren har det gjorts ett antal stora affärer 
på området, där riskkapitalbolag har spelat huvud-
rollen.

Orkidén, som främst driver gruppbostäder, hade 
en omsättning på lite mer än 600 miljoner 2009. Or-

Big Business
kidén ingår i Carema, Sveriges största privata vård-
givare, verksamma inom främst primärvård och äld-
reomsorg. Redan 2005 köptes Carema upp av den 
brittiska riskkapitaljätten 3i. 

I våras såldes hela Carema, som efter en omstruk-
turering ingår i den nordiska koncernen Ambea, vi-
dare till det anonyma riskkapitalbolaget Triton, med 
säte på skatteparadisön Jersey.

2007 köptes Solhaga by och Bellstasund upp av 
riskkapitalfonden Valedo och slogs samman till Sol-
hagagruppen AB med en omsättning 2009 på 300 
miljoner.  I mars såldes Solhagagruppen vidare till 
det brittiska riskkapitalbolaget Bridgepoint. 

Attendo Care som är Sveriges största privata aktör 
inom äldreomsorg och som också har en betydande 
LSS-verksamhet, ägdes tidigare av Bridgepoint. Det 
bolaget har nu sålts till det svensk-brittiska riskkapi-
talbolaget IK Investment Partners som har sina fon-
der på Jersey.

Assistansia
Även inom personlig assistans har riskkapitalbolagen 
letat sig in. Assistansia, som grundades år 2000 av öre-
broarna Mikael Fahlander och Ibrahim Kadra, såldes 
2008 till Argan Capital, ett Londonbaserat riskkapi-
talbolag. 

Assistansia, som efter uppköpet inlemmades i kon-
cernen Humana, har växt explosionsartat de senaste 
tre åren. Koncernen har köpt upp flera mindre ak-
törer, däribland Amanda Assistans AB och New Life 
Sweden. Humana omsatte så mycket som 1,7 miljar-
der 2009.

Näst störst på assistansområdet är Olivia, som köp-

Stödet till personer med funktionshinder har alltmer 
hamnat i händerna på riskkapitalbolag som gör stora 
vinster på skattefinansierad verksamhet samtidigt 
som de gör allt för att undvika att betala skatt.

Av Kent Werne
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Big Business
tes 2008 av det svenskkontrollerade riskkapitalbo-
laget Procuritas, och dess fond Procuritas Capital 
Investors IV, med säte på skatteparadisön Guernsey. 
Olivia omsatte drygt 550 miljoner under 2009 och 
växer stadigt.

Riskkapitalbolagen äger
Under senare tid har riskkapitalbolagens roll i skat-
tefinansierad vård- skola och omsorg uppmärksam-
mats och debatterats allt mer. De har blivit den vinst-
drivna välfärdens nya ansikten. Vilket också speglar 
verkligheten. Fem av de sex största vårdkoncernerna 
i Sverige, och tre av de fyra största friskolekoncerner-
na, har riskkapitalbolag som ägare. Och nu visar Int-
ras granskning alltså att de fem största vinstdrivande 
koncernerna och företagen som driver verksamhet 
på LSS-området också ägs av riskkapitalbolag.

Man kan undra varför? Hur kan det komma sig att 
riskkapitalbolagen börjat intressera sig för välfärden?

Köpa upp och sälja med vinst
Riskkapitalbolagens affärsidé är att köpa upp företag 
inom olika branscher, öka lönsamheten i dem och få 
dem att växa, och sedan sälja dem till ett högre pris 
efter ett antal år. 

Riskkapitalisterna ser företag som handelsvaror, el-
ler snarare spekulationsobjekt. De företag som köps 
upp är ”medelstora företag med ett starkt kassaflöde 
och vinstökningspotential, verksamma i mogna bran-
scher med grundläggande underliggande tillväxt”, 
som Attendos ägare IK Investment Partners uttrycker 
det. Inom vård- skola och omsorg har en betydande 

marknad öppnats för den här typen av kapitalintres-
sen. Och det är en speciell marknad det rör sig om.

Liten risk
Financial Times konstaterar att ”vården är en attraktiv 
sektor för riskkapitalet, då den förväntas vara relativt 
immun mot konjunkturnedgångar”. Eller med andra 
ord: Även när det är kris blir folk sjuka och behöver 
omsorg. Stat, kommuner och landsting kommer att 
köpa tjänster även i tillfälliga ekonomiska svackor.

Välfärdssektorerna är på det sättet avskärmade 
från den vanliga marknadsekonomins upp- och ned-
gångar. Jämfört med att köpa ett teknikföretag, där 
vinsten kan vändas till förlust på några månader, är 
ett vårdföretag ett säkert kort.

Vid en ytlig betraktelse kan det här ses som en pa-
radox. Begreppet ”riskkapital” antyder ju att de som 
satsar pengarna är beredda att ta en risk. Men egent-
ligen tar riskkapitalbolagen en väldigt liten risk. De 
satsar sällan på osäkra kort, utan köper istället upp 
företag som har etablerat sig på marknaden – som 
redan går bra. Dessutom finansieras köpet till 70 pro-
cent med ett banklån, och företaget som köps upp 
fungerar som säkerhet. 

Om någon tar en risk när ett riskkapitalbolag ger 
sig in i vårdbranschen är det alltså det uppköpta fö-
retagets anställda och brukare. Och kommunerna.

Vinst 2009: 340 milj kr
Målet för ett riskkapitalbolag är att få så hög avkast-
ning som möjligt på det egna kapitalet. Man vill helt 
enkelt ha vinst. Och det har visat sig möjligt att göra 

”Totalt gjorde de fem 
största aktörerna inom 
LSS-verksamheten en 
vinst på 340 miljoner. 
Det motsvarar löne-
kostnaden för cirka 
1 100 heltidsanställda 
vårdare.”

i omsorg!
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goda vinster på skattefinansierad verksamhet. Vinst-
marginalen inom vården och omsorgen ligger på 
omkring 8 procent om året. 

De sex största vårdkoncernerna gjorde tillsammans 
en rörelsevinst på 1,3 miljarder på svenska skatte-
pengar under 2008. Rörelsevinsten är det som blir 
kvar när de löpande kostnaderna och de årliga av-
skrivningarna dragits från intäkterna. Det som var-
ken går till att bekosta verksamheten eller till investe-
ringar i sådant som lokaler och datautrustning.

Det tycks också vara lönsamt att driva gruppbostä-
der, daglig verksamhet och sälja personlig assistans. 
Vinstmarginalen bland de största koncernerna och 
företagen ligger här på mellan 6 och 10 procent. För 
Frösunda landade rörelsevinsten på 114 miljoner 
2009. Humana (där Assistansia ingår) gjorde samma 
år en rörelsevinst på hela 135 miljoner. Orkidéns rö-
relsevinst slutade på 35 miljoner, Solhagagruppens 
på 28 miljoner, och Olivias på 27 miljoner.

Totalt gjorde de fem största vinstdrivande aktörer-
na inom LSS-verksamheten en vinst på 340 miljoner. 
Det motsvarar lönekostnaden för cirka 1 100 heltids-
anställda vårdare.

Pressar kostnaderna
Riskkapitalbolagen använder sig av en rad strategier 
för att tjäna pengar på sina företagsaffärer. 

Dels vill man gärna öka lönsamheten i de koncer-
ner och företag som köps upp. För att det ska lyckas 
måste ofta kostnaderna pressas. Det kan handla om 
att omstrukturera och göra sig av med olönsamma 
delar, om att säga upp personal eller byta lokaler, och 
om att försöka ”effektivisera” verksamheten genom 
att lägga om scheman och samordna administration. 

Dels försöker man få det företag man har köpt upp 
att växa – genom att vinna fler kontrakt och locka till 
sig fler kunder, men också genom att använda en del 
av den årliga vinsten till att köpa upp mindre aktörer 
i branschen. På ekonomspråk kallas det förvärv. Man 

köper helt enkelt ett annat företag – det kan handla 
om en assistansfirma eller en gruppbostad, och dri-
ver det sedan som en del av koncernen. 

På så sätt ökar omsättningen och vinsten – vilket gör 
att man kan ta ut ett högre pris när hela koncernen 
sedan säljs vidare. Ofta kallas detta för en ”investe-
ring”, något som kan ifrågasättas, åtminstone utifrån 
kommunens, de anställdas och brukarnas perspektiv. 
Det uppstår ingen kvalitativt ny verksamhet genom 
dessa förvärv, det handlar bara om att verksamheter 
byter ägare.

Det handlar inte om aktieutdelning
Ofta handlar debatten om vinster inom vård och 
omsorg om hur mycket ägarna borde få plocka ut i 
form av aktieutdelning. Men när det handlar om de 
vårdföretag som ägs av riskkapitalbolag missar den 
diskussionen målet. Riskkapitalbolagen ger inte sig 
själva en årlig aktieutdelning. Istället ”lagras” vinsten, 
för att sedan hamna hos riskkapitalbolaget i form av 
en reavinst när koncernen säljs efter några år.

Det är skillnaden mellan priset som riskkapitalbo-
laget betalar när det köper upp en vårdkoncern, och 
summan de får när de säljer den vidare, som är nyck-
eln.

3 miljarder i vinst
Affären mellan 3i och Triton illustrerar på ett tydligt 
sätt hur uppköp och försäljningar går till, och hur 
mycket pengar ett riskkapitalbolag gör på att köpa 
och sälja vårdkoncerner. Ofta är köpesummorna 
hemliga – i det här fallet är de dock kända.

I juli 2005 köpte riskkapitalbolaget 3i Carema av ett 
70-tal aktieägare för 1,85 miljarder. Sedan inleddes 
omstruktureringarna och företagsförvärven. Omsätt-
ningen och lönsamheten ökade. Carema växte, och 
koncernen döptes om till Ambea, med Carema som 
dotterföretag. Fyra år senare såldes Ambea/Carema 

Ministern tjänade miljoner 
på sitt vårdbolag

2007 såldes Mats Odells familjebolag, Bellstasund Omsorger, till 
fonden Valedo. Vinsten från försäljningen blev enligt Veckans Af-
färer 72 miljoner kronor.

Ända sedan slutet av 50-talet har familjen Odell sysslat med privat vård 
till personer med utvecklingsstörning. Först med Vallbostrands vårdhem i 
Vallentuna och från 90-talet Majgården i Gnesta. När vårdhemmen, efter 
motstånd, tvingades lägga ner på slutet av 90-talet gick man över till att 
driva gruppbostäder, daglig verksamhet och behandlingsboende.
  Bellstasund ägdes till varsin tredjedel av Mats Odell med hustru, hans 
syster och hennes make, samt den mångårige koncernchefen. 2006, det 
sista året i familjen Odells ägo, omsatte Bellstasundskoncernen 94,3 Mkr 
och gjorde en vinst på 2,8 Mkr.
  Fonden Valedo köpte Bellstasund Omsorger via Solhagagruppen som 
man köpt tidigare under året. Vinsten för Bellstasund blev, enligt Veckans 
Affärer, 72 milj kr. Fonden Valedo finansieras till stor del av två AP-fonder 
– pensionsfonder, som Mats Odell (kd) också ansvarar för som minister. Mats Odell, kd, kommun och finansmark-

nadsminister, har tjänat miljoner på sitt 
vårdbolag.
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till Triton för 8,3 miljarder. Det ger en reavinst på 6,45 
miljarder. I sin balansräkning för 2008 uppger man 
att det fanns en räntebärande skuld (ett banklån) på 
3,4 miljarder 2008. När denna skuld återbetalats till 
långivarna återstod drygt 3 miljarder i reavinst. Det 
mesta av detta handlade om en årlig vinst på skat-
tepengar som lagrats. Avkastningen på det satsade 
kapitalet uppges ha varit 350 procent.

Smiter från skatten
När ett riskkapitalbolag väl plockar hem reavinsten 
från försäljningen försöker man också så långt som 
möjligt undslippa skatt. Många riskkapitalbolag har 
sina fonder placerade i skatteparadis eller lågskat-
teländer. Dit hör Triton och IK Investment Partners 
(Jersey), Procuritas (Guernsey), 3i, Bridgepoint, Hg-
Capital och Argan Capital (London, som inte räknas 
som ett skatteparadis men som har väldigt gynnsam-
ma skatteregler). Enligt tidningen Veckans Affärer 
har många riskkapitalbolag till och med ”skattesmit-

ning som affärsidé” (VA 2007-03-14). De tjänar alltså 
inte bara i allt högre utsträckning pengar på skatte-
medel, de är också i allmänhet ovilliga att betala skatt.

Koncentration av ägande
Vad får riskkapitalbolagens insteg på vård- och om-
sorgsområdet för följder? Man kan se en tydlig trend 
mot ökad koncentration.  ”Det förekommer en hel 
del strukturaffärer i branschen, där företag växer ge-
nom att köpa upp verksamheter”, skriver Nutek och 
Almega i en rapport om de nya vårdmarknaderna. 
Något som de ser som helt naturligt. ”Koncentratio-
nen mot större företag kan ses som ett uttryck för en 
mognadsprocess”, menar Nutek och Almega. 

Delegationen för mångfald inom vården, som 
tillsattes under den socialdemokratiska regeringen 
2006, såg samma trend, men var mindra positiva till 
utvecklingen. Man kunde slå fast att ”de små privata 
vårdföretagens, kooperativens och de ideella orga-
nisationernas andel av den offentligt finansierade 

Bolag/koncern Total omsättning 09 Rörelsevinst 09  Ägare 
    

Frösunda LSS AB               1 635 miljoner kr              114 miljoner kr  HgCapital, 
           
Humanakoncernen                1 693                135   Argan Capital, 
(inkl. Assistansia AB)          

Carema Orkidén      615      35   Triton 

Olivia personlig assistans     558,6     27,5   Procuritas 

Solhagagruppen AB      300      28,5   Bridgepoint

Särnmark Assistans AB    143,2        8,4   Mikael Särnmark mfl
            familjeföretag 

Vivida assistans AB     102,7        4   Vivida 

Enigma AB        99,6     15,2   Michael Creutz 
            familjeföretag

Attendo LSS (3 bolag fusioneras)     75,8       2,5   IK Investment
            partners
           
Nära AB      72       8,9   Propiis Holding, 
            Ingrid Wikström 

De fem största              4 801,6               340  
   
De tio största              5 294,9               379 

Så har vi räknat: Siffrorna är hämtade från respektive bolags årsredovisning för år 2009. Omsättningen är lika med de 
pengar bolagen får från samhället för att driva verksamheten. Rörelsevinsten är det redovisade överskottet i verksamhe-
ten, när alla kostnader och materiella avskrivningar är borträknade från omsättningen. Det är alltså pengar som varken 
går till löpande kostnader (som personal) eller till att bekosta investeringar i verksamheten. 
Som jämförelse kan nämnas att av de kooperativ som erbjuder assistans är JAG och STIL störst. 
De omsätter ca 650 resp. 250 milj kr. 



8                                 INTRA 3 • 109                                 INTRA 3 • 10

 

Kent Werne är frilansjournalist med en rad reportage 
och avslöjande artiklar bakom sig. Han föddes 1978 i 
Sundsvall och bor nu i Stockholm. Kent Werne är en 
av författarna till boken  Sälj hela skiten – eller hur pri-
vatiseringarna raserar den gemensamma välfärden  
(2009), och är en erfaren och uppskattad föreläsare. 
Han har tidigare även arbetat med folkbildning inom 
ABF. I juli 2010 utkom hans bok Du sköna nya hem, 
om utförsäljningen av allmännyttan. Läs mer på www.
kentwerne.se

vården och omsorgen är mycket begränsad. Istället 
driver utvecklingen mot företagskoncentration och 
oligopol”. Den borgerliga regering som tillträdde 
2006 valde dock att lägga ner utredningen, istället 
för att vidta åtgärder mot denna utveckling.

Lämpliga ägare?
Frågan om riskkapitalbolag är lämpliga ägare och 
utförare av skattefinansierad vård och omsorg har 
debatterats. Branschorganisationen Vårdföretagarna 
menar att riskkapitalbolagen tillför kompetens och 
kapital till välfärdssektorn, och att de ofta genom-
för nödvändiga omstruktureringar. Delegationen 
för mångfald inom vård och omsorg var dock mer 
negativa: ”Korta ägarperioder, köp och försäljningar 
visar att avkastning och värdetillväxt är riskkapitalbo-
lagens överordnade syfte. Är det vad vi önskar uppnå 
när inflytande och makt över samhällets vård och om-
sorg överlåts till privata företag?”, skrev ordföranden 
Inger Schörling och huvudsekreteraren Ola Johans-
son i en debattartikel (SvD 2007-07-10).

B egreppet riskkapital kom-
mer från engelskans ”ven-
ture capital”, chansartade 

satsningar på nya företag. Men det-
ta är inte det vanligaste inom risk-
kapitalbranschen, som på engelska 
kallas ”private equity (ungefär ”pri-
vat kapital”). 

Den strategi som dominerar är 
istället det som kallas ”buyout”. 
Här inriktar man sig på uppköp 
av medelstora och stora koncerner 
och företag. 

Det kan handla om ett familjeägt 
bolag, men lika ofta om börsno-
terade företag som ”köps ut” från 
börsen. Och här är risktagandet 
inte lika stort.

Försöker locka investerare
Något förenklat kan ett riskkapi-
talbolag beskrivas som en grupp 
affärsmän som gått samman för att 
köpa och sälja företag inom olika 

Så här funkar riskkapitalbolagen
branscher, med syfte att tjäna peng-
ar på affärerna.

Grunden finns i riskkapitalbola-
gets fonder. Affärsmännen startar 
en riskkapitalfond, och försöker 
locka ”investerare” att satsa pengar 
i den. De som satsar kapital är ofta 
banker, försäkringsbolag, pensions-
fonder eller privatpersoner. Sedan 
används kapitalet i fonderna till 
företagsaffärerna. Vid uppköpen 
kompletteras fondkapitalet med 
ett stort banklån. Vanligtvis handlar 
det om 20–30 procent fondkapital 
och 70–80 procent lånade pengar.

Fokus på lönsamheten
Formellt är det själva fonden som 
äger koncernen eller företaget som 
köps upp, vanligtvis via ett holding-
bolag. När väl köpet är avklarat tar 
de nya ägarna kontroll över verk-
samheten. Nu inleds en period 
med fokus på att öka lönsamheten, 

Risken är stor att du som arbetar med stöd till personer med 
utvecklingsstörning genom ditt arbete, har eller kommer att ha, 
någon av de stora vårdkoncernerna som arbetsgivare. Bolag 
som i sin tur ägs av anonyma riskkapitalbolag. Så det är lika 
bra att lära sig hur det funkar!

Hur mycket 
drivs privat?

A llt mer av den skattefinan-
sierade välfärden läggs ut 

på entreprenad, upphandlas 
eller görs om till kundvalssys-
tem. De privata aktörernas an-
del av kakan växer och ligger 
nu på mellan 10 och 20 pro-
cent beroende på välfärdsom-
råde. Inom området personlig 
assistans beräknas redan mer 
än hälften av skattepengarna 
nu gå till privata aktörer. En 
majoritet av alla gruppbostä-
der och all daglig verksamhet 
drivs fortfarande i kommunal 
regi, men den privata andelen 
spås öka de närmaste åren, 
särskilt när allt fler kommuner 
öppnar upp kundvalssystem 
med stöd i LOV (Lagen Om Val-
frihetssystem). Och det är över 
lag de vinstdrivande aktörerna 
som dominerar den privata 
andelen av vård- och omsorg. 
Bland de privata aktörer som 
får pengar av kommunerna 
för att driva omsorgsverksam-
het är fördelningen ungefär 90 
procent vinstdrivande bolag 
och 10 procent ideella aktörer. 
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Så här funkar riskkapitalbolagen
att omstrukturera, se över kostna-
der, och få företaget att växa. Det 
vanliga är också att man förvär-
var mindre företag inom samma 
bransch, och införlivar dem.

Säljs efter ett tag
Efter en tid säljs konsernen/fö-
retaget vidare. Detta kallas för en 
”exit”. Normalt görs detta efter 3-4 
år, ibland bara efter ett år, ibland 
först efter åtta år. Målet är att sälja 
det uppköpta företaget till ett hög-
re pris än vad man köpte det för. 
Detta skapar en försäljningsvinst, 
en reavinst.

Syfte: vinstmaximering
Syftet är att ”maximera avkastning-
en på insatsen”, som riskkapitalbo-
laget 3i uttrycker det. Dels vill de 
som placerat pengar i fonderna ha 
mer tillbaka än de satsade. Men af-

färsmännen bakom riskkapitalbo-
laget vill också tjäna pengar. De tar 
ut en årlig förvaltningsavgift – nor-
malt mellan 1,5 och 3,5 procent av 
fondens värde.  Dessutom plockar 
de hem en stor del av den vinst som 
skapas på köp- och säljverksamhe-
ten. När uppköpta företag säljs vi-
dare går 80 procent av vinsten till 
fonden och dess placerare, men 
hela 20 procent går till de affärs-
män som kontrollerar riskkapital-
bolaget.

Smiter från skatten
Nästan alla större riskkapitalbolag 
utnyttjar skatteparadis. Riskkapital-
bolagens fonder, och tillhörande 
förvaltningsbolag, finns vanligen 
registrerade på någon av skattepa-
radisöarna Jersey eller Guernsey. 
Det är främst två saker som gör 
skatteparadisen attraktiva för risk-
kapitalbolagen:  Det ena är att det 

är låg eller ingen skatt.  Det andra 
är att det råder sekretess. Därför 
kallas de också sekretesstater. Skat-
temyndigheter i andra länder har 
ingen insyn i vad som sker i de bo-
lag och fonder som finns registre-
rade i skatteparadis.

Tusentals företag
Riskkapitalbolagen förvaltar sam-
manlagt ungefär 2 500 miljarder 
dollar i sina fonder, och äger tu-
sentals företag på global nivå.  De 
30 största svenska riskkapitalbola-
gen ägde 350 företag år 2007.  De 
största riskkapitalbolagen i Sverige 
är EQT, Nordic Capital, IK Invest-
ment Partners och Altor. I deras 
fonder finns 250 miljarder kronor 
och de äger företag med 600 000 
anställda i Sverige och andra län-
der. 

D e stora vårdbolagen har som huvudsakliga 
syfte att ge vinst åt ägarna. Det betyder att en 
del av de skattepengar som bolagen får varje 

år måste tas bort från verksamheten. Man måste alltså 
skära i kostnaderna och driva verksamheten billigare 
än vad de icke-vinstdrivande företagen (kooperativ, 
stiftelser) och de offentligt drivna verksamheterna 
gör. I huvudsak är det inom ett fåtal områden som 
man kan pressa kostnaderna (därmed inte sagt att 
alla privata bolag utnyttjar dessa möjligheter):

1. Minskad administration och andra kringkost-
nader. Ofta har man en ”plattare” organisation 
med mindre byråkratisk överbyggnad.
2. Nedskärning av personalstyrkan. Genom 
”översyn” av schemaläggning kan man pressa 
ner antalet anställda och öka antalet deltidsan-
ställda.
3. Sämre kollektivavtal. Bland annat har de pri-
vatanställda ett sämre jouravtal som gör att den 

del av jourtiden som i kommunen räknas som 
arbetstid, försvinner. 
4. Man kan minska användningen av externt ex-
pertstöd, t ex handledning.
5. Minskat socialt ansvarstagande. De privata bo-
lagen har t ex  inte samma krav på sig att skapa 
sysselsättning åt övertalig personal vid omorga-
nisation.
6. Ibland erhåller privata utförare momskom-
pensation för att de inte ska missgynnas av att de 
kommunala verksamheterna är momsbefriade. 
Men momskompensationen utgår ofta från den 
totala kostnaden där personalkostnaden – som 
inte är momspliktig – ingår.

Allteftersom de privata bolagen växer sig starkare har 
de också möjlighet att med hjälp av juridisk expertis 
och sin oligopolliknande ställning pressa upp priset 
till sin fördel.
     Red.

Var kommer vinsten ifrån?
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S edan 2005 har man i Umeå märkt en 
trend att allt fler ungdomar som av-
slutat gymnasiesärskolan ansöker om 

daglig verksamhet enligt LSS. 
– Att bryta den trenden är viktigt eftersom 

man vet att det är betydligt svårare att gå 
från daglig verksamhet till den öppna ar-
betsmarknaden, anser Camilla Lindström-
Labba, projektledare för Mellansteget. 

Camilla berättar vidare att Arbetsförmed-
lingen, gymnasiesärskolan och daglig verk-
samhet har signalerat samstämmigt att man 
saknar en effektiv metod för dessa ungdo-
mar, en längre riktad insats, där fokus är 

gymnasieförvaltningen och Socialtjänsten inom 
Umeå Kommun. Mellansteget styrs av Ungdomstor-
gets styrgrupp och ägs av Socialtjänsten Umeå Kom-
mun.  

Ungdomstorget i sin tur är ett 3-årigt projekt inom 
Umeå Kommun där unga med särskilda behov ska 
mötas av samordnade insatser mot egen försörjning.

Målgruppen är i första hand ungdomar upp till 25 
år som avslutat gymnasiesärskolans nationella pro-
gram. I andra hand kan ungdomar som provat annan 
aktivitet vara aktuella. Mellansteget tar emot 10–12 
ungdomar per grupp. 

– Gemensamt för båda grupperna är att man bedö-
mer att personen har ett behov av att växa och mogna 
inför vuxenlivet innan man tar ställning till om de 
tillhör arbetsmarknaden eller bör rekommenderas 
att ansöka om daglig verksamhet genom LSS, säger 
Love Sundlöf, arbetskonsulent på Mellansteget.

 – Det år som Mellansteget erbjuder gör det lättare 
att klargöra om arbetslivet eller sysselsättning genom 
LSS är det mest lämpliga. De får med sig ett muntligt 

MELLANSTEGET
    En ettårig vidareutbildning inför vuxen- och arbetslivet
I Umeå, som på många andra 
håll, märkte man att steget 
mellan gymnasiesärskola och 
arbetsliv kan vara svårt för 
många. Ibland väljer man 
daglig verksamhet eftersom det 
är svårt att få jobb på öppna 
marknaden. För att hjälpa 
fler att få en bättre start på 
vuxenlivet har man startat 
Mellansteget.

arbetet. 
Förebild för Mellansteget har bl a varit ett projekt i 

Skellefteå med samma namn som sedan 2007 utveck-
lat en metod som är skräddarsydd för målgruppen 
och som gett bra resultat.

Tid att mogna
Mellansteget är en ettårig utbildning som vänder sig 
till ungdomar som genomgått gymnasiesärskolan 
och som har behov av stöd. Det är en längre riktad in-
sats, där de får tid att mogna och där de får hjälp med 
att hitta rätt, antingen till den öppna arbetsmarkna-
den (med eller utan samhällets stöd) eller till daglig 
verksamhet. 

Förhoppningen med projektet är att bromsa och 
helst vända den utveckling som skett mot att alltfler 
ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan söker 
daglig verksamhet.

Ungdomstorget
Mellansteget finansieras av Samordningsförbundet, 

Tobias Gidlund går Mellansteget och praktiserar på Svensk Markservice.
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MELLANSTEGET
    En ettårig vidareutbildning inför vuxen- och arbetslivet

Tobias Gidlund

Vad betyder Mellansteget för dig?
För mig betyder det jobb och att få lära mig nya 
saker. Jag får också prova olika praktikplatser.
Vad gör du just nu i Mellansteget?
Jag praktiserar på Svensk Markservice.
Vad har du för arbetsuppgifter på din praktikplats?
Allt möjligt, t ex plocka skräp, tömma pappers-
korgar, sopa och skotta snö.
Är det någon skillnad på att ha praktik via Mel-
lansteget jämfört med tidigare praktikplaceringar?
Ja, det tycker jag för när jag praktiserade tidi-
gare fick jag ingen utbildning under tiden.
Vad tycker du om att personal från Mellansteget be-
söker dig en gång/vecka?
Bra, då får ni veta hur det går för oss på prak-
tikplatsen.
Varje vecka har ni återsamlingar, vad är dina tan-
kar om den dagen?
Det är skönt att få träffa sina kompisar och 
berätta om hur veckan varit. Vi försöker att 
hjälpa varandra om någon behöver det.
Hur ser du på din framtid? Hur tror du att det kom-
mer att bli och vad har du för drömmar?
I framtiden vill jag jobba som vaktmästare på 
något företag. Jag tror att det blir lite svårt att 
få jobb men att jag kommer att ha lätt för att 
klara arbetsuppgifterna. Jag gillar att sopa, 
skotta snö och klippa gräsmattor. Mina dröm-
mar är att få ett jobb, ta körkort och träffa en 
tjej.

och ett skriftligt omdöme från tiden i Mellansteget 
samt rekommendationer hur de kan gå vidare i livet, 
säger Camilla Lindström-Labba. 

Kombinerar teori och praktik
Mellansteget kombinerar praktik med teori. Vid tre 
tillfällen går deltagarna ut på praktik och däremellan 
är det teoriperioder. 

– Vi vill stärka och utveckla individen, säger Love 
Sundlöf. Grunden i arbetet är att skapa goda rela-
tioner och ett positivt förhållningssätt. Love Sundlöf 
berättar att mycket handlar om att bryta mönster vil-
ket tar tid och kräver tålamod. En viktig del av Mel-
lansteget är praktik, sammanlagt 30 veckor uppdelat 
på tre perioder. 

– Deltagarna är med och planerar sin praktik. Plat-
sen väljs utifrån ungdomens önskemål, men även uti-
från deras möjlighet att få arbete, berättar Camilla 

Lindström-Labba. Under praktikveckorna är delta-
garna på sina praktikplatser fyra av veckans dagar. 
Den femte dagen återsamlas gruppen för uppfölj-
ning, återkoppling och olika teoriinslag. På praktik-
platsen ska det finnas en handledare och projektper-
sonalen gör kontinuerliga uppföljningar genom att 
vara på praktikplatsen en gång/vecka. 

– Efter genomgånget år i Mellansteget ska den en-
skilda individen vara stärkt och medvetandegjord om 
sina förutsättningar, berättar Love Sundlöf. Man ska 
också få bättre kunskaper om samhället och myn-
digheternas olika roller. Varje deltagare får med sig 
en muntlig och skriftlig utvärdering som ligger till 
grund för en framtidsplanering.

Förhoppningen är att minst 50% ska stå till arbets-
marknadens förfogande efter att ha gått igenom Mel-
lansteget. 

Text och bild: Mellanstegets personal.
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S ocialstyrelsen har undersökt den kontinuer-
liga användningen av läkemedel år 2007 hos 
34 100 personer som har en utvecklingsstör-

ning, autism eller ett  autismliknande tillstånd. Un-
dersökningsgruppen kallas i det följande för utveck-
lingsstörda. Den jämförs med hela befolkningen. 

30 procent får psykofarmaka
Av befolkningen som helhet använde 10 procent av 
kvinnorna och 5 procent av männen psykofarmaka 
kontinuerligt år 2008. Men hos personer med ut-
vecklingsstörning var det mer än 
30 procent som använde psyko-
farmaka och där var andelen lika 
stor bland kvinnor och män. Bland 
männen med utvecklingsstörning 
fick de  allra flesta tre eller fler oli-
ka psykofarmaka. 

20 procent får neuroleptika
För 20 procent bestod deras psyko-
farmaka av neuroleptika, dvs läke-
medel som är avsedda för schizo-
freni och andra psykoser. Det är 25 
gånger vanligare än i befolkningen 
i övrigt. Detta trots att traditionella 
neuroleptika medför en risk för epileptiska anfall, 
ofrivilliga rörelser (tardiv kinesi) och ytterligare kog-
nitiv nedsättning, Socialstyrelsen nämner särskilt 
Levomepromazin, Halopridol och Zuklopentixol. 
Icke-traditionella neuroleptika används alltmer, men 
även de har biverkningar såsom risk för viktökning,  
inverkan på rörelsemönstret, förstoppning, allergier 
och trötthet.

25 procent får epilepsiläkemedel
Epilepsi är en ofta förekommande sjukdom hos per-
soner med utvecklingsstörning. Hela 25 procent av 
undersökningsgruppen fick epilepsiläkemedel och 
8 procent dessutom ett neuroleptika. Läkemedel av-
sedda för epilepsi gavs dessutom vid utagerande be-
teende, vilket kan förorsaka olika psykiska problem, 
viktökning m.m.

20 procent får antidepressiva medel
Olika beteendestörningar kan vara tecken på en de-
pression och motivera behandling med antidepres-

Psykofarmaka
siva medel. Vissa sådana – s.k. SSRI-preparat – har 
under senare år visat sig framkalla aggressivt bete-
ende, tvångsmässighet, störande sexuellt beteende 
och bristande impulskontroll.  20 procent i under-
sökningsgruppen fick sådana preparat.

10 procent får bensodiazepiner
Bensodiazepiner är en grupp läkemedel mot sjuk-
liga ångesttillstånd och sömnstörningar. De används 
i drygt 10 procent av undersökningsgruppen. En hög 
konsumtion och långtidsbruk kan framkalla ett bero-

ende och öka benägenheten för ag-
gression. Preparatet Diazepam kan 
framkalla ökad oro hos personer 
med en hjärnskada.

Manar till försiktighet
Det finns ingen evidens för att an-
vända psykofarmaka utanför de 
medicinska indikationsområdena. 
Det finns inga vetenskapliga belägg 
för att exempelvis neuroleptika har 
en lugnande effekt. Statens bered-
ning för medicinsk utvärdering ma-
nar till försiktighet i användandet, 
eftersom biverkningar är särskilt 

stor bland människor med skadad hjärnfunktion.
Psykisk sjukdom hos personer med utvecklingsstör-

ning kan vara svår att diagnostisera och riskerar att 
förväxlas med olika beteendeproblem. Diagnostiska 
instrument inom psykiatrin är inte alltid anpassade 
för att användas på personer med utvecklingsstör-
ning. Idag finns det bra pedagogiska och psykolo-
giska metoder att tillgå som alternativ.

Personer med utvecklingsstörning har ofta svårt att 
uttrycka sina symtom och det kan därför vara svårt 
att ställa diagnos. Dessutom kan sjukdomssymtomen 
vara annorlunda än hos andra. 

Det krävs att vårdpersonalen kan tolka patientens 
språk och anpassa kommunikation och bemötande. 
Tålamod och tid behövs för att tillgodose behoven. 
Det underlättas av fasta kontakter med dem inom 
hälso- och sjukvården som har kunskaper om funk-
tionsnedsättningar.

Socialstyrelsen konstaterar att den höga förekoms-
ten av föråldrade läkemedel samt avrådda kombina-
tioner tyder på att läkemedelslistorna revideras all-
deles för sällan. Risken finns att läkemedlen samlas 

Psykofarmaka är samlingsnamn 
för läkemedel vid psykiska sjukdo-
mar och störningar. I första hand 
avses neuroleptika (även kallade 
antipsykotika) och antidepressiva 
läkemedel, men även  ångest-
dämpande medel och hypnotika 
(sömnmedel). 
Neuroleptika används vid behand-
ling av svåra psykiska störningar, 
framför allt schizofreni. 

Felaktig förskrivning av 
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på hög och att oönskade och onödiga biverkningar 
uppstår. Det är särskilt anmärkningsvärt att en så pass 
hög andel personer i undersökningsgruppen använ-
der läkemedel som är avsedda vid schizofreni och 
psykoser (neuroleptika).

Habiliteringsläkaren Inger Näslund har sedan decen-
nier kritiserat läkarkårens slentrianmässiga förskriv-
ning av psykosmedicin till utvecklingsstörda enligt 
Dagens Nyheter 30 juni 2010. 

Hon säger att det är många som fått medicinerna 
på prov för länge sedan, kanske utskrivna av en psy-
kiater. Sedan har patienten hamnat hos andra läkare 
som bara fortsatt att skriva ut vad den första läkaren 
skrev ut.

Om medicineringen pågår en längre tid, säger Näs-
lund,  kan den orsaka ett livslångt handikapp som ytt-
rar sig i att den drabbade ofrivilligt grimaserar, räcker 
ut tungan, smackar med läpparna och blinkar snabbt 
med ögonen. 

Att utveckingsstörda får antipsykotiska läkemedel 
istället för pedagogik beror dels på resursbrist, dels 
på inkompetens.

Från Socialstyrelsens rapport: ”Användningen av läkemedel mot depression, ångest, 
sömnsvårigheter, schizofreni eller psykoser (psykofarmaka) är mer än tre gånger vanli-
gare bland personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd än 
bland befolkningen. Var femte person i denna undersökningsgrupp använder läkemedel 
mot schizofreni och psykoser (neuroleptika). Motsvarande andel i totalbefolkningen är en 
procent. Socialstyrelsen finner det anmärkningsvärt att så många i undersökningsgrup-
pen använder neuroleptika.”

Socialstyrelsen. Alltjämt ojämlikt! – Levnadsförhål-
landen för vissa personer med funktionsnedsätt-
ning. 120 sidor. 2010. Artikelnummer: 2010-6-21. 
Kan beställas från: socialstyrelsen@strd.se Pris 117 
kr. Kan också laddas ner gratis från Socialstyrelsens 
hemsida: www.socialstyrelsen.se

Slentrianmässig förskrivning

Socialstyrelsen kom 2009 med en rapport: Kunskap 
och Samverkan. Vård och stöd till personer med utvecklings-
störning och psykisk ohälsa (se Intra nr 2/09).

I den föreslås att landstingen bildar särskilda team 
med ansvar för behandlingen. Man kan välja en av 
tre modeller. 

1. Ett specialiserat team förlagt till en vårdcentral 
och med ett lämpligt stort upptagningsområde. Det 
bör bestå av allmänläkare, sjuksköterska och psyko-
log och få konsultstöd av psykiater.

2. Ett motsvarande team förläggs till landstingets 
vuxenhabilitering eller 

3. till en öppen mottagning inom psykiatrin.
I alla fall bör en ”länkperson”, lämpligen en sjuk-

sköterska, utses med ansvar för den fortlöpande kon-
takten. 

Särskilda team

Stockholms läns landsting publicerade 2009 en så 
kallad Fokusrapport: Vuxna personer med utvecklings-
störning och deras behov av hälso- och sjukvård. (Se Intra 
nr 3/09). Man förtecknar behovet av hälsokontroller 
och ger förslag till förbättringar.

Förslag till förbättringar

26 läkare skrev i Dagens Medicin nr 13/07 att den 
medicinska tillsynen över personer med utvecklings-
störning har försämrats trots Riksdagens beslut om 
prioritering. ”Vi har sett ett otal fall av felaktig läke-
medelsbehandling som initierats på oklara grunder, 
men som trots det har kvarstått i decennier.” 

Skrev om försämringar

I USA har det under de senaste decennierna dri-
vits ett stort antal rättsliga processer om otillbörlig 
medicinering med psykofarmaka till personer med 
utvecklingsstörning. Den har även kritiserats i länder 
som Kanada, Australien, Storbritannien. Det ameri-
kanska justitiedepartementet har sett till att det ut-
färdats föreskrifter med bl a uppföljning av medici-
neringen var tredje månad på institutioner och kom-
munala boenden. 

Processer mot medicinering

Läkarna och LSS
Det står inget i varken LSS eller Hälso- och sjukvårds-
lagen om läkares medverkan i verksamheter enligt 
LSS. Det står inte heller i någon av lagarna något om 
att kommunen skall ansvara för hälso- och sjukvård 
i insatser med stöd av LSS. Det står endast som en 
kommentar till Omvårdnad i LSS.

Det är klar brist. Inte heller har Socialstyrelsen 
skrivit några föreskrifter och allmänna råd om läkar-
insatser eller hälso- och sjukvården i övrigt vid LSS-
insatser. Före LSS fanns det utförliga instruktioner 
för läkarna. 

Regeringen har i sommar utfärdat direktiv om 
utredning av hemsjukvården i ordinärt och särskilt 
boende och ”om kommunerna ska ges befogenhet 
att anställa eller på annat sätt tillhandahålla läkare”. 
(Dir. 2010:71) 
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F lera länsstyrelser konstaterar att insatser be-
viljas utan laglig grund. Det gäller främst bo-
stad med särskild service för vuxna som be-
viljas utan att personen  har behov av ”hela 

insatsen”. Personerna får bo kvar i sina lägenhet och 
får en insats som mest kan liknas vid boendestöd en-
ligt SoL. I beslutet kan det stå att personen beviljats 
”bostad med särskild service enligt LSS i form av bo-
endestöd”. En annan variant är när en och samma 
person samtidigt beviljas bostad med särskild service 
enligt LSS och boendestöd enligt SoL. Personen får 
i sådana fall ”dubbla” beslut, när det gäller själva stö-
det, eftersom det i LSS-beslutet om bostad med sär-
skild service ingår både omvårdnad, fritidsverksam-
het och kulturella aktiviteter. 

Anledningarna till de felaktiga besluten kan vara 
olika, alltifrån att kommunerna börjat betrakta ”per-
sonlig service med boendestöd” som en lagstadgad 
LSS-insats, till att besluten faktiskt påverkar utfallet av 
kostnadsutjämningssystemet till kommunens fördel.

Uppmanas ändra sin ansökan
Det förekommer att enskilda uppmanas att ändra sin 
ansökan så att insatsen är möjlig att verkställa inom 
ramen för det utbud som finns 
i kommunen eller genom för-
säkringskassans assistansersätt-
ning. Ett sådant tillvägagångs-
sätt kan medföra att den enskil-
de inte får avslag på sin begäran 
vilket förhindrar möjligheten 
att överklaga.

Ett sätt för kommunerna att inventera behovet av 
bostäder med särskild service för vuxna är att an-
vända sig av intresseanmälningar. Ibland uppmanas 
enskilda att göra en intresseanmälan men att avvakta 

med att lämna in en ansökan tills kommunen med-
delar att det finns en ledig bostad. Det kan vara bak-
grunden till att länsstyrelserna ibland finner att ansö-
kan och beslut är daterade samma dag. Iakttagelser 
visar också att skillnaden mellan en intresseanmälan 
och en ansökan om en insats inte alltid görs tydlig för 
den enskilde. 

Det finns exempel på att personer varit i full för-
vissning om att de lämnat in en ansökan och att den 
behandlas av handläggaren när de i själva verket bara 
fyllt i en intresseanmälan.

Andra brister som länsstyrelserna lyfter fram är un-
dermåligt dokumenterade utredningar eller inga do-
kumenterade utredningar alls inför beslut om LSS-
insatser. Vidare är det sparsamt med dokumentation 
om hur insatsen ska genomföras och följas upp.

Långa väntetider 
Den sista december 2008 rapporterade kommunerna 
att drygt  2 100  LSS-beslut inte var verkställda. Över 
hälften av de personer som berördes av dessa beslut 
hade väntat mer än sex månader på att få sina insat-
ser verkställda. De långa väntetiderna märks främst 
för vuxna och gäller i första hand insatserna bostad 

med särskild service och kon-
taktperson.

Flera länsstyrelser har riktat 
allvarlig kritik mot de nämn-
der som fortfarande efter två 
år inte har verkställt sina egna 
gynnande beslut. 

Eftersom länsstyrelsen inte 
kan ansöka om särskild (straff)-avgift för så gamla be-
slut, har den allvarliga kritiken varit det enda påtryck-
ningsmedel som länsstyrelserna kunnat ta till för att 
få nämnderna att ta det ansvar de har enligt lag.

Här finns det brister!

Om man granskar alla tillsynsärenden som länsstyrelserna haft un-
der senare år får man en ganska bra bild av vad som fungerar och 
vad som inte fungerar i stödet till personer med funktionshinder. Det 
har nu socialstyrelsen gjort och resultatet är mycket avslöjande!

Socialstyrelsen har gjort en sammanställning av länsstyrelsernas 
sociala tillsyn under åren 2008 och 2009. Man har bl a redovisat 
tillsynsärenden som gäller funktionshindersomsorg i 207 kommuner. 
I hela 44 procent av dessa ärenden ledde tillsynen till kritik. 

Här kommer ett redigerat och förkortat utdrag ur rapporten: 

Socialstyrelsen. Social tillsyn – Länssty-
relsernas iakttagelser under 2008 och 
2009. 77 sid. 2010. Art.nr. 2010-6-3. 90 
kr. Kan laddas ner gratis från Socialstyrel-
sens hemsida: www.socialstyrelsen.se
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Svårt för handläggarna
De brister som uppdagats i samband med myndig-
hetsutövningen hänger samman med de förutsätt-
ningar som handläggarna har för att utföra sitt arbe-
te. I många små kommuner är förhållandena särskilt 
besvärliga. Där är LSS-handläggarna ofta ensamma i 
sin roll. De har inga kollegor inom funktionshinders-
området som de kan rådgöra eller samarbeta med. 
Kollegor som t.ex. handlägger hemtjänstärenden 
kan ha svårt att förstå de frågor som LSS-handläggar-
na brottas med. Det är inte ovanligt att den närmaste 
chefen har sin kompetens från äldreområdet och 
saknar både kunskaper och erfarenheter från funk-
tionshindersområdet. Under sådana förhållanden är 
det svårt för LSS-handläggarna att få stöd i sitt arbete 
och att klara av att göra lagtolkningar etc..

Även i större kommuner finns liknande problem. 
Många gånger påtalar länsstyrelserna brister i till-
gången till kompetensutveckling för handläggarna. 
De saknar handledning och ges sällan tillfälle att för-
bättra sina kunskaper varken i myndighetsutövning 
eller om konsekvenser av olika funktionsnedsättning-
ar. Även så enkla saker som tillgång till handböcker 
behöver åtgärdas.

Bostäderna håller inte måttet
En av de LSS-insatser som ofta är föremål för läns-
styrelsernas tillsyn är bostäder med särskild service 
för vuxna. De allra flesta länsstyrelser har uppmärk-
sammat att det blivit allt vanligare att antalet boende 
i gruppbostäder är så många som sex. Flera länssty-
relser menar att sex boende numera snarare är regel 
än undantag.

Det förekommer att gruppbostadens gemensam-
hetsutrymme utnyttjas av fler personer än de som 
arbetar och bor där samt deras anhöriga och vänner 
som kommer på besök. Detta är fallet när så kallade 
servicelägenheter knyts till gruppbostaden i stället 
för till egna gemensamhetsutrymmen. Den lilla grup-
pens princip, som är en av gruppbostadens känne-
tecken, blir då helt satt ur spel.

Om tillämpningen av den lilla gruppens princip skrev re-
geringen så här i LSS: Ett positivt socialt samspel med andra 
är ett nödvändigt inslag för ett gott liv i en gruppbostad. För 
att stärka och utveckla samspelet i gruppbostaden krävs att 
gruppen som delar gemensamma utrymmen inte är för stor. 
Den bör inte vara större än att den enskilde kan få en social 
roll i gruppen, att knyta vänskapsband och att kunna förstå 
och förutsäga de andras reaktioner.

    Red. kommentar.

Här finns det brister!

Enligt Socialstyrelsens rapport finns det 
allvarliga brister på följande punkter:

• Insatser beviljas utan laglig grund framför allt när 
det gäller bostad med särskild service.
• Enskilda uppmanas att ändra sin ansökan så att 
insatsen är möjlig att verkställa inom ramen för det 
utbud som finns i kommunen.
• Skillnaden mellan en intresseanmälan och en an-
sökan om en insats görs inte tydlig för den enskilde.
• Undermåligt dokumenterade utredningar eller inga 
dokumenterade utredningar alls inför beslut om LSS-
insatser.
• För långa väntetider för bostad och kontaktper-
son.
• Dåligt stöd till LSS-handläggarna.
• För många boende i gruppbostäderna.
• Gruppbostäder samlokaliseras med äldreboende.
• Omflyttning av personer, mot deras vilja, från bo-
städer med särskild service till äldreboenden.
• Personalbrist, bl a indragning av nattbemanningen 
även där denna behövs.
• Föräldrar som har barn på korttidshem kan inte 
påverka när avlastningen ska genomföras.
• Begränsade personalresurser får till följd att strik-
ta regler och rutiner införs.
• Hot och bestraffningar i verksamheten.
• Okunskap om var gränsen går för det som är till-
låtet.
• Enhetscheferna är inte på plats i den utsträckning 
som behövs.
• Övertalig personal, utan erfarenheter och kunska-
per från funktionshindersområdet, anställs i LSS-
verksamheter.
• Brister i dokumentation och i arbetet med genom-
förandeplaner.
• Stora brister när det gäller personalens kännedom 
om vad som är missförhållanden och övergrepp och 
hur en anmälan ska göras.
• Personer med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar eller autismspektrumstörningar hamnar 
mellan stolarna.
• Få insatser till våldsutsatta kvinnor med funk-
tionsnedsättning.

forts. på nästa sida.
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Länsstyrelserna har också sett exempel på att ge-
mensamhetsutrymmen är stängda vissa tider på da-
gen eller under nätterna. Det förekommer också att 
gemensamma utrymmen saknas helt, trots att sådana 
ska finnas i alla former av bostad med särskild service.

En annan vanlig iakttagelse är att bostäder med sär-
skild service samlokaliseras med andra typer av ka-
tegoriboenden. Länsstyrelsen i Västmanland skriver 
följande: Flera kommuner har en oklar, diffus inställ-
ning till de olika formerna av bostad med särskild 
service. Benämningar som gruppbostad, gruppboen-
de, servicebostad, serviceboende och enbart boende 
används ganska fritt. Flera bostäder samlokaliseras 
med t.ex. servicehus eller ålderdomshem.

Entreprenader
Många kommuner bestämmer sig för att lägga ut sina 
LSS-verksamheter på entreprenad. I samband med 
tillståndsprövningen av dessa verksamheter har läns-
styrelserna ofta anledning att kräva att kommunerna 
åtgärdar brister som gäller antalet boende, lokaler-
nas utformning och samlokalisering. Detta är en 
förutsättning för att enskilda huvudmän ska kunna 
beviljas tillstånd att bedriva verksamheten. 

Länsstyrelsernas tillståndsprövning sätter således 
fingret på kommunernas bristfälliga tillämpning av 
lagstiftningen.

Risk för institutionalisering
Några länsstyrelser har observerat att det sker en 
omflyttning av personer från bostäder med särskild 

service till äldreboenden. 
Ibland genomförs dessa 
förflyttningar för att kunna 
skapa mer enhetliga boen-
den, dvs. att personer i vissa 
åldersgrupper eller med lik-
nande behov erbjuds, mer 
eller mindre emot sin vilja, 
att flytta ihop. 

Ibland tvingas människor 
att flytta för att kommunen 
inte anser sig ha råd att be-
driva verksamhet i små enhe-
ter. Det finns flera exempel 
på att personer av denna 
anledning flyttats från sina 
fullvärdiga LSS-bostäder till 
äldrebostäder med en betyd-
ligt lägre standard. Här är ett 
sådant exempel från Väster-

botten, som är slående likt exempel från andra län:
Tre kvinnor, i 60–70-årsåldern, med utvecklings-

störning och stora kommunikationssvårigheter har 
mot sin vilja tvingats flytta från sin specialanpassade 
gruppbostad. I gruppbostaden har de fått sina behov 
tillgodosedda i en trygg miljö och av känd personal. 
Nu har de trots protester och överklaganden flyttats 
till ett äldreboende för 16 personer med demens. 
Flytten skedde innan de överklagade besluten hunnit 
avgöras i länsrätten. I äldreboendet har kvinnorna 
fått varsin ny lägenhet eller rättare sagt varsitt rum 

med toalett och dusch samt en kokplatta och ett kyl-
skåp. Nästa steg i kommunens planering är att den 
personal som följt med vid flytten även ska arbeta 
med äldreomsorgen i hela huset.

Indragning av personal
Länsstyrelserna har sett flera andra verksamhetsför-
ändringar, som påverkar kvaliteten i insatserna. En 
sådan är indragning av nattbemanningen i gruppbo-
städer. I stället för att gruppbostaden har sin egen 
nattbemanning har de som tjänstgör på natten flera 
gruppbostäder eller andra verksamheter att se till. 
De ”går rond” i de olika verksamheterna och förlitar 
sig på att enskilda klarar av att larma om de behöver 
hjälp under tider då personalen är på något annat 
ställe. Här är ett exempel från Värmland:

Socialnämnden beslutade att dra in nattpersona-
len i en gruppbostad och i stället dela nattpersonal 
med ett äldreboende. Det innebär att nattpersonalen 
kommer till gruppbostaden varannan timme. Flera 
av dem som bor i gruppbostaden har förutom sin 
utvecklingsstörning även fysisk funktionsnedsättning 
och saknar tal. De saknar förmåga att själva använda 
larm för att påkalla hjälp. De två personer som har rö-
relselarm kan förstås uppfattas av personalen om de 
rör sig i lägenheten. Men den person som är sänglig-
gande och inte kan förmedla sig på något annat sätt 
än genom att tala enstaka ord kan naturligtvis inte 
komma i kontakt med nattpersonalen när de befin-
ner sig i äldreboendet.

Föräldrarna får inte avlastning
Neddragningen av resurser märks även i korttids-
verksamheten för barn. Personalen gör schemalägg-
ningar utifrån barnens/ungdomarnas beslut om 
antal timmar per månad. Föräldrarnas utrymme för 
att påverka när avlastningen ska genomföras är ofta 
starkt begränsad. Det innebär att föräldrarna inte 
kan få avlastning när de som bäst skulle behöva den. 
I vissa kommuner är möjligheten till akut avlastning 
dessutom obefintlig. Begränsade personalresurser 
får lätt till följd att strikta regler och rutiner införs. 
Här är ett exempel på institutionella regler i ett kort-
tidshem för barn och ungdomar i Dalarna:

Barn under 16 år lägger sig klockan 20.00 på var-
dagar och 21.00 på helger. Duschad och klar före 
läggdags. Stannar på rummet tills personalen säger 
till på morgonen. Efter lunch går alla in på sina rum 
och vilar en timme. Personalen talar om när timmen 
är slut. När man går på aktiviteter ska man passa ti-
derna, annars får man vara utan mellis och mat.

Begränsningar och otillåtna metoder
Exemplet ovan visar att det finns verksamheter som 
hotar med bestraffningar om inte uppsatta regler 
och rutiner följs. Även detta är en komponent i insti-
tutionaliseringen.

Andra former av begränsande åtgärder förekom-
mer i verksamheterna. Så t. ex. hålls gemensamhets-
utrymmen låsta när personal inte kan vara där och 
kylskåpen i gemensamhetsutrymmena är försedda 
med hänglås, för att inte riskera att brukare tar för 

”Tre kvinnor, 
i 60–70-årsåldern, 
med utvecklings-
störning och stora 
kommunikations-
svårigheter har 
mot sin vilja 
tvingats flytta 
från sin 
specialanpassade 
gruppbostad”
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sig av maten. Vidare före-
kommer att ytterdörrar 
hålls låsta utan möjlighet 
för enskilda att ta sig ut 
och att grindar sätts upp 
inomhus för att begränsa 
enskilda personers rörel-
sefrihet. Anledningen till 
dessa begränsningar är 
ofta personalbrist och att 
förhindra en otrygg situa-
tion för brukarna. Men 
det bottnar även i en 

okunskap om var gränsen går för det som är tillåtet.
Länsstyrelsen i Uppsala har i sin tillsyn visat att 

tvång och andra begränsningar såsom instängning 
i sovrum eller i ett särskilt ”timeout-rum”, liksom så 
kallad nedläggning förekommit i sex verksamheter. 
(Detta har beskrivits i Intra nr 1/2010 och tas inte 
upp vidare här. Min anm.)

Brister i stödet till personalen
En återkommande iakttagelse som länsstyrelserna 
gjort i olika typer av LSS-verksamheter är att enhets-
cheferna inte alltid är på plats. De har ofta ansvar 
för flera verksamheter, ibland för olika målgrupper 
och inriktningar. Detta gör att personalen inte har 
tillgång till det dagliga stöd och den handledning 
som de skulle behöva. Följande citat från en tillsyn 
av samtliga korttidshem för barn och ungdomar i Da-
larnas län får tjäna som exempel:

Enhetschefen ansvarar för tre korttidshem, fyra 
olika grupper med daglig verksamhet och insatsen 
familjehem. Varannan vecka då det är personalmö-
ten har enhetschefen möjlighet att träffa sin perso-
nal. Därutöver kan hon nås per telefon.

När enhetschefen inte är närvarande i verksamhe-
ten finns det risk för att informella ledare tar över. 
Det finns begränsade möjligheter till fortbildning, 
personalen har inte alltid tillgång till intern hand-
ledning och extern handledning tillgrips oftast först 
när problemen blivit ohanterliga.

När situationen ser ut som den beskrivs ovan blir 
den ännu mer bräcklig när övertalig personal, utan 
erfarenheter och kunskaper från funktionshinders-
området, anställs i LSS-verksamheter. Men det finns 
också flera goda exempel på organisering av verk-
samheter som innebär att personal har tillgång till 
dagligt stöd, även om det inte just är enhetschefen 
som står för detta. Vidare finns det kommuner som 
gör medvetna satsningar på kompetensutveckling, 
inte enbart för personal i verksamheterna utan även 
för handläggare och chefer. 

Brister i planering och dokumentation
De allra flesta länsstyrelser har i sin tillsyn kunnat 
konstatera att det finns brister i verksamheternas 
dokumentation. Införandet av genomförandeplaner 
går långsamt och den löpande dokumentationen har 
många brister.

Även om personal har deltagit i utbildning för att 
lära sig att dokumentera vet de ändå inte riktigt hur 

det går till att upprätta genomförandeplaner i prak-
tiken och hur dessa kan användas i det fortlöpande 
arbetet. Alla har inte syftet klart för sig och får inte 
heller stöd för att kunna göra ett gott jobb. 

Det får till följd att genomförandeplaner visserli-
gen kan vara upprättade, men de följs inte upp och 
används definitivt inte som levande instrument i det 
dagliga arbetet och som utgångspunkt för vad som 
bör dokumenteras i journalen. De enskildas delaktig-
het i upprättandet och uppföljningen av genomför-
andeplanerna är också bristfällig. Här är ett exempel 
från Länsstyrelsen i Dalarnas län:

De flesta föräldrar vet inte hur planeringen av bar-
nens insatser går till under vistelsen på korttidshem-
met. De är inte delaktiga i någon form av planering 
eller uppföljning. En förälder säger att det känns som 
att det inte planeras alls. Ingen av föräldrarna har fått 
information om rätten att ta del av dokumentationen 
om sina barn på korttidshemmet.

Vet inte hur man ska anmäla missförhållanden
Särskilt storstadslänen och ytterligare några länssty-
relser menar att det fortfarande finns stora brister 
när det gäller personalens kännedom om hur en an-
mälan ska göras, vad som ska anmälas eller vad som 
händer efter en anmälan. Skriftliga rutiner är inte 
alltid upprättade och det finns inte heller blanketter 
för anmälan i alla verksamheter. 

Inte heller klagomålshanteringen är särskilt ut-
vecklad i verksamheterna enligt LSS. Det kan finnas 
rutiner för hur det ska gå till, men de fungerar inte 
i praktiken. En anledning kan vara att klagomålshan-
teringen är kommungemensam, vilket kan göra det 
svårt att hitta blanketter eller veta hur de ska använ-
das. Vidare används inte alltid de klagomål som kom-
mer in som underlag för att förbättra verksamheten.

Brister i samverkan
Nästan alla länsstyrelser har sett att barn och ungdo-
mar och vuxna, med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar eller autismspektrumstörningar hamnar 
mellan stolarna. Det brister i samverkan mellan de 
kommunala förvaltningarna och nämnderna. Perso-
nerna bollas mellan funktionshindersomsorgen och 
individ- och familjeomsorgen eller får bara stöd från 
en av förvaltningarna/nämnderna i stället för att få 
det samordnade stöd som de behöver. 

Våldsutsatta kvinnor 
Länsstyrelsernas tillsyn visar vidare att kommunerna 
genomfört väldigt få insatser till våldsutsatta kvinnor 
med funktionsnedsättning. Insatserna är inte heller 
anpassade för särskilt utsatta målgrupper. Ofta sak-
nas t.ex. skyddat boende som är anpassat till kvinnor 
med funktionsnedsättning.

Bra rapport!
Rapporten är ovanligt lättläst och välformulerad för 
att komma från Socialstyrelsen.    
      KG

”Varannan vecka 
då det är 
personalmöten 
har enhetschefen 
möjlighet att träffa 
sin personal. 
Därutöver kan hon 
nås per telefon”
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A utismspektrumtillstånd är en samlingsbeteck-
ning för diagnoserna autism och Aspergers 

syndrom (som i praktiken innefattar diagnosen 
högtfungerande autism). Det har rått en betydande 
osäkerhet om vilka kriterier som ska gälla för dessa 
 diagnoser, främst beroende på att det inte finns någ-
ra objektiva data – inga laboratorieprover eller hjär-
nundersökningar kan utesluta eller fastställa autism. 
Denna osäkerhet gäller inte minst vuxna personer.

Undviker benämningen ”neuropsykiatrisk”
Lena Nylander – vuxenpsykiater i Lund – har nu 
skrivit en mycket informativ och lättläst skrift. I den 
hyfsar hon begreppen, skriver bl. a att hon undviker 
benämningen ”neuropsykiatrisk”, då alla psykiatris-
ka diagnoser på något sätt har med nervsystemet att 
göra. 

Man vet ännu inte hur autismspektrumtillstånd 
uppkommer, det finns troligen inte någon enhetligt 
orsak. Samma sak med behandlingen, det finns inte 
någon evidensbaserad botande behandling. Däre-
mot en rad insatser som kan förbättra den enskildes 
funktion och anpassning. 

Ofta förenad med utvecklingsstörning
Ett autistiskt syndrom förekommer tre gånger oftare 
hos en person med en intelligenskvot under 70 än 
över. Personer med Aspergers syndrom har så gott 
som alltid en kvot över 70. Epilepsi förekommer i ca 
30 procent hos dem med autistiskt syndrom och i 5 
procent hos dem med Aspergers syndrom.

Det är särskilt den klassiska autismen som är förenad  
med utvecklingsstörning, den förekommer oftare ju 
gravare utvecklingsstörd personen är. Men den är 
svårare att diagnostisera vid riktigt låga begåvnings-
nivåer. Idag ser man det oftare som att personen har 

Vad är Autismspektrumtillstånd?
två funktionshinder som förvärrar varandra och som 
medför stort behov av en anpassad livssituation, skri-
ver Lena Nylander.

Ökad risk för psykisk ohälsa
Liksom andra vuxna med utvecklingsstörning, har 
personer med autism en ökad risk för psykisk ohälsa . 
Därigenom riskerar man också att bli utsatt för dåligt 
underbyggd medicinering med psykofarmaka, som 
inte följs upp. Detta är en allvarlig observation som 
också stöds av Socialstyrelsens rapport (se sid 12). 

Lena Nylander. Autismspektrumtillstånd. Några frå-
gor och svar. 2010. 48 sid. 120 kr.  Autism och As-
pergerförbundet. 08-702 05 80.

S ocialstyrelsen har även publicerat en skrift om 
autismspektrumtillstånd, men med inriktning 

på barn. Den riktar sig till förskollärare och lärare i 
grundskolan och gymnasieskolan. 

Med dagens kunskaper borde man upptäcka au-
tism hos små barn före 2–3 års ålder och Aspergers 
syndrom i 4–7 års ålder. Men många barn med det 
senare och med normal begåvning upptäcks först i 
10-årsåldern eller tonåren. För att upptäcka de förra 
håller man på att utprova ett instrument.

Socialstyrelsen. Barn som tänker annorlunda. Barn 
med autism, Aspergers syndrom och andra autism-
spektrumtillstånd. 2010. 48 sidor. Artikelnummer: 
2010-3-8. Kan laddas ner gratis från Socialstyrel-
sens hemsida: www.socialstyrelsen.se

Hjälp till förskollärare

KG

Mörk tid på Öland
K jell Sundstedts mor och syskon växte upp i 

ett statarhem på Öland före och under andra 
världskriget. Modern dog och barnen skingrades, 
några kom till sinnesslöanstalter. 

En gripande berättelse om en mörk tid i vår histo-
ria.

Kjell Sundstedt. Till Gertrud. En berättelse om 
tvångssteriliseringar i Sverige. Förlaget Frank. 
172 sid. 2009.

Bristande tillgänglighet
I den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft 

januari 2009 ingår inte diskriminering på grund 
av bristande tillgänglighet. En av Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet utsedd utredningsman 
har därefter föreslagit att så bör bli fallet, men de-
partementet meddelar nu att ett uppdrag kommer 
att ges till en statlig myndighet att ytterligare belysa 
de kostnader som kan uppstå för privata och offent-
liga aktörer. Remissvaren på utredningsförslaget och 
den kompletterande kostnadsberäkningen kommer 
att vägas samman innan regeringen lägger fram lag-
förslag till riksdagen.
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VALEXTRA!!
          I nför årets val till riksdagen hade vi en idé. Vi 

ville prata med någon partipolitiskt aktiv som också 
arbetade eller hade arbetat med stöd till personer 
med funktionshinder.

Vi ville hitta en moderat boendestödjare, en sosse 
som var LSS-handläggare osv. Höra vilka frågor de 
tyckte var viktiga. Det visade sig vara lättare sagt än 
gjort. Vi vände oss redan i april till partikanslierna. 
Som lovade att återkomma. Tiden gick.

Till slut tvingades vi ge efter på kravet att det skulle 
vara någon som kom från omsorgen från alla partier. 
Vi fick ta vad som erbjöds. Och det var mest yrkespo-
litiker.

Vad säger det om politiken? Kan man undra. 
Och om vår demokrati?
Här kommer nu intervjuer med olika företrädare 

från riksdagspartierna. Hur de ser på framtidens stöd 
till personer med funktionshinder. Dessutom har vi 
bett partierna att presentera tre viktiga frågor.

Nödvändig läsning inför valet 2010!
    Maria Korpskog

Maria Lundkvist-Brömster (fp) är riksdagsledamot 
för Västerbotten och ledamot i socialutskottet. Hon 
är utbildad socionom, med en tjänst vid socialkonto-
ret i Nordmaling.

– Hur har du arbetat med människor med intellektuell 
funktionsnedsättning?

– Jag har jobbat med studiecirklar inom omsorgen. 
Dåförtiden var det med vuxna människor som levt 
hela sitt liv på institution. 

Maria  tycker att folkpartiet har en politik som ser till 
varje individ, att alla har någonting att ge. Det gjorde 
hennes partival väl förenligt med hennes utbildning 
och förvärvsarbete.  Och frågorna borde synliggöras 
mer, partiskillnader göras tydliga, tycker hon. 

– Brukarna har svårt att skilja partierna från varan-
dra i de här frågorna. Det kan se ut som att alla tycker 
lika, att alla är lika välvilligt inställda. Jag driver de här 
frågorna i min personvalskampanj så att alla ska veta 
vad jag står. Jag är tydlig, jag lyfter frågorna så ofta 
jag kan. Under våren har vi till exempel arbetat med 
LSS, bedömningsinstrumentet. Och myndigheterna 
följer ju inte LSS. Vi vill att man ska skriva in rätt till 
familj, arbete, sysselsättning i lagen. LSS ska gälla!

– Och under nästa mandatperiod, vad ser du för utma-
ningar där?

– Det gäller sysselsättning för personer med funk-
tionsnedsättning. Vi vill ha en sysselsättningsgaranti 
även för människor i personkrets 3. 

Tre viktiga frågor 
för personer med funktionshinder

De här tre funktionshindersfrågorna tycker folk-
partiet är viktigast att driva under kommande 
mandatperiod:

Bristande tillgänglighet ska ses som diskrimine-
ring. Tillgänglighetsarbetet i Sverige har gått för 
långsamt. Vi är övertygade om att en skärpt dis-
krimineringslag skulle vara ett effektivt verktyg för 
att göra vårt land tillgängligt för alla. 

Vi försvarar LSS som rättighetslag. Rätten till själv-
bestämmande och delaktighet är centrala för oss. 
I LSS slås fast att målet ska vara att personer med 
funktionsnedsättning får möjlighet att leva som 
andra. Rättspraxis har dock kommit att snäva 
in tolkningen av LSS på ett oacceptabelt sätt. Vi 
vill därför förtydliga lagen så att den uttryckligen 
omfattar arbete, familj och ett jämlikt liv. Detta är 
också viktigt för att uppfylla FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter för personer med funktions-
nedsättning.

Öka valfriheten för människor med funktionsned-
sättningar. Vi vill tillämpa valfrihetssystem inom 
daglig sysselsättning, boende, habilitering med 
mera så att den enskilde själv kan välja den verk-
samhet som passar honom eller henne. Den en-
skilde ska ha rätt att välja en verksamhet belägen 
i en annan kommun.
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– Idag får ju fler och fler daglig verksamhet, men det får 
kosta mindre. Hur ser du på det?

– Kommunerna är dåliga på att betala! Självklart 
ska den som arbetar ha betalt.

– Jag menade att de dagliga verksamheterna får kosta 
mindre och mindre per individ. 

– Jaha det kände jag inte till, då kommer den här 
gruppen i kläm på det sättet också. Det är ju en kom-
munalpolitisk fråga och handlar om hur kommunen 
prioriterar, men FN:s konvention ska gälla och då bör 
nog kommunerna tänka om.
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Tre viktiga frågor 
för personer med funktionshinder

De här tre funktionshindersfrågorna tycker soci-
aldemokraterna är viktigast att driva under kom-
mande mandatperiod:

Jobb. Alla människor ska ha möjlighet att arbeta. 
De som har stora svårigheter att få ett arbete mås-
te ha samhällets stöd och anpassade arbetsfor-
mer. För att kunna ta tillvara arbetsförmåga hos 
personer med t.ex. funktionsnedsättningar som 
inte bedöms kunna få arbete på den ordinarie ar-
betsmarknaden vill vi utveckla en utvidgad arbets-
marknad. Nuvarande system med lönebidragsan-
ställning kan ses över och utvecklas. En grupp som 
skulle behöva komma ifråga för nya insatser är 
yngre med funktionsnedsättningar, vilka idag ofta 
hänvisas till ett liv utan arbete och lön. 
Skolan. Att kunna ge rätt stöd i skolan så att alla 
får den hjälp de behöver för att klara skolan. Det 
handlar bland annat om att ge elever med neuro-
psykiatrisk problematik tillgång till rätt stöd.

LSS. Att slå vakt om LSS-reformens intentioner och 
ge möjligheter för individer med stora behov stöd 
och möjligheter att styra sitt liv och sin vardag.
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Margareta Kjellin sitter i Riksdagens socialutskott för moderaternas räkning, 
men i grunden är hon vårdlärare. Hon har i sitt arbete främst utbildat per-
sonal inom omsorgen. 

– Hur kom det sig att du valde moderaterna?
– Jag läste olika politiska program och kom fram till att eftersom jag är 

humanist och har en kristen grundsyn så är det moderaterna som passar mig 
bäst. Vi ser människan och inte det politiska systemet. 

– Har du och partiet tyckt olika någon gång?
– Det är klart att man inte gillar allt i ett parti, det gör ingen. Man driver 

frågorna framåt och vägen att gå kan ju se olika ut. 
– Vilken utmaning ser du inför nästa mandatperiod?
– Jag tycker att vi måste bli bättre på att ta tillvara allas utvecklingspotential, 

att det är möjligt har t ex Glada Hudikteatern visat. De som är med där har 
ju genomgått en enorm utveckling. Alla ska kunna arbeta efter sin förmåga. 
Det är inte alltid lyckligt att slentrianmässigt sätta folk i daglig verksamhet. 
Det skapar inlåsningseffekter. Om man utforskar andra möjligheter kanske 
andra saker öppnar upp sig. 

VALEXTRA!!

Lars Granberg är socialdemokratisk ledamot i 
Socialutskottet. Han har en yrkesbakgrund som 
pappersindustriarbetare och har egen, vardaglig 
erfarenhet av omsorgsarbete som förälder till 
två barn med Cystisk fibros. Han har dessutom 
skrivit en rapport avseende hela handikapppoli-
tiken, som från socialdemokraternas sida ligger 
till grund för de uppgörelser man gjort med de 
rödgröna:

– Resultatet kommer att presenteras någon 
gång under valrörelsen.

Lars Granberg ser stora utmaningar på funk-
tionshinderområdet, ett politikområde som han 
anser varit styvmoderligt behandlat under lång 
tid, inte enbart under den senaste mandatperio-
den. 

– Det är till exempel problem med boenden 
ute i kommunerna. Kommunerna har en benä-
genhet att ligga och dra på beslut om boenden 
som måste byggas. De har behandlat folk illa. 
Och talar vi om människor med psykiska funk-
tionsnedsättningar så är deras behov helt undan-
trängda. Vi har en allmän debatt om sysselsätt-
ning nu, men då handlar det alltid om folk som 
är helt friska.
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Kenneth Johansson (c) är ordförande i Riksda-
gens socialutskott och socionom. Under många 
år hade han nära kontakt med handikappomsor-
gen genom sitt arbete i socialnämnden i Falu 
kommun.

– I samband med att omsorgen gick över från 
landsting till kommun var jag mycket engagerad 
i detta.

Under mandatperioden som gått har Kenneth 
Johansson genom sitt arbete som LSS-kommit-
téns ordförande varit mycket engagerad i om-
sorgspolitiken. 

– Nu har vi beslutat i Riksdagen att rättighets-
lagstiftningen ligger fast. Vi har därmed inlett 
arbetet med att kvalitetssäkra LSS.

Utmaningen inför nästa mandatperiod ligger 
i att få diskrimineringslagstiftningen komplet-
terad med formuleringar runt att bristande till-
gänglighet också ska utgöra en grund för diskri-
minering. 

–  Vi har också gett Socialstyrelsen i uppdrag att 
utveckla daglig verksamhet i kommunerna. För 
detta har vi anslagit 105 miljoner fördelat på 3 år. 
Det ska se till att verksamheten förbättras. 

Tre viktiga frågor 
för personer med funktionshinder

De här tre funktionshindersfrågorna tycker cen-
terpartiet är viktigast att driva under kommande 
mandatperiod:

Särskolan måste präglas av valfrihet och fokus på 
elevens bästa Det viktigaste för oss är att särsko-
lan är en integrerad del av den vanliga skolan och 
vi jobbar för detta. Särskolan får inte bli en isole-
rad värld utanför den ”vanliga” världen. 

Vi vill att rätten till daglig verksamhet ska utökas 
så att den även omfattar personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Vi anser också att det är 
mycket viktigt att en person inte automatiskt an-
ses sakna arbetsförmåga även om man har rätt 
till daglig verksamhet. Ordinarie arbetsmarknaden 
kommer först, om det är möjligt. 

Det ska finnas flexibilitet i boendet så att den som 
har en funktionsnedsättning kan hitta ett boende 
som passar just den. Gruppboende är ofta bra 
men passar inte alla och eget boende med assis-
tans kan ibland kännas ensamt. Vi tror att det kan 
behövas fler lösningar för att matcha individuella 
behov. 

1
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Tre viktiga frågor 
för personer med funktionshinder

De här tre funktionshindersfrågorna tycker moderaterna är viktigast att driva under kommande mandatperiod: 

Vi arbetar för att alla människor ska ha möjligheten att delta i samhället utifrån vars och ens individuella 
förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna 
förutsättningar.

Det finns en rad olika insatser som syftar till att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att komma 
in på arbetsmarknaden. Här kan nämnas stöd till arbetshjälpmedel och personligt biträde, skyddad anställning, 
utvecklings- och trygghetsanställningar med mera. Arbetsförmedlingen behöver intensifiera arbetet med att få fler 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i arbete. 

 

För den grupp som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi 
öka möjligheterna att få en meningsfull daglig sysselsättning. 

1
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Elina Linna är sedan 2002 riksdagsledamot för vän-
sterpartiet. Hon sitter i socialutskottet. Sin yrkesbak-
grund har hon inom psykiatrin, som sjuksköterska, 
samt som vårdlärare.

– Har ditt yrkesval påverkat dig i ditt partival?
– Ja, jag ser ett tydligt samband mellan yrkesval 

och partival. Jag har min bakgrund i 60- och 70-ta-
lets vänsterrörelse. När jag arbetade på Beckomberga 
läste jag journaler på helgerna, när det var lugnare, 
och slogs av vilken skillnad det var mellan folk som 
hade resurser och kunde tala för sig och de andra. 
Jag ville att vården skulle vara mer rättvis och jämlik. 
Klassanalysen avgjorde så att säga både partival och 
yrkesval. På 70-talet var jag med och öppnade en låst 
avdelning, den s k Stormen, på Beckomberga. Där 
satt också människor med utvecklingsstörning. Jag 
minns särskilt en kvinna som hade varit inlåst i många 
år, hon flyttade sedan till Örebro. Hon gick direkt 
från den låsta avdelningen till ett bra gruppboende. 
Vilken skillnad i livskvalitet!

– Vilka frågor kommer vara viktiga nästa mandatperiod?
– Jag är oroad över att regeringen inte tagit ett 

helhetsgrepp över LSS-utredningens förslag. Redan 
innan regeringen lade fram någon proposition, gav 
man signaler till myndigheter om att spara pengar. 
Det har lett till misslyckanden, som t ex bedömnings-
instrumentet. Detta i sin tur ledde till bedömningar 
och beslut som strider mot intentionerna med la-
gen. Den finaste lagen någonsin kanske riskerar att 
kracke lera. Många riskerar att få sämre stöd och då 
ger vi inte personer med funktionsnedsättningar 
möjlighet att leva som andra. Något som vi politiker 
ändå är överens om.   

En annan grupp som är viktig för Elina Linna är 
människor med psykiska funktionsnedsättningar. 
Hon menar att de har glömts bort.

Tre viktiga frågor 
för personer med funktionshinder

De här tre funktionshindersfrågorna tycker vän-
sterpartiet är viktigast att driva under kommande 
mandatperiod:

Utveckla möjligheterna till daglig verksamhet och 
vägarna till arbete.

Minska fattigdomen inom gruppen. De som inte 
kan få arbete får mycket låg inkomst hela livet och 
regeringen blundar helt för problemet. Sjuk- och 
aktivitetsersättning måste höjas. Avgifter måste 
ses över, bland annat när det gäller boenden. Ett 
samordnat högkostnadsskydd behöver införas.

Öka möjligheterna att leva som andra på fritiden. 
Kommunerna behöver få mer resurser för att kun-
na utveckla verksamhet.

1
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VALEXTRA!!

Kjell Stjernholm är teaterchef vid Moomsteatern i Malmö och kandi-
derar för miljöpartiets räkning till riksdag och kommunfullmäktige. 
Tidigare ville han inte engagera sig partipolitiskt, han var rädd att 
det skulle göra att hans teater uppfattades som politiskt styrd. Men 
idag är det inte längre någon risk, menar han, därför har han nu valt 
Miljöpartiet, som har värderingar som ligger nära hans egna:

– Det hållbara samhället har sin grund i hur vi väljer att behandla 
människor. Jag har upptäckt massor av strukturell diskriminering 
under mina år med arbete med människor med intellektuella funk-
tionshider. Så jag har engagerat mig politiskt för att ta reda på om 
det är rätt väg för att komma tillrätta med detta.

– Har du åsikter där du och Miljöpartiet skiljer er åt?
– Jag tycker att i det förändringsarbete som har pågått vad gäller 

personlig assistans, där borde partiet ha protesterat på ett tydligare 
sätt. Assistansreformen handlar faktiskt om att få leva sitt liv, inte om 
att få hjälp med att få på eller av brallorna!

Under nästa mandatperiod ser Kjell Stjernholm utestängningen 
från arbetsmarknaden som den största utmaningen. 

–  Den är en katastrof. Och jag tycker också att det är jättebra att 
skolinspektionen nu ska undersöka inskrivningen till särskolan.
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Tre viktiga frågor 
för personer med funktionshinder

De här tre funktionshindersfrågorna tycker miljöpartiet är viktigast att driva under kommande mandatperiod:

Vi driver frågan om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund. 

Vi vill se över hur problemen ser ut på området daglig verksamhet/sysselsättning/arbete för personer med intel-
lektuell funktionsnedsättning. Personer som i dagsläget har daglig verksamhet, men vill och kan ha en annan 
anpassad arbetssituation med lön ska kunna få stöd att hitta en sådan. Omvänt ska personer i daglig verksam-
het inte pressas till att delta i produktion eller arbetssituation när de inte mår väl av det och mot sin vilja. Det 
finns exempel på båda.  Individens behov ska vara i fokus och principen ska vara att inga dörrar ska stå stängda. 

Att se över hur den ekonomiska utsattheten ser ut hos gruppen / delar av gruppen för eventuella förslag till 
åtgärder. Det kan t ex skilja sig avsevärt för dem som bor i gruppboenden i förhållande till dem som bor själva.    

 
Tre viktiga frågor 

för personer med funktionshinder
De här tre funktionshindersfrågorna tycker krist-
demokraterna är viktigast att driva under kom-
mande mandatperiod: 

Behovet av attitydförändring. För att åstadkomma 
det krävs kunskap och att få möta personer med 
funktionsnedsättning. LSS-reformen är ett viktigt 
verktyg för att vi ska kunna mötas ute i samhället. 

Ökad tillgänglighet. För personer med intellektuell 
funktionsnedsättning handlar det främst om till-
gång till tekniska hjälpmedel som underlättar var-
dagen och information som är enkel och tillgänglig 
för alla.

 

Möjlighet till arbete och delaktighet. Vi måste 
bygga vidare på den positiva trend vi ser idag, när 
exempelvis ICA, MAX, Sodhexo och andra företag 
har anställt personer via Samhall. Med ökade an-
slag till bl a lönebidrag, arbetsplatshjälpmedel och 
personliga ombud stärks möjligheterna att få ett 
arbete utifrån de egna förutsättningarna. Vi vill ha 
kvar stimulansmedel för socialt företagande, dels 
till företagande, typ Fountain house, dels till kom-
muner som skapar verksamheter inom området. 

1

2

3

Margaretha Åkerberg är sjuksköterska, och vårdlära-
re. I höstens val är hon toppkandidat för kristdemo-
kraterna i Stockholms Läns Landsting. Sin bakgrund 
har hon i arbetet med hjärn- och ryggmärgsskadades 
rehabilitering. När hon en gång i tiden valde parti 
blev det (kd), främst för familjepolitikens skull. 

Under nästa mandatperiod ser hon en utmaning i 
att förbättra villkoren för äldres rehabilitering:

– Om man skadar sig när man är runt 70–75 år är 
det njuggt med möjligheten till rehabilitering. Man 
bara snurrar runt i systemet. Även om man har svårt 
att förstå kan man ändå använda sig av bilder och 
musik i rehabiliteringsarbetet. Det finns nästan alltid 
någonting som alla kan göra, bassängträning och mu-
sikterapi är fantastiska metoder. Minnen sitter också i 
musklerna och där kan vi få kontakt med dem igen.

1
2

3

Hur ska framtidens stöd till personer med 
funktionshinder se ut? Kom med på årets

Möt Majgull Axelsson, Elisabeth Olin, Bibbi Ringsby Jans-
son, Bo Kahnberg, Maud Deckmar, Magnus Tideman, Ka-
rin Jöreskog, Erik Tillander, Stefan Ilstedt, Karl Grunewald, 
Alfa, Kulturlabbet m fl. Platser finns kvar! Anmälan senast 
15/9 till: intradagarna@fub.se (mer info: www.intra.info.se)

intradagar 27–28 september
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U nder de senaste 18 åren har man gjort tre 
undersökningar av levnadsvillkoren för dem 
i särskola och LSS-omsorger som är skrivna 

i Halmstad. De förra gjordes 1991 och 1995. Den se-
naste gjordes 2009 av Helena Eriksson och Magnus 
Tideman vid högskolan där. Vad har blivit bättre? 
Har något blivit sämre?

Underlaget består av en barn- och ungdomsenkät 
och en vuxenenkät som skickades till samtliga i per-
sonkrets 1 och 2 enligt LSS och till dem som är in-
skrivna i särskolan i kommunen. Man fick 113 svar 
från barn och ungdomar och 234 svar från  vuxna. 
Det motsvarar en svarsfrekvens på 52 respektive 
71 %, vilket betyder att särskilt svaren från barn och 
ungdomar måste tolkas med försiktighet.

Barn och ungdomar
77% av de barn och ungdomar som svarat hade en 
utvecklingsstörning och 41% 
av samtliga hade autism. Av de 
senare har 18% bådadera. An-
talet barn och ungdomar med 
lindrig utvecklingsstörning 
har ökat. Det innebär att det 
relativa antalet barn med svår 
utvecklingsstörning och ett el-
ler flera tilläggshandikapp har 
minskat. År 1991 bedömdes 
de utgöra ca. 40% av hela gruppen, 1995 ca. 30% 
och 2009 ca 20%. 

Som sammanfattning anger man att 1995 uppgavs 
ca 30% av barnen ha det mycket bra. Den siffran har 
ökat till ca 45% 2009. Endast någon procent har det 
”ganska dåligt”.

Vuxna
Av de vuxna i undersökningen hade 79% en utveck-
lingsstörning, 10% en vuxenhjärnskada (personkrets 
2) och 18% en autism. En mindre del av de senare 
hade även en utvecklingsstörning. 

Arbete 
0,8% av dem arbetar på öppna marknaden, 1,5% i 
skyddat arbete, 3,8% har lönebidragsanställning och 
68% har daglig verksamhet. Av dem som har daglig 
verksamhet arbetar 78% inne på ett dagcenter, 12% 
i en utflyttad dagcentergrupp. 4% har en företags-
placering och 3% andra former av kombinerade sys-
selsättningar.  

Halva antalet av dem som arbetar har en arbetstid 

på 5–6 timmar per dag, 18% arbetar 7–8 timmar och 
de övriga 4 timmar eller mindre. Detta utgör en mar-
kant ändring från tidigare: 1991 arbetade 50% 7–8 
timmar per dag och 1995 38%.

Ekonomi
För 29% har deras ekonomi 
ofta eller någon gång hindrat 
dem från att köpa kläder, 25% 
har avstått från att gå på evene-
mang och 32% har avstått från 
att åka på semester. Detta med 
semester har ändrats  markant 
i jämförelse med de två tidi-
gare undersökningarna. 1991 

och 1995 reste uppemot 60% på semester, 2009 en-
dast ca. 25%.   

Bostad
30% har en egen bostad, en mindre del av dem med 
boendestöd. 13% bor hos anhörig och 58% i en bo-
stad med särskild service. En sjättedel av de senare 
har endast ett eget rum – de övriga en hel lägenhet.

Hälsa
I jämförelse med 1995 har andelen vuxna med ned-
satt syn, hörsel och med psykiska problem inte änd-
rats. Däremot har det skett en ökning av andelen med 
rörelsehinder, epilepsi och medicinska problem. Det 
rör sig om en ökning på 10–15% för vardera grup-
pen. Författarna diskuterar inte vad som kan vara or-
saken till detta, men sannolikt är  det en följd av en 
ökad livslängd.
 
Social samvaro
Andelen vuxna som är medlemmar i en förening öka-
de från uppemot 50% år 1991 till 80% år 1995, men 

Helena Eriksson. Magnus Tideman. Levnads-
villkor idag och jämförelse med 1990-ta-
let. Högskolan Halmstad. Wigforssgruppen. 
2010. 160 s. Rapporten finns att läsa och 
ladda ner. Man kan söka den genom Högsko-
lan i Halmstad (www.hh.se) eller på  
§www.diva-portal.org

Barn med utvecklingsstörning uppges ha fått 
det bättre. Men av de vuxna är det fler som 
tycker att de har det dåligt idag än för tjugo 
år sedan. Det framkommer i en studie från 
Högskolan i Halmstad.

Har de fått det bättre?
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Man ska dock ha i minnet att det inte helt och hål-
let är samma personers levnadsvillkor som beskrivs 
nu som för 18 år sedan. Dessutom har antalet ökat, 
särskilt vad gäller barn och ungdom. 

Rapporten lyfter flera frågor utifrån resultaten. Be-
hovet av ytterligare kunskaper och analyser är stort. 
Exempel på det är frågor om bristande inflytande, 
ensamhet/sociala relationer och varför pojkar/män 
i så mycket större utsträckning än flickor/kvinnor er-
håller samhällets LSS-insatser. 

      KG

A lla ungdomar i undersökningen verkar till en 
viss del ha kontroll och makt över sitt boende. 

Skillnaden är att ungdomarna som bor i egna lägen-
heter har betydligt större makt än ungdomarna i 
gruppboendet. Detta avspeglas mest i planering av 
hemmadagarna. Ungdomarna som bor i egna lägen-
heter får själva ta kommandot medan ungdomarna 
som bor i gruppboende fortfarande lever i en miljö 
med ett kollektivistiskt synsätt. 

Samma gäller matsituationen. För dem som bor i 
en gruppbostad är möjligheterna att ta kontroll en 
illusion, medan självbestämmandet för dem som bor 
i egna lägenheter är verkligt. 

Vad gäller arbete och ekonomi har alla ungdomar 
stöd av en god man som bland annat sköter ungdo-
marnas ekonomi. Trots lagens intention om före-
trädarskap som något positivt är författarna delvis 
kritiska. De anser att företrädarskapet till en viss del 

gör ungdomarna beroende av andra, mest vad gäller 
deras  ekonomiska situation. 

Tomas säger så här: ”Det är ju vi som ska tycka till 
och säga vad vi tycker och det har inte varit så, nu det 
senaste. När vi kanske har föreslagit en sak så kanske 
en person som bestämmer inte tyckt att det var en 
bra grej eller lämplig grej. Vi ska sakta men säkert 
förändra det!  ” 

      KG

Hur mycket självbestämmande tillåter vi?

Linda Brobakken, Nadia Kadiric.  Illusion – eller 
verklighet? En uppsats om unga vuxna med intel-
lektuell funktionsnedsättning och deras möjligheter 
till självbestämmande i vardagen. Examensarbete i 
Socialt arbete. 2010. 72 sid. Högskolan, Avd. f. be-
teendevet. o soc. arbete. Box 1026, S-551 11 Jön-
köping.

har sedan dess sjunkit till 
ca 38%. Minskningen be-
står främst i att man inte är 
medlem i föreningar för 
funktionshindrade i lika 
stor utsträckning.

15% blir utsatta för 
mobbning ibland el-
ler ofta. Det sker oftast 
på kvällen. 17 personer 
(11%) anger att de har 
blivit utsatta för våld. Det 
har i 80% skett i den egna 
bostaden.

Sammanfattning
I en sammanfattande be-
dömning av hur de vuxna 
anser att ”man har det” var 
det 5–6% som 1995 tyckte 

Hur mycket får unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning bestämma  själva? 
Linda Brobakken och Nadia Kadiric vid högskolan i Jönköping har undersökt det. 
De visar att ungdomarna kan påverka sina liv i vissa vardagssituationer, medan 
möjligheterna till självbestämmande är begränsade i andra situationer.

Har de fått det bättre?

att de hade det varken bra eller dåligt eller rentav 
dåligt. Den andelen har ökat till ca 17% år 2009. De 
övriga anser att de har det ganska eller mycket bra.

Kommentar
Det är en mycket ingående och allsidig beskrivning 
av levnadsvillkoren som Eriksson och Tideman ger. 
Här har endast en mindre del av resultaten beskri-
vits. Somligt tycks ha blivit bättre, somligt sämre och 
mycket relativt oförändrat. 

Porträtt: Matilda Malmberg
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D u svänger av vid Haraldsmåla och kör två 
kilometer. Där ser du ett stort rött skol-
hus, hade han sagt. 

Mycket riktigt, en stor faluröd länga 
ligger där intill vägen och slumrar i högsommar-
grönskan. Nu ska jag äntligen intervjua Göran Strids-
berg. Honom har jag varit intresserad av länge. Dels 
därför att han under alla dessa år som energiskt rätts-
ombud måste ha skaffat sig massor av kunskaper om 
hur man bäst ska nå resultat när man brottas med 
paragrafer och handläggare. Och dels för att han 
tycks mig lite märklig i sitt lågmälda men kraftiga en-
gagemang.

Vi vandrar runt i det gamla skolhuset som han re-
noverat rum för rum sedan han och hustrun Tekla 
flyttade hit på 70-talet. Till sist slår vi oss ner i köket.

Matros och FN-soldat
Vem är han? Som arbetargrabb i Malmö på 50-talet 
fanns begränsade möjligheter att ta sig ut i den stora 

världen. Som många andra mönstrade han på redan 
som 17-åring, trots föräldrarnas protester. Han blev  
matros i handelsflottan och följde med ett fartyg som 
gick mellan olika hamnar i Nordamerika innan det 
blev dags för militärtjänstgöring. Återigen öppnade 
sig en möjlighet att komma ut i världen: han blev FN-
soldat i Kongo under striderna på 60-talet. 

– Jag tjänstgjorde som chaufför åt en indisk granat-
kastarpluton. Det var tufft men vår sammanhållning 
var god och tack vare den var det uthärdligt. Jag var 
nog inte medveten om hur farligt det egentligen var.

Väl hemkommen fick han lägga band på äventyrs-
lustan och lära sig ett yrke. Han blev betongarbetare 
och var bl a med att bygga Rosengård i Malmö. 

1973 flyttade han och hustrun Tekla och sonen 
Joakim till Kalmar. Göran Stridsberg fick arbete hos 
Lantmännen. Han for kors och tvärs över riket och 
uppförde silon. Då var det en självklarhet att alla ar-
betare skulle vara fackligt anslutna. Och byggnads-
facket var starkt. 

Göran Stridsberg står stadigt med båda fötterna på sin hemmasnickrade altan. 
Utan större åthävor har han under de senaste 30 åren varit drivande när det 
gäller stödet till funktionshindrade i Kalmar län. Som rättsombud inom FUB har 
han haft hundratals duster med kommunpolitikerna i Småland och på Öland. 
Som pappa till Cecilia har han också varit med och skapat framsynta lösningar 
för boende och daglig verksamhet.

Göran Stridsberg:

Det är en sak att ha rätt 
och en helt annan att få rätt!
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Hittade nätverk
1975 föddes Cecilia som – efter mycken oro och 
mycket utredande – visade sig ha Rubinstein-Taybis 
syndrom. Det är ett mycket ovanligt syndrom – bara 
1–2 barn per år föds med det – som kännetecknas av 
kortväxthet, utvecklingsstörning mm.

Så småningom hittade Göran och Tekla fram till ett 
litet nätverk där de kunde lära av andra föräldrar och 
utbyta erfarenheter. För som förälder vill det till att 
vara vaksam och se till så att barnet får det stöd som 
man behöver. 

– Föräldrarna vet för det mesta mer än läkarna, sä-
ger han. Det blir vi som får utbilda personalen så att 
de ger vårt barn ett bra stöd.

– Cecilia behöver t ex sova middag för att orka. Och 
så är det för många utvecklingsstörda, det går åt så 
mycket energi när man hela tiden måste hålla koll 
på vad som sker, säger Göran. Ändå kan man hamna 
på arbetsplatser där man inte tillåts sova för att ”man 
inte gör så på jobbet”. 

Likadant är det med maten. Där behövs specialkun-
skaper för att anpassa stödet:

– Cecilia vägrade äta kött. Hennes käkar förmådde 
inte tugga sönder köttet. Det där finns det många 
som har problem med. Ta kontakt med Mun-H-cen-
ter*, uppmanar Göran. Dom är jätteduktiga!

Man behöver inte acceptera
Det är sådan han är, Göran Stridsberg. Det finns 
alltid något att göra åt saker och ting. Man behö-
ver inte stillatigande acceptera. Det var antagligen 
så han och Tekla tänkte när Cecilia inte fick någon 
daglig verksamhet som passade henne. De startade 
en egen verksamhet: Miniprint, som från början var 
ett skolkooperativ, men som på föräldrarnas initiativ 
ombildades till ett kooperativ för daglig verksamhet. 
Man arbetar med screen-tryck på textil. Kooperativet 
består av föräldrarna till sex ungdomar plus de två 
anställda.

Samma sak med bostaden, de alternativ som kom-
munen erbjöd var inte särskilt lockande så de fixade 
ett eget boende. 

– Vi skapade en stiftelse och lyckades få låna till ett 
hus där Cecilia och två andra ungdomar flyttade in. 
Jag var inte så insatt då, idag skulle jag nog valt en an-
nan driftform, t ex en ekonomisk förening.

1984 blev Göran Stridsberg ombudsman i Bygg-
nads. Inte för att han varit speciellt fackligt eller poli-
tiskt aktiv tidigare, ”men man visste ju var man stod”. 
Kanske var det där som Göran började intressera sig 
för det juridiska. Att, som han säger: det är en sak att 
ha rätt och en helt annan att få rätt.

När Cecilia kom till världen innebar det också ett 
livslångt engagemang i FUB Kalmar bl a som ordfö-
rande under flera år. 

– 1992 gick jag en kurs för rättsombud i FUB. 

Kan sin lagstiftning
Med samma energi som han förhandlade fram bra 
avtal till medlemmarna i Byggnads började Göran nu 
jobba för att FUB-medlemmarna skulle få det stöd 
som lagen sade att de hade rätt till. Göran satt med 

*Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter 
vars syfte är att samla, dokumentera och utveckla kunskap 
kring sällsynta diagnoser samt sprida denna kunskap för att 
bidra till ett bättre omhändertagande och en högre livskva-
litet för de berörda. På Mun-H-Center finns också ett oral-
motoriskt konsultationsteam med tandläkare, logopeder, 
tandsköterskor och tandhygienister. www.mun-h-center.se

vid förhandlingsbordet med LSS-handläggare, han 
drev ärenden till länsrätt och kammarrätt och för det 
mesta fick han rätt. För Göran kan sin lagstiftning.

Kalmar län var på 90-talet ökänt eftersom man där 
hade flest domar som man inte verkställde, d v s män-
niskor fick inte de platser i gruppbostäder och kort-
tidshem som man sökte.

– Det där var en jobbig tid och de negativa attityder-
na hängde med även efter kommunaliseringen. Jag 
minns att jag pratade med Karl Grunewald och han 
sa ”bjud ner mig!”. Vi fick till stånd ett möte där chefs-
tjänstemän, hela socialnämnden och massor av folk, 
över 200, kom. Karl gick igenom vad som stod om 
hur lagen skulle tolkas och om hur handläggningen 
skulle ske. Det var som att dom först då förstod, för 
sedan svängde det. Och idag är Kalmars kommun 
betydligt bättre på att leva upp till LSS-lagens inten-
tioner.

100-tals ärenden
Men annars har det varit ett krigande, framför allt 
med småkommunerna i Småland och på Öland.

–Ta Högsby och Vimmerby t ex. Där försöker dom 
snåla på allt som har med LSS att göra! säger Göran 
ilsket. 

Han berättar om olika fall som han drivit. Foster-
familjen som inte fick avlösning, de tre som bott i en 
gruppbostad i tio år. Plötsligt sa kommunen till deras 
föräldrar att nu får ni ta hem dem, för vi kan inte 
driva den här gruppbostaden längre! 

100-tals ärenden har det blivit. Och det mesta har 
skett på ideell basis.

– Jag hade kunnat jobba hur mycket som helst med 
detta, säger Göran. Det minskar inte, snarare tvärt 
om. Och det har blivit svårare att få rätt. 

Ändå är hans råd till nyblivna föräldrar glasklart:
– Ta reda på dina rättigheter! Gå med i FUB. Sitt 

inte och gråt, engagera dig istället och träffa dem 
som har det som du.

Och samma råd vill han, som gammal folkrörelse-
man, ge personalen:

– Gå med i facket! Ligg på så att ni får utbildning!

Löser melodikrysset
Cecilia är inte så glad över att jag kommit på besök. 
”Gamle Hans-pans” kallar hon mig. Hon hade hellre 
velat lösa melodikrysset med pappa. För det brukar 
dom göra tillsammans. 

Solen skiner över den fantastiska gamla skolbygg-
naden som Göran Stridsberg snickrat på sen 70-ta-
let. Swimmingpool och växthus har det också blivit.   
Kraftiga händer som är lika bra på att blanda mur-
bruk som på att skriva inlagor till länsrätten.

Text och bild: Hans Hallerfors



28                                 INTRA 3 • 1029                                 INTRA 3 • 10

Fäderna behövs
Genom att studera faderskap i allmänhet, stödet till 
fäder i samhället, de samhällsinstanser som är satta 
att ge det stödet och deras förmåga att leva upp till 
sitt uppdrag har jag sökt förklaringar till varför fäder 
med utvecklingsstörning är osynliga.

Jag har intervjuat ett antal fäder och tillbringat tid 
med dem och deras familjer.

Fäderna som inte hade vårdnaden om sina barn 
valde att avbryta sin medverkan.

Resultaten visar att habilitering och socialtjänst 
fungerar olika, att bristande kunskaper kan ge förö-
dande konsekvenser för familjerna och att mödrarna 
behöver männen i mycket högre utsträckning än nå-
gon kan tro.

Tveeggat stöd
Familjerna är också mycket medvetna om det tveeg-
gade i stödet, nämligen att personerna som ger stödet 
också är personer som ska avgöra deras lämplighet 
och kompetens som föräldrar. Det kan därför vara 
svårt att visa sina svagheter och tillkortakommanden 
för fäderna, som då är rädda för att barnet tas ifrån 
dem.

I en av familjerna gavs stödet av en hemterapeut 
på dagtid då fadern var på sitt arbete. Rutinerna i 
familjen var att modern lämnade barnen på dagis 
och fadern hämtade dem på eftermiddagen. Under 
tiden handlade modern och lagade middag så att 
maten var färdig när fadern och barnen kom hem. 
Hemterapeuten hade givit dem rådet att veckohand-

P ersoner med utvecklingsstörning och för-
äldraskap har alltid varit ett område som 
samhället har haft svårt att förhålla sig till.
I dagens samhälle, när föräldrastödet är väl 

utbyggt för de flesta föräldrar, saknas kompetens och 
kunskap om hur ett stöd bör utformas för att komma 
föräldrar med utvecklingsstörning till godo. 

LSS tar inte upp rätten till stöd vid ett eventuellt för-
äldraskap. Då hänvisas personerna till de samhällsin-
stanser som ger övriga föräldrar stöd och socialtjäns-
ten saknar den speciella kompetens kring funktions-
nedsättningen som behövs för att ge ett adekvat stöd. 
På flera håll i landet utvecklas nu ett samarbete mel-
lan olika samhällsinsatser kring stödet till föräldrar 
med utvecklingsstörning så att deras möjligheter att 
utöva ett gott föräldraskap ökar.

Fäder hamnar utanför
Den forskning som finns kring föräldrar med utveck-
lingsstörning fokuserar oftast på modern och barnet. 
Fäderna ses inte som en resurs för modern och bar-
net, trots att den ringa forskning som finns, tyder på 
att modern ser fadern som sitt främsta stöd i föräld-
raskapet.

Utvärderingar av samhällsstödet till alla föräldrar vi-
sar också att fäder hamnar utanför. Utvärderingarna 
påpekar bristen på genusperspektiv i insatserna och 
deras utformning. Exempel på detta är en fokusering 
på teorier om barnets behov av att knyta an till en 
vuxen person som oftast tolkas som att det bör vara 
modern, att det fortfarande heter mödravårdscentral 
trots att uppgiften är att stödja föräldrar, att profes-
sionella inom socialtjänst och barnavård fokuserar på 
mamma och barn och att de professionella saknar ett 
tydligt genusperspektiv i sitt arbete.

Den forskning som finns kring föräldrar 
med utvecklingsstörning fokuserar oftast 
på modern och barnet. Fäderna ses inte 
som en resurs för modern och barnet, trots 
att den ringa forskning som finns, tyder 
på att modern ser fadern som sitt främsta 
stöd i föräldraskapet.
Det skriver Iren Åhlund som forskat om 
fäder med utvecklingsstörning.

Glöm inte 
fäderna!

Av Iren Åhlund
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la i stället. Det skulle spara tid och pengar, menade 
hon. För att kunna veckohandla måste båda föräld-
rarna vara med, eftersom fadern hade körkort och 
modern var bättre på matlagning. Att veckohandla 
på kvällstid med två små trötta barn var ohanterligt 
för föräldrarna. De prövade att skaffa barnvakt, men 
det var svårt att få det regelbundet. Planeringen av 
en veckomatsedel och kontrollen över matpengarna 
för en hel vecka gjorde det svårare för föräldrarna. 
Plötsligt hade handling och matlagning blivit ett stort 
stressmoment i familjens vardag.

”Varför får jag inte bestämma i min familj, vi hade 
inga problem med att handla och sköta hushållet 
innan hemterapeuten kom. Vi trodde hon skulle 
hjälpa oss att sätta gränser för barnen och lära oss 
undvika utbrott”

Fick aldrig chansen
De fäder som valde att avbryta sin medverkan hade 
aldrig fått chansen att vara fäder. En av fäderna be-
skriver att modern ställdes inför ett ultimatum: om 
hon valde att fortsätta relationen med fadern, skulle 
socialtjänsten omhänderta hennes barn vid födelsen. 
I ett samtal med en socialarbetare nämner hon för 
mig att fadern är ute ur bilden, och att det är bra, för 
annars blir det ju ”dubbel trubbel”. När jag frågar vad 
hon menar, förtydligar hon det med : ”…jo, de är ju 
båda utvecklingsstörda och då blir det ju dubbelt så 
svårt…”

En familj fick stöd av hemterapeuten när fadern 
var på arbetet. Modern fick lära sig att bada dottern 
i badrummet. Fadern stannade hemma från arbetet 
nästa dag och bad hemterapeuten att visa honom 

också hur han skulle bada dottern. ” Det går inte, 
för ert badrum är för litet” svarade hemterapeuten. 
”Bara mamman, barnet och jag får plats där.”

Tappar kontakten
När stödet i hemmet har fungerat bra, har fäderna 
känt sig respekterade och deras behov och önskemål 
om stöd har efterfrågats och respekterats av hemte-
rapeuterna. Fäderna har inte upplevt sig ifrågasatta 
eller kontrollerade.

Ett mycket eftersatt område är stödet till fäder när 
deras barn omhändertas och placeras i fosterhem.

Fäder med utvecklingsstörning tappar kontakten 
med sina barn och barnen förlorar kontakten med 
sina fäder.

Fäderna behöver samhällsinformation om sina rät-
tigheter som fäder, rättsombud som företräder deras 
intressen för faderskapet och en stärkt självkänsla för 
deras roll för såväl modern som barnet.

Iren Åhlund. Fader Vår – om fäder med intellektuella funk-
tionsnedsättningar. Högskolan i Halmstad, Sektionen för 
Hälsa och Samhälle, Magisteruppsats, 2010. 91 sidor. 
Uppsatsen finns i en lättläst version så att personer med 
utvecklingsstörning kan ta del av den. Den kan beställas 
från FUB:s forskningsstiftelse ala: 
stiftelsen.ala@ala.fub.se
Socialstyrelsen kommer i höst med en rapport : Föräld-
rastöd för familjer där barn eller vårdnadshavare har 
funktionsnedsättning. Där kommer man att hitta  mycket 
information om föräldraskap.

R iksdagen har beslutat om en ny skollag som 
ska gälla f o m juli nästa år. Träningsskolan 
ska då bli en särskild inriktning inom grund-

särskolan och barn med autism eller autismliknande 
tillstånd ska tillhöra grundsärskolan endast om de 
också har en utvecklingsstörning eller en betydande 
och bestående begåvningsmässig funktionsnedsätt-
ning på grund av en hjärnskada. Det innebär ett för-
tydligande av förhållandena idag. 

Skolverkets rekommendationer om olika utred-
ningar som underlag för beslut om inskrivning ska 
föras in i skollagen för att skärpa kraven på dem.

 Sedan en längre tid tillbaka har det bedrivits en 
försöksverksamhet med att vårdnadshavare ska ge sitt 
medgivande för inskrivning i särskolan. Detta ska nu 
skrivas in i lagen dock med förbehållet att barnet kan 
skrivas in ändå om det föreligger synnerliga skäl med 
hänsyn till barnets bästa. 

Det ska finnas en studieplan eller liknande för varje 
barn i vilken elevens studier dokumenteras. Vård-
nadshavare ska kunna överklaga ett sådant åtgärds-
program. Teknik ska bli ett nytt ämne i grundsärsko-
lan och få en egen kursplan. Särskolan ska använda 
sig av samma betygsskala som grund- och gymnasie-
skolan. 

En elev ska ha rätt att bli mottagen i en grundsär-
skola i en annan kommun om eleven med hänsyn till 
sina personliga förhållanden har särskilda skäl.

Rätten idag till ett tionde läsår kommer att utökas 
med ytterligare ett extra år. 

Särskolan förblir en egen skolform, trots att en stor 
utredning föreslog att den skulle bli en del av den 
vanliga skolan. Sverige är nog ganska ensam om det i 
världen. Regeringen motiverar inte varför.

Regeringen har tillsatt en utredning om hur gym-
nasiesärskolan ska se ut i framtiden.

      KG
PS
Skolinspektionen har granskat undervisningen i äm-
net svenska i 28 slumpvis utvalda grundsärskolor. Sko-
lorna måste bli bättre på att anpassa undervisningen 
utifrån elevernas förutsättningar och behov. Man får 
inte lägga undervisningen på för låg nivå utan hitta 
individuella utmaningar. Eleverna måste få utveckla 
sina språkliga förmågor genom samtal och samspel 
eleverna emellan och få en individuell utvecklings-
plan med skriftliga omdömen. Dessvärre saknar un-
gefär varannan lärare utbildning för att undervisa i 
ämnet svenska. DS

Särskolan förändras

Illustration: Matilda Malmberg.
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J onny Svensson och Lena Adolfsson var med re-
dan för femton år sedan när projektet startade. 
De bor tillsammans med tre andra personer, som 

        även de har flera funktionshinder. 

Jonny Svensson
Jonny har el-rullstol med slingstyrning. Han kan köra 
runt i bostaden på en slinga som tejpats fast på gol-

vet och kan själv styra rullstolen genom en lämplig 
touchkontakt. Det är en succé för honom.

Genom att själv kunna förflytta sig får Jonny en sys-
selsättning som han trivs bra med. Jonny skrattar ofta 
och tycker det är roligt. Han använder olika typer av 
touch-kontakter, t.ex. för att själv kunna styra datorn 
och titta på bilder och använda en del enkla program 
som installerats. Det krävs dock lite personalstöd, 
som uppmuntran och hjälp att byta menyer. Genom 

De gravt hindrade
De flerfunktionshindrade har alltid utgjort en utmaning inom omsorgerna. Hur ska ett bra liv för dem 
kunna se ut? Och vilka hjälpmedel behöver de?  För femton år sedan startade Hjälpmedelsinstitutet 
ett viktigt projekt i en gruppbostad i Växjö med detta innehåll. Hur gick det sedan? Hur ser deras liv ut 
idag?  Hjälpmedelsinstitutet har nu gjort ett återbesök och publicerat resultatet. Det har blivit en liten 
skrift som man önskar att varje berörd anhörig och personal tog till sig. 
           KG

Ett bearbetat utdrag ur skriften ”Ett gott liv på Månadsvägen”:

Jonny Svensson och Karin Stigsdotter spelar bowling. Foto: Lina Alriksson.

”Personer med grav utvecklingsstörning lever i nuet. Därför 
måste effekten av handlingen de utför komma direkt utan 
någon fördröjning. Då kan de förstå att det är den egna hand-
lingen som åstadkommer effekten”
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att ett relä kopplats till en touchkontakt kan Jonny 
även köra elvispen när det är bakning på gång.

Numera vet han hur han ska göra för att få igång de 
saker han är intresserad av. Personalen ställer fram 
de föremål han vill sysselsätta sig med, så att han når 
dem. 

Genom att använda touch-kontakten flitigt har 
Jonny tränat upp både styrka och rörlighet i sin ti-
digare nästan obrukbara arm, vilket gör att han nu 
också spelar bowling, en fritidssysselsättning han gil-
lar. Detta gör han med hjälp av en ställning där man 
lägger klotet och Jonny puttar sedan iväg det med sin 
knutna hand.

Lena Adolfsson
Lena som är blind tyckte förr inte om socialt um-
gänge. Hon har fått träna på att umgås korta stunder 
som ökat efter hand, men hela tiden med respekt för 
att hon måste få gå undan, när hon visat att hon inte 
vill vara med längre. Idag umgås hon med sina kom-
pisar i boendet. Lena är med i olika aktiviteter som 
t.ex. rytmik, musikcafé och te-danser. Hon har svårt 
att hålla olika saker i händerna, men tränar med t.ex. 
träpinnar och mjuka föremål.

Alla har en hemmadag en gång i veckan tillsam-
mans med sin kontaktperson. Lena badar på sin 
hemmadag. Hon försöker stå och gå i vattnet, flyta 
med hjälp av flytväst och hålla i bassängkanten med 
sina händer. Att få röra sig i vattnet är nyttigt för hen-
nes muskler som hon har svårt att träna på andra sätt. 
Badbesöket avslutas med bastu och det njuter hon av.

Tidigare åt Lena alltid sina måltider ensam i sin 
lägenhet. De senaste åren har hon tränat på att delta 
i de gemensamma måltiderna och nu klarar hon det 
bra. Hon har lärt sig att välja vad hon vill dricka. Hon 
har fått välja mellan två olika drycker och sedan på 
sitt sätt visat vilken av dem hon vill ha.

Lena får taktil massage ungefär varannan vecka 
och hon har blivit mindre beröringskänslig. Hon får 
också delta i ”relations- play”. Det är en metod för 

Struktur i arbetet
Det är särskilt intressant att läsa avsnittet om hur ar-
betet genomsyras av struktur, rutiner och ett kontakt-
mannasystem. Enhetschefen deltar aktivt i förbätt-
rings- och kvalitetsarbetet. De tretton personerna i 
personalstyrkan jobbar efter ett femveckorsschema, 
tre personer på morgonen och tre på kvällen. Man 
tjänstgör två helger under fem veckor. Personalmö-
ten hålls tillsammans med enhetschefen två gånger 
på en femveckorsperiod. Personalen deltar kontinu-
erligt i olika fortbildningsaktiviteter. 

Det arbetssättet ger trygghet och tydlighet för per-
sonalen. Alla vet vad de ska göra och det är lätt att 
planera sitt eget arbete. Det leder till en avstressande 
arbetsmiljö. Vill man byta ett arbetspass kan man ge-
nom en snabb blick på strukturen se vilken kollega 
som kan tänkas vara intresserad av bytet. Man slipper 
på så sätt jaga runt i en hel arbetsgrupp. Strukturen 
i arbetet leder till att det ”tunga och lite mindre ro-
liga arbetet” blir jämnt fördelat i personalgruppen. 
Tid och energi kan läggas på omsorgstagarna i stället 
för på administrativa uppgifter. Om det skulle uppstå 
overksam tid uppmärksammas det snabbt och den 

naturliga rörelseövningar som 
ger glädje och välbefinnande 
och som övar samspel, relation 
och kommunikation. När Lena 
är i den dagliga verksamheten 
använder hon gåstol.

Lena älskar musik och att 
framställa ljud. Hon har en 
tamburin och en trumma, som 
hon kan slå på med sina hän-
der. Lena kan använda touch-
kontakt för att sätta på den 
musik hon önskar lyssna på och 
hon kan också välja att stänga 
av musiken när hon tröttnar. 
Ibland ställer personalen fram 
hennes keyboard så att hon 
själv kan klinka på tangenterna 
och lyssna på tonerna. Lena 
har även en musikfåtölj som 
hon trivs bra med att sitta i och 
känna vibrationerna. 

Hjälpmedels-
institutet. 
Ingegärd Nicolaou. 
Ett gott liv på 
Månadsvägen – en 
uppföljning av ett 
utvecklingsprojekt. 
27 sidor. 2010. 

Endast på www.hi.se/10350-pdf

Lena Adolfsson älskar musik. Hon använder en touchkontakt för att sätta på den musik hon 
önskar lyssna på och hon kan också välja att stänga av musiken när hon tröttnar. 
Foto: Lina Alriksson.
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tiden kan då användas till omsorgstagarna. Struktu-
ren gör det också lättare att se behovet av vikarier vid 
frånvaro.

Arbetsstrukturen är en ständigt pågående process 
som omarbetas vid varje förändring runt en omsorgs-
tagare eller en personalförändring. Ordinarie perso-
nal utses till fadder när en ny vikarie anställs. Den 
nyanställde skolas in på två omsorgstagare åt gången. 
Allteftersom lär de känna även de andra i boendet. 
Detta för att undvika kaos och sammanblandning 
och för att de mest känsliga omsorgstagarna ska lära 
känna vikarien innan han/hon ”släpps in” i deras lä-
genheter.

En specifik struktur för sommarvikarier görs också 
för att omsorgstagarna ska få en så bra sommar som 
möjligt. Det är viktigt att ständigt genomföra förbätt-
ringar eftersom behoven hos omsorgstagarna hela 
tiden ändras.

Genom att arbeta på det här sättet kan lugnet och 
harmonin bibehållas även hos dem som kanske skul-
le behövt mycket mer personal runt sig för att klara 
av vardagen. 

Hjälpmedel
De som har en grav utvecklingsstörning är totalt be-
roende av andra människor för sin överlevnad. De 
sätter inte ord på sina tankar och kan inte heller med 
ord uttrycka vad de vill eller behöver. 

För att man ska bli förstådd och få sina behov till-
godosedda måste det finnas andra människor nära 
som kan tolka signaler och uttrycksmönster.  Omvärl-
den måste göras så tydlig som möjligt för att man ska 
kunna känna trygghet.

Deras flerfunktionsnedsättningar försvårar möj-
ligheten att utveckla och använda sin begåvning. De 
gör det också svårare att utveckla självständighet och 
delaktighet i vardagen. 

En flexibel syn på vad som kan vara begåvnings-
hjälpmedel är viktig. Alla kan inte förskrivas av arbets-
terapeuten och hämtas på hjälpmedelscentralen. 
Många vardagsföremål inköpta i vanliga butiker och 
varuhus kan fungera som bra hjälpmedel, med eller 
utan anpassning, om de används på ett genomtänkt 
sätt.

Olika utvärderingar av hjälpmedel har visat att de 
ofta glöms bort eller hamnar i en byrålåda. Ibland 
beror det på att omgivningen inte förstått tanken 
bakom hjälpmedlet eller på en hög personalomsätt-
ning. När ny personal börjar sitt arbete glöms ofta 
begåvningshjälpmedlet bort. 

Arbete med personer med grav utvecklingsstörning 
kan betraktas ur två olika perspektiv: anpassning/
kompensation och nyinlärning/utveckling. Oavsett 
vilket är det viktigt att utgå från en förmåga som in-
dividen redan har.

Personer med grav utvecklingsstörning lever i nuet. 
Därför måste effekten av handlingen de utför kom-
ma direkt utan någon fördröjning. Då kan de förstå 
att det är den egna handlingen som åstadkommer 
effekten. Ju mer gravt utvecklingsstörd man är desto 
närmare tidsmässigt måste det vara mellan den egna 
handlingen och effekten. 

Den tidsmässiga närheten måste finnas kvar även 
när man lärt sig använda hjälpmedlet. 

Som med allt lärande är det viktigt att den nya kun-
skapen blir användbar, att man kan känna igen sig 

Att ha kunskap om individens möjligheter att kunna bli mer delaktig i vardagen är en ständig utmaning för personalen.  Jonny Svens-
son bakar tillsammans med Karin Stigsdotter  och Nita Jonsson. Foto: Lina Alriksson.
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och associera till tidigare erfarenheter. Det skapar 
förutsättning för en förändring som ger ny erfaren-
het. 

Om inlärningen har ett känslomässigt innehåll och 
sker i en positiv miljö är förutsättningarna bättre och 
inlärningen går ofta snabbare. Så är det för alla män-
niskor.

Tiden det tar att lära sig kan delas in i två delar. En 
del är tiden det tar innan man förstår vad uppgif-
ten innebär och den andra delen är tiden det tar att 
träna upp sin skicklighet. Att det alltid tar lång tid för 
personer med en grav utvecklingsstörning att lära sig 
nya uppgifter är en vanlig åsikt. Men det är inte sant. 
Hur lång tid det tar beror på uppgiften, hur den pre-
senteras och vilken handledning man som funktions-

hindrad får. Är uppgiften lagom svår och tillräckligt 
intressant och handledningen väl anpassad lär sig 
många de nya kunskaperna på kort tid. Ibland tar 
det kanske bara några minuter, ibland några dagar el-
ler veckor. Lagom svåra är uppgifter som man förstår 
och som ger en tydlig och intressant effekt.

Motivation och intresse är grundläggande för att 
det ska gå bra att lära sig något. För att det ska finnas 
en rimlig chans att träna in och lära en person med 
grav utvecklingsstörning att använda olika hjälpme-
del krävs att man ställer frågan: Är det här något som 
han/hon verkligen kan uppskatta eller är det bara 
något som vi vill eller sett att andra gör?

     KG

D et har blivit allt mer angeläget att göra nå-
got åt problemskapande beteende hos per-
soner med utvecklingsstörning eller olika 

autismtillstånd.  

Olika straffmetoder
Förr ansåg man att beteendestörningar var en del 
av själva tillståndet och opåverkbart. Olika straffme-
toder användes, som t ex avskiljning och inlåsning. 
Idag är dessa metoder inte tillåtna och vi vet mycket 
mer om orsakerna till beteendestörningar.

Vi vet också hur man utformar förebyggande in-
satser och hur ett bra bemötande ska se ut, hur man 
skapar ett stöd som bygger på inlevelse, förståelse och 
ett icke provocerande uppträdande hos personalen 
och andra berörda. 

Lågaffektivt bemötande
En grupp som kallar sig Studio III i England har ut-
vecklat en sådan metod. I Norge kallar man den för 
lågaktivt bemötade, hos oss för lågaffektivt bemötade.

Bo Hejlskov Jörgensen har skrivit en bok om detta 
som heter Problemskapande beteende vid utvecklingsmäs-
siga funktionshinder. 

När en person får ett affektutbrott, ett våldsamt 
beteende, gäller främst att omgivningen behåller sitt 
lugn. Man ska prata lugnande med vederbörande 
samtidigt som man skapar ett avstånd till denne/
denna. Man ska inte ställa sig mitt emot, inte söka 
ögonkontakt och inte beröra. Man ska falla undan 
och ge sig om det gäller en konflikt med omgivning-
en och vänta lugnt. Om det är möjligt bör man byta 
personal så snabbt som möjligt.

Engagerad men omständig
Jörgensen beskriver i sin bok  hur man kan avleda 
och förebygga konflikter. Det gäller då främst att an-
passa kraven på personen med funktionshinder och 
lära sig se varningstecknen på stress och för hög be-
lastning.

Boken är engagerat skriven, men ibland är den för 
omständlig, med tyngande förtydliganden och med 
väl många exempel. 

Psykiska sjukdomar, ångesttillstånd och andra så-
dana störningar hos personer med funktionshinder 
nämns endast som ett tecken på kaos. Inte heller tar 
han upp betydelsen av den sociala situationen vad 
gäller vänner, gruppens storlek i särskilt boende, etc. 
Inte heller tar den tillräckligt upp betydelsen av lång-
siktiga insatser och bra stöd till personalen. Boken 
har inget sakregister.  

Inga negativa sanktioner
Den engelske psykologen Andrew A. Mc Donnell är 
ansvarig för organisationen Studio III Group (www.
studio3.org). De har undervisat om lågaffektivt be-
mötande i 12 europeiska länder. 

Mc Donnell har publicerat en bok i år om hur man 
kan bemästra aggressivt beteende genom att fokus 
förskjuts från personen med funktionshinder till per-
sonalens beteende. Överhuvudtaget måste man låta 
bli att använda sig av negativa sanktioner och redu-
cera antalet regler och gränssättningar inom omsor-
gerna, skriver han. Han tar även upp frågan om hur 
man ska bete sig då det är omöjligt att undvika att 
gripa in rent fysiskt. Man bör då handla mjukt och 
följa med i den enskildes rörelser och släppa denne 
så fort som möjligt.

      KG

Bo Hejlskov Jörgensen. Problemskapande beteende 
vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Studentlit-
teratur. 214 sid. 2009.
Andrew A. Mc Donnell. Managing aggressive behavi-
or in care settings. Understanding and applying law 
arousal approaches. Wiley-Blackwell 2010.

    

I vårt land har Enigma Education ensamrätt på ut-
bildning i lågaffektivt bemötande (Studio III). 
Se www.enigmaeducation.se 

Lågaffektivt bemötande  
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D et finns en osedvanligt lättläst och spännan-
de bok om den rasbiologiska forskningen. 
Forskare vid universiteten byggde upp hie-

rarkier av raser och man försökte finna olika mått för 
att skilja dem åt, t ex hur deras skallar var formade, 
ansiket, huden, håret m.m. Sverige var, genom sitt 
rasbiologiska institut, under flera år ledande i ras-
biologisk forskning och som ett resultat införde man 
både lagar om äktenskapshinder och sterilisering. 

Forskningen blev alltmer ifrågasatt eftersom den 
inte kunde bevisa någonting annat än att människor 
har skilda utseenden. Rasbiologiska institutet fick 
1935 en ny chef, Gunnar Dahlberg, som konstate-
rade att rasbiologin inget har med vetenskap att göra.

Lennart Lundmark. Allt om kan mätas är inte veten-
skap. Forum för levande historia. 2008. 39 s.. 50:-. 
Tel 08-723 87 50. Kan laddas ner från www.levan-
dehistoria.se

Berlinbaserade frenologen Robert Burger-Villingen fastställer hu-
vudformen på en kvinna med en Plastometer. Datum och fotograf 
okänt. Foto/källa: Scanpix.

Utställningen 
(O)mänskligt

Allt som kan mätas är inte vetenskap

Herman Lundborg var Sveriges mest kände rasbiolog. Han var 
chef för rasbiologiska institutet 1922–1935.  Illustration i Herman 
Lundborgs bok ”Svenska folktyper”, 1919.

U nder 1800-talet arbetade svenska arkeologer 
och biologer för fullt med att hitta de rasbio-
logiska bevisen för att Sverige var utgångs-

punkten för den högsta av alla raser, germanen. 
Anders Retzius, professor i anatomi, samlade under 
1830- och 40-talen in kranier från Europa och ska-
pade ett ”skallindex” där mänskligheten delades in i 
”kortskallar” och ”långskallar”. Svenskarna var lång-
skallar och dessa var högre stående än kortskallarna.

1910 bildas Svenska sällskapet för rashygien och 
1922 startade det Svenska rasbiologiska institutet sin 
verksamhet som syftade till att bevara den svenska 
folkstammen. 

Herman Lundborg, den första chefen för det ras-
biologiska institutet, uttalade sig under 1920-talet 
kraftfullt för att vissa människors fortplantning måste 
begränsas. 

Rasbiologin har tre grundläggande tankar: olika 
människor har olika egenskaper, vissa egenskaper 
är mer värda än andra och vissa människor har så-
dana egenskaper att de aldrig borde ha fått komma 
till världen. Till de senare räknades personer med 
utvecklingsstörning.

Under perioden 1935–1975 steriliserades cirka 
21 000 personer med utvecklingsstörning eller ”aso-
cialt levnadssätt” slog en statlig utredning fast 2002. 

Utställningen (O)mänskligt berättar om detta 
mörka kapitel i Sveriges historia. Den har skapats av 
Forum för levande historia.(www.levandehistoria.se) 
tillsammans med Etnografiska museet i Stockholm 
och Riksutställningar. Utställningen visas i två delar 

på Etnografiska museet och Forum för levande histo-
ria fram till våren 2011. Därefter far den ut på turné 
över landet. Första anhalten är Uppsala där den ska 
visas under hösten 2011.
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Omslagets konstnär

i

Intra nr 4/2010 kommer ut i december. Du som 
vill prenumerera på INTRA: Betala 300 kr på
postgiro 636 55 62-5 eller bankgiro 5308-1485. 

Glöm inte att skriva din fullständiga adress. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. 

Du kan beställa prenumeration från vår 
hemsida: www.intra.info.se

eller e-post: intra@swipnet.se
eller fax: 08-97 11 04

 

 

Värna är en sammanslutning av Läkepedagogiska och Socialterapeutiska 
verksamheter i Sverige. Dessa verksamheter riktar sig till barn, ungdomar 
och vuxna.

 Vi värnar om personer med funktionsnedsättningar 
och vill presentera våra fantastiska verksamheter 
inom boende, daglig verksamhet och skola. 
 
För mer inspiration och 
information besök www.värna.nu

Förbundet för antroposofisk 
läkepedagogik & socialterapi 
– boende, utbildning & arbete.

    

 
• Lågaffektivt bemötande (low arousal)
• Arbeta icke kränkande ( non-aversive)
• Dämpa frustration och upprördhet
• Förståelse för orsaker till olika beteenden
• Hantera situationer utan fysiska ingrepp
• Säkra ingripanden accepterade av både klienter och personal
• Lagar och juridiska aspekter
• Debriefing efter incident
• Förståelse för sitt eget beteende
• Öka självförtroendet

08-768 20 26www.enigmaeducation.se
www.enigmaeducation.se

08- 768 20 26
info@enigmaeducation.se

 

 
Hantera utmanande beteenden

– med lågaffektivt bemötande

Kursen ges i hela landet och vi har nu utbildat över 1000 
personer. Besök vår hemsida för aktuella orter. Kan även 

beställas som uppdragsutbildning på er ort.

En tredagarskurs för anhöriga och personal om att bemöta och hantera 
människor med utmanande beteenden på ett respektfullt sätt. Erkänd 
utbildning från England baserad på forskning och klinisk prövning.

Kursinnehåll

Sara Saremi är 24 år och 
går på Konstskolan LINNEA i 
Skärholmen utanför Stock-
holm.
Konstskolan Linnea är 
en 3-årig eftergymnasial 
utbildning.  Den startade 
1992 och har sedan dess 
framgångsrikt undervisat 
personer med intellektuella 
funktionshinder i konstska-
pande.
  Läs mer om Linnea på: 
www.konstskolanlinnea.se
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Att ”få vara med” i det 
vanliga samhällslivet. 
 
Av Lennart Jönsson  
 
 
Lennart Jönsson startade företaget Misa 1994. 
Lennart är 58 år och har arbetat med personer 
som har olika arbetshinder i 35 år. Först med 
arbetsrehabilitering för personer med psykiska/
sociala svårigheter och därefter på Sturegårdens 
dagcenter i Sundbyberg som gruppledare. 1981 
startade Lennart Jakobsbergs Dagcenter i Järfäl-
la och var kvar där tills han startade Misa AB.   
 

Misa är ett företag som under en rad år fram-
gångsrikt arbetat med att hjälpa personer 
med olika arbetshinder ut i arbetslivet.. De 
senaste åren har jag ofta fått frågan hur vi 
kunnat bli så framgångsrika. Man har bett 
mig berätta vad som var viktigt för mig när 
jag en gång formade Misa. 

Så hur svarar man på en så svår fråga? Hur 
vet man vad som har varit viktigt?  
 
Min egen bakgrund och uppväxt spelade 
naturligtvis in när jag startade Misa. Med 
dyslexi i bagaget och en trasslig skolgång 
som följd så fick jag tidigt en känsla av  att 
det som andra uppfattade som stora skillna-
der mellan människor egentligen inte var så 
viktigt. Jag upptäckte att mitt självförtroen-
de påverkades av hur jag blev bemött och då 
blev steget inte så långt till att tänka att 
andra människor säkert fungerar likadant. 
Jag lärde mig att inte göra skillnad på hur 
jag själv ville bli bemött och hur jag försök-
te att möta andra människor. 
 
Min första tid som anställd inom Omsorgs-
nämnden var givetvis avgörande för framti-
den. Som många andra funderade jag på vad 
som är ”ett normalt liv” och hur det avspeg-
lade sig i vår verksamhet. Därigenom blev 
jag nog genom åren en ”besvärlig person”. 
Chefer och kollegor har svurit en hel del för 
att jag ofta ifrågasatt eller har haft svårt att 
rätta in mig i färdiga lösningar.  
 
Motkraften är min största kraft, sa en chef 
till mig en gång, vilket säkert stämmer. 

 

Som medarbetare ska du använda de red-
skap och metoder som får just den perso-
nen att nå sina mål. 

”Människor som har en diagnos är inte 
sin diagnos utan personer som i första 
hand är personer med en mängd egen-
skaper, såväl tillgångar, intressen som 
eventuella brister. Med andra ord som 
vi alla!” 
 
Misa har en samhälls– och arbetsinrikt-
ning därför att arbetslivet är en så stor del 
av ett ”normalt liv”. Eftersom alldeles för 
få personer, som har hamnat inom Om-
sorgsvärlden, får möjlighet att ta klivet ut i 
arbetslivet så behövs Misa. Det är det som 
är utmaningen för oss. Att vi fortsätter att 
utveckla oss så att fler kan komma ut i 
arbetslivet! 

Som jag ser det är arbete ett medel för att 
ha ett fullvärdigt samhällsliv, och då pratar 
jag om människor som både vill och kan 
arbeta. 
 
Om du ska jobba inom Misa krävs att du 
benhårt tror på tanken att personer som 
vill ha ett jobb med lön mycket väl kan ha 
en anställning - om de får bra uppbackning 

 
  

 
www.misa.se 

Inom omsorgsvärlden koncentrerar man sig 
för det mesta på vad som är människors 
svårigheter - och sedan bistår man dem med 
stöd. Jag har haft en annan utgångspunkt: 
människor duger som de är och det viktiga 
är vad de är bra på inte vad de har svårt för. 

Det är dessa erfarenheter jag försökt ut-
rycka i Misas grundidé. 
 
Sedan starten har det individuella hänsyns-
tagandet, det individuellt utformade stödet, 
genomsyrat Misa. 
 
Det har varit viktigt att inte bli instoppad i 
ett fack för att man har en viss personlighet 
eller diagnos. 

Jag har haft svårt att få svar på frågan var-
för personer med vissa diagnoser ska finnas 
avskilda i grupper – avskilda ifrån det van-
liga samhällslivet. 

Jag är övertygad om att ett stort antal av de 
personer som har sin sysselsättning i sär-
skilda grupper skulle ha ett bättre liv om de 
fick möjlighet till ett mer individuellt utfor-
mat stöd. De borde få slippa att ständigt 
befinna sig i dessa ”grupper”! 

För den som anställs som medarbetare i 
Misa så är det ofta lika svårt som viktigt att 
lära sig att det inte finns färdiga modeller 
eller metoder man kan ta till. Det viktigaste 
instrumentet är att du själv, med din erfa-
renhet och din kunskap, utvecklar ett sam-
arbete och en kontakt med den person du 
ska stötta. Det är personen själv som ska 
styra stödet. 

 

 

Metoder för individuellt stöd i arbete/verksamhet 

 
Om Du vill fråga något eller 
komma i kontakt med oss    
inom Misa, så får Du gärna   
höra av dej! 
 
Telefon: 08-580 813 40 
 
Du kan också skicka en        
hälsning via e-post:  
 
hk@misa.se 

Annons

POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ


