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Ledare

Systemet med god man 
har aldrig fungerat bra

I höstas kom nya alarmerande artiklar och TV-program om hur dåligt godmanssystemet funge-
rar. Nya förskingringar avslöjades, liksom bristande tillsyn från överförmyndaren. Sen försvann 
ämnet från dagordningen och ingenting hände. Som så många gånger förr.

En god man ska hjälpa personer som själva har svårt att ta hand om sina pengar och att bevaka att 
de får det stöd som de har rätt till. År 1974 inrättades möjligheten att få god man (i föräldrabalken) 
och 1989 avskaffades systemet med förmyndare. Då infördes förvaltare som en insats för den som 
tidigare hade omyndigförklarats på grund av att han eller hon inte kunde ta hand om sig själv eller 
sin egendom.

Det var först när institutionsavvecklingarna sköt fart på 1980- och 1990-talen som de gode männen 
blev viktiga aktörer. Och det var också då som kritiken började höras. 

1998 skrev Karl Grunewald en debattartikel i Dagens Nyheter där han menade att den gode man-
nen hade överlevt sig själv. Han tog i artikeln upp den kritik som riktats mot de gode männen, att 
de ofta på grund av åldersskillnader inte har förståelse för huvudmannens önskemål, att det kostar 
mycket för huvudmannen att ha en god man, att det finns risk för förskingringar osv. Han avslutade 
med att föreslå att den enskilde får hjälp av en bankman eller liknande för att förvalta ev egendom 
och att resten av den gode mannens uppgifter – att sörja för person och bevaka rätt – borde kunna 
skötas av personal och anhöriga. (Det bör sägas att detta var på den tiden då 90 % av personalen 
hade minst en ettårig utbildning för sitt arbete. Sedan dess har mycket förändrats.)

Karl Grunewald fick som han ville – en utredning tillsattes som sex år senare presenterade ett ge-
nomarbetat betänkande (SOU 2004:112) i tre tjocka volymer (1 481 sidor!). Trots att utredningen 
presenterade en rad förbättringar, som t ex bättre kontroll, bättre arvodering, bättre utbildning, 
förbättrade riktlinjer mm, så hände ingenting. 

Sedan dess har avslöjanden om förskingringar och bedrägerier kopplade till gode män varit ett sta-
digt återkommande inslag i nyhetsförmedlingen. Gång på gång, år efter år, har nya artiklar skildrat 
olyckliga personer som blivit bestulna på sina pengar av ohederliga gode män (det kan vem som 
helst konstatera genom att t ex googla på god man och förskingring). De flesta har inte kunnat 
få tillbaka det som de bestulits på. Uppenbart är också mörkertalet stort, eftersom kommunernas 
överförmyndare ofta har svårt att på ett bra sätt sköta tillsynen.

Dessutom har det riktats stark kritik mot de gode männens förmåga och vilja att lyssna på sina hu-
vudmän. Att ha en god man innebär inte att man har fråntagits sin rätt att bestämma över sitt liv. 
Det krävs engagemang, kunskaper och tid för att man som god man ska kunna fullgöra sin uppgift. 

I juli 2015 kom en blygsam skärpning av bestämmelserna runt god man.  Men fortfarande är de 
flesta bestämmelserna i Föräldrabalken 20 år eller äldre.  När det gäller uppdraget och hur det ska 
utföras så är bestämmelserna i princip helt oförändrade sedan 1924 års förmynderskapslag!

Idag har 124 000 personer en god man eller förvaltare. Inom LSS-området är över en tredjedel av 
de gode männen anhöriga. De allra flesta gör ett fint arbete, många lägger ner massor av tid och 
kraft i form av ideellt arbete för att hjälpa sina huvudmän. 

Trots detta har godmanssystemet helt enkelt aldrig fungerat speciellt bra. Ändå har frågan ständigt 
ignorerats.  Kanske beror det på att alternativen varit för kostsamma eller kanske beror det på ren 
slöhet, det är svårt att veta. 

 I april skrev Sveriges kommuner och landsting (SKL) till regeringen att ”det finns skäl att i grunden 
reformera systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare”. Det är dags för regeringen 
att vakna!

Om inte är risken stor att framtiden kommer att döma oss hårt. Hur kunde vi tillåta ett system som 
innebar att så många svaga och utsatta personer bestals på sina tillgångar?
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I den dödsfallsregisterstudie som Tatja Hirviko-
ski och hennes medarbetare publicerade 2016 
ingick 27 tusen personer med autism som jäm-
fördes med 2,5 miljoner ur den generella popu-

lationen. Studien visade att personer med autism i 
genomsnitt lever mycket kortare liv än resten av be-
folkningen. 

– De dör så att säga 16 år tidigare om man jämför 
den förväntade livslängden med den för den gene-
rella populationen. Och det finns ingen logisk anled-
ning till det, inget som kan ”legitimera” det. Så när 
vi upptäckte detta var den fösta reaktionen att den 
siffran är oacceptabel. Det är något fel någonstans. 

Nästa steg blev att titta på dödsorsaker. 
– Vi tänkte att det skulle kunna bero på att man 

har en överrisk för vissa sjukdomar som till exempel 
epilepsi, men när vi studerade kategori för kategori så 
var det inte så, utan risken att dö för tidigt gäller i alla 
dödsorsakskategorier. 

Personer med 
autism löper
större risk
att dö
i förtid

Personer med autism löper avsevärt större risk att 
dö i förtid och risken att de ska begå självmord är tio 
gånger högre än för resten av befolkningen, enligt en 
studie av Tatja Hirvikoski. 

Intellektuella funktionsnedsättningar
I ett tredje steg studerade de hur det förhöll sig med 
personer som förutom autism också har en intellek-
tuell funktionsnedsättning. 

– Då kunde vi se att risken att dö i förtid gällde båda 
grupperna, berättar Tatja Hirvikoski. Men samtidigt 
noterade vi att risken är ännu högre om personen 
dessutom har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Teamet tittade även närmre på könsskillnader.
– Kvinnor löper störst risk. Mest sårbara är kvinnor 

med autism och intellektuella funktionsnedsättning-
ar.

Kämpig vardag
Det var när Tatja Hirvikoski, från början psykolog och 
specialist i neuropsykologi, jobbade som kliniker och 
utredde vuxna med autism som hon började intres-
sera sig för att ta fram siffror på långtidsutfall. 

– Jag såg ju hur kämpigt de hade det i vardagen och 



INTRA 2 • 17                                            54                                 INTRA 2 • 17

hur stora funktionsnedsättningar som de faktiskt har 
inom så många livsområden. 

Tankarna ledde fram till en avhandling. Hon dispu-
terade 2011, vilket i sin tur ledde till att hon böjande 
jobba på KIND, Center of Neurodevelopmental Dis-
orders på Karolinska Institutet. Genom ett samarbete 
med Institutionen för medicinsk epidemiologi och 
biostatistik, MEB, fick hon sedan möjligheten att ge-
nomföra sina forskningstudier.

Risken för självmord tio gånger större
Nu studerar Tatja Hirvikoski självmord och även om 
hon  framhåller att det är preliminära resultat, efter-
som det är ett pågående arbete, så finns det ändå tyd-
liga resultat: 

– Personer med autism utan intellektuella funk-
tionsnedsättningar är den mest sårbara gruppen. Sui-
cidrisken är nästan tio gånger högre jämfört med den 
övriga populationen. 

Och det är när det gäller kvinnor som man ser de 
största skillnaderna, alltså när man jämför kvinnor 
med autism med kvinnor generellt. 

– Kvinnor generellt gör fler suicidförsök, medan 
män generellt suiciderar mer. Men när det gäller per-
soner med autism så ser vi inte den skillnaden. Be-
teendet är lika frekvent förekommande i båda grup-
perna. 

Även personer med autism plus intellektuella funk-
tionsnedsättningar löper större risk att dö genom 
självmord. 

– Men där är skillnaden mot jämförelsegruppen be-
tydligt mindre.

Risken att man jagar upp folk
Samtidigt säger Tatja Hirvikoski att det är viktigt att 
tolka de dramatiska siffrorna rätt och att ”inte jaga 
upp sig”. Det gäller att hålla isär de förhöjda riskerna 
och det faktiska antalet individer. 

– Man måste komma ihåg att det inte behöver vara 
ett så stort antal individer som till exempel tar livet av 
sig. I den här första studien var det inte ens i närheten 
av 1 % som begick självmord trots den väldigt höjda 
risken. Om det i jämförelsegruppen är 40 av 100 000 
som tar livet av sig och i den andra gruppen 100 av 
100 000, så är det visserligen mer än dubbelt så många 
men 100 individer av 100 000 är fortfarande en liten 
andel av hela gruppen. 

Hon säger att hon brukar ta upp detta i ett tidigt 
skede vid intervjuer och då hon håller föredrag om 
statistiken.

– Många blir väldigt oroliga och det är inte konstigt, 
jag har själv blivit orolig flera gånger medan jag har 
hållit på med den här studien eftersom jag privat kän-
ner personer med autism. 

Vad göra med siffrorna?
Den naturliga frågan blir då hur man kan använda 
sig av dessa siffror. Tatja Hirvikoski säger att resulta-
ten borde leda till eftertanke och hon räknar upp en 
rad åtgärder som skulle kunna medföra förbättringar. 
Som exempel berättar hon sedan hur man på Habili-
tering och Hälsa i Stockholm, där hon också arbetar, 
reagerade på den kraftigt höjda suicidrisken. 

– Genom den kliniska verksamheten hade man haft 

Tatja Hirvikoski arbetar som FoU-
chef vid Habilitering & Hjälpmedel, 
Stockholm. Hennes forskningsan-
knytning är till Center for Neurode-
velopmental Disorders at Karolinska 
Institutet, KIND.
Tatja Hirvikoski är medlem i Europe-
an Adult ADHD Network och styrel-
seledamot för Psykiatrifonden.

Tatja Hirvikoski är leg psykolog, 
specialist i neuropsykologi (sedan 
2009) samt docent i klinisk psykologi 
(sedan 2016).

Tatja Hirvikoskis studie

Genom att koppla data från dödsor-
saksregister till data från andra na-
tionella register, har Tatja Hirvikoskis 
och medarbetare kunnat genomföra 
sin studie. Andra register som an-
vändes var Svenska patientregister 
och totalpopulationsregister. 
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det på känn, men genom forskningsresultaten fick de 
farhågorna bekräftade, säger hon.

På Habilitering och Hälsa tog de fram nya rutiner, i 
tre delar, för arbetet med suicidnära patienter: 

1. Det behövdes en generell höjning av persona-
lens kunskaper om suicidala beteenden samt om 
risk- och skyddsfaktorer. 

2. En praktisk del av arbetet handlar om hur be-
handlaren bör se på sitt uppdrag och gå tillväga 
i mötet med patienterna. Man tog fram inter-
vjumallar och skapade rutiner för när man ska 
fråga, hur man kan fråga, och inte minst när bör 
remittera till psykiatrin. 

3. Det administrativa arbetet behövde förbättras.  
Det behövdes bättre rutiner för journalföring, 
för att det ska gynna patienterna så mycket som 
möjligt när personen förs över till en annan 
vårdgivare. 

– Det här är egentligen vad alla vårdgivare skulle 
kunna titta på och ställa sig frågan: behövs en sådan 
här lokal rutin även hos oss? Det finns vårdprogram 
för suicidnära patienter och man borde ställa sig frå-
gan om de följs. Sedan kanske det blir helt andra frå-
gor hos en annan typ av verksamhet än det blir på 
Habilitering och Hälsa.

Höja livskvalitén generellt
Fokus behöver enligt Tatja Hirvikoski inte nödvän-
digtvis ligga på för tidig död eller på risken att de ska 
ta sina liv utan på vad man generellt kan göra för att 
höja livskvalitén för personerna i fråga. 

– Vet vi tillräckligt mycket om autism eller intellek-
tuell funktionsnedsättning? Förstår vi till exempel 
hur smärta kan te sig? De kanske inte kommunicerar 
smärta på samma sätt som andra…

Tatja Hirvikoski kommer också in på det hon kall-
lar för livsstilsfaktorer, det vill säga hälsa, kost, motion 
och riskerna för övervikt. 

– Bara en sådan sak som den ökade risken att få 
hjärt- och kärlsjukdom på grund av övervikt… 

Vårdtillgänglighet
Intra har i tidigare artiklar tagit upp frågor om hur 
svårtillgänglig och komplicerad sjukvården kan vara 
för personer med autism och utvecklingsstörning, 
och därmed även för anhöriga och personal i grupp-
bostad. Bland annat Sylvia Mellfeldt Milchert påtalar i 
en intervju i Intra nr 3/2015 de oändligt många vård-
kontakter de tvingas till liksom Helena Antonsson 
som i nr 4/2016 menar att sjukvårdspersonal gene-
rellt saknar utbildning om personer med utvecklings-
störning och autism. Tatja Hirvikoski säger att varje 
vårdgivare borde granska sig själva.

– Man borde verkligen fråga sig hur det är med till-
gängligheten. Man är generellt ganska bra på fysisk 
tillgänghet men den kognitiva tillgängligheten är be-
tydligt sämre.  När vi har gjort våra studier har vi inte 
tittat på de frågorna men de aktualiseras naturligtvis 
av de här resultaten. 

Stor uppmärksamhet i utlandet men inte i Sverige
Tatja Hirvikoskis forskningsresultat har varit hett ef-
tertraktade sedan de publicerades 2016. Men mest 
i utlandet. Förutom två stora och viktiga internatio-
nella utmärkelser så har de största tidningarna i USA, 
England och Tyskland intervjuat henne och det har 
blivit stort uppslagna artiklar med fräna rubriker, allt 
medan de stora Svenska riksmedierna inte hört av sig.  

Kan du gissa varför?
– Nej, men jag tycker att frågan borde uppmärksam-

mas mer även i Sverige. Personer med autism bör få 
precis lika god vård som övrig befolkning. Resultaten 
i studien gör att man bör ställa sig frågan om det verk-
ligen är så, säger Tatja Hirvikoski.

Text och bild: Erik Tillander.

Fakta
Dödsorsaksregistret 
I bland annat Sverige och Danmark finns så kallade dödsorsaksregister. I Sverige är 
det Socialstyrelsen som sköter registret som innehåller data från 1961.
Dödsorsaksregistret ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i 
Sverige.
”Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens ut-
veckling i Sverige fördelat på bland annat kön och ålder” står det på Socialstyrelsens 
hemsida. Vidare skriver de att det kan används för beskrivningar av befolkningens 
hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.
Registren är väl skyddade och det krävs en lång rad av tillstånd för att få arbeta med 
materialet. Personnummer och annat som kan identifiera individerna avkodas och 
statistiken redovisas på gruppnivå. 
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Margareta Winberg 
ska utreda socialtjänstlagen

I dag får ca 52 000 personer med funktionsnedsättning in-
satser enligt Socialtjänstlagen (SoL) från kommunerna. 
Nu har regeringen gett Margareta Winberg i uppdrag 

göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens 
uppgifter. 

Margareta Winberg ska bland annat se över  Socialtjänst-
lagens struktur och konstruktion och hur man ska kunna min-
ska skillnaderna mellan kommunerna. Hon ska också komma 
med förslag om hur man kan förenkla handläggningen utan att 
rättsäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.

Margareta Win-
berg är idag 
regionfullmäkti-
ges ordförande i 
Region Jämtland. 
Winberg var vice 
statsminister och 
jämställdhetsminis-
ter i Göran Perssons 
regering 2002-
2003 och har även 
varit jordbruks- och 
arbetsmarknadsmi-
nister. 

Majgull Axelsson 
har skrivit en bok 

om Vipeholmsanstalten

S å här skrev Majgull Axelsson i en vänbok till 
Karl Grunewalds 90-årsdag 2011:

       ”En av dessa anstalter var Vipeholm i Lund, en institu-
tion som för evigt gått till den svenska historien på grund av 
den s k Vipeholmsstudien, som innebar att man under fyra år 
matade ett antal intagna med kola för att se om de händel-
sevis skulle få karies. (Gissa hur det gick?) Däremot är det inte 
lika känt att man på Anatomicum i Lund hade en bassäng i 
källaren, där det flöt döda ”vipeholmare”, som unga medici-
nare fick obducera. Efteråt kom en del av dem att begravas 
på Norra kyrkogården. På den stora gemensamma stenen 
står det: Minne över patienter från Vipeholms sjukhus som här 
fått sitt sista vilorum 1935-1965. Var resan stormig huru skön 
är hamnen. 
   Det är Sveriges största massgrav. Den rymmer 560 perso-
ner från hela Sverige, vars anhöriga inte hade råd eller helt 
enkelt inte ville hämta hem dem sedan de avlidit. De hade 
levt hela sina liv på Vipeholm. Och allt detta därför att det 
fortfarande långt in i mitten på 1900-talet ansågs som en 
skam att ha fått ett utvecklingsstört barn och för att en oänd-
lig massa läkare hade fått lära sig att man inte ska tänka själv.”

Nu har Majgull Axelsson kommit ut med en roman 
som till stor del handlar om denna ökända anstalt 
för sinnesslöa utanför Lund. Boken ”Ditt liv och mitt” 
handlar om Märit som hade en bror som vanvårdades 
till döds på Vipeholmsanstalten. Efter 50 år vandrar 
hon i hans fotspår och hamnar till slut vid massgraven 
på Norra kyrkogården. Boken ställer många frågor 
om vad som egentligen hände under de mörka åren 
mellan 1920–1980 när de flesta personer med utvec-
klingsstörning spärrades in på anstalt.

Ja vad hände egentligen? frågar vi Majgull Axelsson:
– Bra fråga, men en som vi egentligen inte har nå-

got svar på. Kanske var det rasbiologin som kröp in 
i både läkarkåren och i de politiska kretsar, där man 
fattade beslut om vad som skulle hända med männis-
kor som inte var som oss andra. Den måste ha kom-
mit som en befrielse: nu slapp man tänka på barn 
med förståndshandikapp som levande människor, nu 
kunde man förvandla dem till oreflekterade objekt, 
varelser som aldrig skulle kunna ha några verkliga re-
lationer med andra, inte ens med sina föräldrar. Nu 
gällde det att lämna bort dem och tänka bort dem 
och koncentrera sig på de andra. De riktiga barnen. 
De normala ungarna. A-barnen. Och kanske var det 
ingen tillfällighet att dessa tankar dök upp just under 
högindustrialismens tid, en tid då vi lärde oss att inte 
bara producera varor på effektivast möjliga sätt utan 
också att leva ett vardagsliv med helt och hållet ratio-
nella förtecken. Jag vet inte. Jag vet bara att det som 
den gången hände med de utvecklingsstörda har fått 
mig att fundera över den tidens ondska och dessu-
tom inse att alla tider rymmer någon form av ondska. 
Problemet är bara att man inte kan se den förrän det 
är för sent. Kanske måste vi alla försöka öva upp vår 
blick för det som händer just här och nu.

Säger Majgull Axelsson som också meddelar att hon 
är gammal prenumerat på Intra 
och att hon, på förfrågan, gärna 
kommer på Intradagarna 2018 
och berättar mer!   
   HH

Majgull Axelsson. Ditt liv och mitt. 
Brombergs förlag. 2017. 300 
sidor. 189 kr. www.brombergs.se
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Inger Kjellberg är lektor i socialt arbete vid Göte-
borgs universitet. Redan 2012 doktorerade hon 
på en avhandling om lex Sarah-hanteringen inom 

äldreomsorgen. Enligt henne kan man se en långsam 

förskjutning av målsättningen med lex Sarah. När 
den kom syftade lagen framför allt till två saker:

1. Man ville skydda värnlösa personer från miss-
förhållanden och övergrepp. 

2. De anställda skulle ha rätt att rapportera utan 
att riskera repressalier. 

Det här var den ursprungliga idén med lex Sarah. 
Men med åren har ett tredje syfte blivit mer tongi-
vande:

3. Man vill att lex Sarah-hanteringen ska förbätt-
ra kvaliteten i de verksamheter som berörs. 

Lex Sarah

Från rättighet till skyldighet
Illustration: Matilda Stakset.

Ännu finns stora brister i kommunernas 
lex Sarah-hantering. Många vet inte skill-
naden mellan rapporteringsskyldigheten 
och en anmälan enligt lex Sarah. Dessutom 
har inriktningen på lex Sarah-hanteringen 
förändrats.

Lex Sarah-beslut inom funktionshindersområdet
uppdelat på insats, år 2015.
    Antal lex Sarah-beslut
Insatser enligt LSS:
Avlösarservice        1
Boende barn      28
Boende vuxna                   119
Daglig verksamhet       15
Korttidstillsyn                  4
Korttidsvistelse           16
Ledsagarservice            2
Myndighetsutövning       9
Personlig assistans                    106
Övrigt                   3
Insatser enligt SoL 
Dagverksamhet       2
HVB för personer med funktionsnedsättning    2
Hemtjänst     21
Korttidsboende       1
Myndighetsutövning      4
Särskilt boende     15
Övriga individuella insatser      2

Ärenden bakom lex Sarah-beslut inom funktionshindersom-
rådet. Antal Lex Sarah-beslut inom LSS och SoL, uppdelat på 
insats, ärendetyp, år 2015.

Ärendetyp        LSS  SoL
Bemötande        57    9
Beviljad insats är felaktigt utförd              95  15
Beviljad insats är inte utförd      50  12
Ekonomiskt övergrepp         9    2
Fysisk miljö        12    3
Fysiskt våld/övergrepp medboende       20    2
Fysiskt våld/övergrepp personal      32    2
Insats mot enskilds 
vilja/inlåsning/tvångsåtgärder      15   –
Psykiskt övergrepp/kränkning      26    2
Rättssäkerhet        11    5
Sexuellt övergrepp från medboende        1    1
Sexuellt övergrepp från personal        3    1
Övrigt/Uppgift saknas       42    8

Källa: Inspektionen för vård och omsorg (2016).
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– Det här har lett till att språkbruket runt lex Sarah 
har ändrats, säger Inger Kjellberg. Från att framför 
allt ha talats om som en rättighet för personalen att 
kunna påtala missförhållanden utan att riskera re-
pressalier från arbetsgivaren, har tonvikten nu allt-
mer kommit att ligga på personalens skyldighet att 
rapportera missförhållanden. Skyldigheten gäller 
gentemot arbetsgivaren och syftar till att hjälpa till att 
säkra kvaliteten i omsorgen. Det har blivit en viss för-
skjutning i språkbruket som också speglar utveckling-
en. Vakandeplikten, att värna om de mest sårbara, har 
kommit i bakgrunden. Istället ligger tonvikten nu på 
att den anställde ska rapportera. Om du till exempel 
arbetar med någon som uppför sig felaktigt, kanske 
kränker någon, så måste du rapportera detta. Frågan 
är varför du gör det? Gör du det för att fullgöra din 
 rapporteringsskyldighet eller gör du det för att skydda 
den individ som tar skada av din kollegas beteende?

Många missförstånd
Regelverket runt lex Sarah-hanteringen är krångligt. 
Socialstyrelsen har publicerat en handbok på 200 si-
dor med juridiskt avancerad text. För personal inom 
LSS-verksamhet kan det vara svårt att sätta sig in de 
skyldigheter som man har.

– Det har funnits stora brister i lex Sarah-hantering-
en, säger Inger Kjellberg. Det har funnits många miss-
uppfattningar och det har varit svårt att få fram vad 
skyldigheten går ut på. Däremot är Socialstyrelsens 
handbok bra och tydlig. Men den kräver att arbetsled-
ningen informerar de anställda. IVO har i en rapport 
från 2016 visat att systemet inte fungerar fullt ut. 

De vanligaste frågorna runt lex Sarah är: 

• Vad är skillnaden mellan rapport och anmälan?
Man hör inte sällan att personal säger att man gjort 
en lex Sarah-anmälan. Men då har man inte lärt sig 
skillnaden mellan rapport och anmälan:

Som anställd rapporterar du. En lex Sarah-rapport 
är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig 
risk för ett missförhållande enligt 24b § LSS. 

Personalen anmäler till närmaste arbetsledare eller 
till Socialnämnden. Som personal räknas förutom 
anställda också uppdragstagare, praktikanter under 
utbildning och deltagare i arbetsmarknadspolitiska 

program. Även personliga assistenter omfattas av rap-
porteringsskyldighet enligt lex Sarah, såvida inte den 
assistansberättigade själv anställt de personliga assis-
tenterna.

Ett rapporterat missförhållande eller risk för missför-
hållande ska, enligt lex Sarah, dokumenteras, utredas 
och avhjälpas av huvudmannen.

Är det fråga om ett allvarligt missförhållande ska hu-
vudmannen anmäla detta i en lex Sarah-anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO.) 

• Vad är skillnaden mellan klagomål och 
lex Sarah-hantering?
Lex Sarah berör bara anställda, men de övriga, t ex 
brukare, anhöriga och gode män, kan inte hänvisa 
till lex Sarah.

Lex Sarah är en laglig skyldighet för alla anställda 
att rapportera. Man kan alltså se lex Sarah som ett 
internt rapporteringssystem.

Men alla, t ex anhöriga, gode män m fl, har självfal-
let rätt att ha synpunkter eller lämna klagomål på en 
verksamhet. 

Inkomna klagomål och synpunkter, samt lex Sa-
rah-rapporter, ska sammanställas för att den som 
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
kunna se mönster och trender.

• Vad är skillnaden mellan ett missförhållande 
och ett allvarligt missförhållande?
Tanken med förändringen av lex Sarah verkar också 
ha varit att avdramatisera själva rapporteringsskyldig-
heten. 

– Tidigare skulle personalen anmäla allvarliga 
missförhållanden, berättar Inger Kjellberg. Men efter 
2011 ändrades detta. Nu står det att skyldigheten att 
anmäla bara gäller missförhållanden. Man har alltså 
strukit ”allvarliga”. Orsaken till den förändringen var 
att personalen kände sig osäker. Vad är ”allvarliga”? 
Man vill att personalen ska rapportera missförhållan-
den, oavsett om man anser att de är allvarliga eller 
inte. Sedan är det utredningen som avgör om det är 
ett allvarligt missförhållande. 

Ett missförhållande är, enligt Socialstyrelsens hand-
bok, en handling eller en underlåtelse som har medfört ett 
hot mot eller konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fy-
siska eller psykiska hälsa.

Sarah Wägnert var undersköterskan som slog larm om missförhållanden på 
Polhemsgården i Solna 1997. Två år senare kom en ändring i Socialtjänstlagen 
när lex Sarah fördes in där. Några år senare fördes den också in i LSS.

Enligt LSS § 24 a–g ska:
•   anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missför-

hållanden till den som bedriver verksamheten 

•   den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rap-
porterade missförhållandet utan dröjsmål 

•   den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvar-
ligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sarah Wägnert

Illustration: Matilda Stakset.
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Men du som anställd behöver således inte bekymra 
dig om din upplevelse av ett missförhållande är riktig. 
Du har både rätt och skyldighet att rapportera även 
om du är osäker.

• Hur hanterar man klagomål på kollegor?
En del har kallat lex Sarah för en angiverilag, efter-
som den i så hög lägger ansvaret på den enskilde ar-
betstagaren att rapportera också övergrepp och miss-
förhållanden där en kollega är ansvarig. Det säger sig 
självt att man inte gärna vill gå bakom en kollegas rygg 
och rapportera något som denna gjort sig skyldig till. 
Samtidigt har man både en moralisk och en laglig 
skyldighet att värna om de individer som man ansva-
rar för i arbetet.

– Det är alltid besvärligt, säger Inger Kjellberg. När 
ska man säga ifrån, när ska man rapportera? Det går 
inte att säga generellt. 

• Hur ska man rapportera 
om det är ledningen som är problemet?  
Ibland kan det vara den som är ansvarig för ett miss-
förhållande, som också är den som ska utreda om det 
är ett allvarligt missförhållande och därigenom bli fö-
remål för en lex Sarah-anmälan till IVO.

– Det här har man diskuterat i många kommuner, 

säger Inger Kjellberg. Ibland låter man en friståen-
de person utföra utredningen, det kan vara en MAS 
t ex. Nuförtiden har många kommuner en SAS (se 
ruta sid 11). I andra kommuner har man tillsatt en 
fristående person, för att komma ifrån att det är 
enhetschefen som själv ska utreda sin verksamhet. 
Många enhetschefer tycker själva att det är obehagligt 
och en del tar hjälp från någon utomstående.

Om man som anställd upplever att ens chef inte tar 
ens rapport på allvar kan man vända sig till en högre 
instans, till exempel till kommunens socialnämnd.

 
• Får man vara anonym?
Man kan inte vara anonym när man gör en lex Sarah-
rapport. Men man kan t ex skriva till Socialnämnden 
eller till IVO och påtala ett missförhållande anonymt. 
Då är detta ingen lex Sarah-anmälan, men IVO måste 
ändå ta emot och granska det du skrivit. Det är givetvis 
bättre att påtala ett missförhållande anonymt än att 
inte göra något alls när man vet att någon far illa! 

Nackdelen med en anonym anmälan är att den som 
tar emot den inte kan korrespondera med anmäla-
ren. Inte heller kan anmälaren få besked om resulta-
tet av utredningen. Det är även risk för att mottagaren 
inte tar anmälan lika seriöst som om den vore icke 
anonym.

Yttrandefrihet och meddelarfrihet
OBS! Gäller även privatanställda från 1 juli!

O m du är anställd i kommun eller landsting har du 
yttrandefrihet och kritikrätt. Dina rättigheter finns 

reglerade i Regeringsformen, i Tryckfrihetsförordningen 
(TF) och i Yttrandefrihetslagen (YGL). 

Enligt dessa grundlagar råder meddelarfrihet. Den inne-
bär att du kan lämna ut också sådana uppgifter som din 
arbetsgivare inte vill att du ska lämna ut, för publicering. 
Din arbetsgivare är förbjuden att efterforska vem som har 
lämnat ett meddelande för publicering. Han får inte hel-
ler utsätta den personen för negativa åtgärder på grund 
av detta.

Varje arbetstagare har alltså rätt att uttrycka missnöje över 
verksamheten, utan att behöva riskera ingripanden från 
den egna arbetsgivaren.

Arbetsgivaren får inte heller, enligt ett JO-utlåtande, anklaga 
någon för illojalitet om man utnyttjar sin yttrandefrihet. JO 
har också skarpt kritiserat en offentlig arbetsgivare som 
förbjöd de anställda att lämna ”negativ” information till 
massmedia.

Yttrandefriheten och meddelarfriheten gäller även dig 
som är chef.

Från den 1 juli i år gäller meddelarskyddet även dem som 
arbetar i privat verksamhet inom skola vård och omsorg 
som till någon del är offentligt finansierad.

Sekretess

N är man berättar om sitt arbete är det viktigt att man 
inte bryter mot sekretessen.

Sekretessen regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 
och i LSS sekretessparagraf (§ 29). 

Alla känsliga uppgifter som berör en enskild brukare och 
dennes närstående är sekretessbelagda. Detta gäller för 
såväl privat som offentligt anställda. Det innebär ett förbud 
att muntligen eller skriftligen eller på annat sätt lämna ut 
känsliga uppgifter till obehöriga.

Även vissa nära anhöriga kan ibland vara obehöriga, till 
exempel vid konflikter mellan brukare och andra familje-
medlemmar. Det är alltså ingen självklarhet att släktingar 
ska få full insyn i en brukares angelägenheter. Det fordras 
ett samtycke från brukaren.

Tystnadsplikten gäller hela livet. Genom samtycke från 
brukaren kan tystnadsplikten hävas. Om brukaren själv 
har svårt att uttrycka sin vilja kan man tala med den legale 
företrädaren. 

För att inte bryta mot tystnadsplikten är det viktigt att du 
avidentifierar dina uppgifter innan du berättar. 

Brott mot tystnadsplikten är straffbart.
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• Är det samma inom privat verksamhet?
Lex Sarah gäller givetvis även de som är anställda 
inom privat verksamhet. Den som är ansvarig för verk-
samheten ska utreda rapporten och informera den 
nämnd som beslutat om insatsen.

Om man rapporterar om ett missförhållande till sin 
arbetsgivare och man upplever att denne inte utreder 
anmälan på ett riktigt sätt och inte informerar näm-
nden kan man vända sig till IVO eller till Socialnäm-
nden.

• Vad händer om du inte rapporterar?
Trots att lex Sarah säger att personalen har skyldighet 
att anmäla så händer idag ingenting om du låter bli.

– Det här är problematiskt, säger Inger Kjellberg. 
Det finns både för- och nackdelar. Frånvaron av 
sanktioner kan göra så att anställda har lättare för att 
rapportera, men det kan också innebära att de inte 
gör det eftersom ingenting händer om de låter bli. 
Man har försökt, i ett fall, att pröva ansvaret men det 
gick inte.

• Varför läggs så mycket tid på rapporter 
och dokumentation?
Lex Sarah-hanteringen ska vara en del av kvalitetsar-
betet. Problemet är att allt större del av tiden inom 
LSS-verksamheterna går åt till olika former av rap-
portering och dokumentation. Till slut kommer man 
till en punkt där skrivbordsarbetet i sig inkräktar på 
kvaliteten i det arbete som bedrivs. 

– Det har blivit väldigt mycket dokumenterande, 
säger Inger Kjellberg. Många gånger dokumenterar 
man för dokumenterandets egen skull. Det enda man 
ser är det du skrivit, inte det du faktiskt har gjort.

Sker det någon förbättring genom lex Sarah-han-
teringen? Tyvärr är svaret inte alltid givet. Ofta är det 
svårt att se att lex Sarah-rapporter och anmälningar 
resulterar i någon form av förbättringsarbete. 

– Den avgörande frågan är, säger Inger Kjellberg: 
För vem blir livet bättre för att det skett en lex Sara-an-
mälan? I vissa fall åtgärdas säkert missförhållanden 
som påtalats, men långt ifrån i alla. 

Kommentar:
Lex Sarah innebär att ansvaret för missförhållanden 
i huvudsak lagts på dem som står längst ner inom 
hierarkin. Det är personalen i gruppbostäder och 
dagliga verksamheter och de personliga assistenterna 
som i första hand har skyldighet att rapportera. Detta 
framstår som märkligt mot bakgrund av att persona-
len inte har yrkestitlar med krav på yrkeslegitimation 
och utbildning. Det är dags nu.

Hans Hallerfors

Att läsa:

Lex Sarah – Handbok för tillämpningen av bestämmelserna 
om lex Sarah. Socialstyrelsen. 2014. Artikelnummer 2014-1-
24. Kan laddas ner gratis från www.socialstyrelsen.se

Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldre-
omsorgen. Inger Kjellberg. Avhandling 2012.
Kan laddas ner gratis från Göteborgs Universitets publika-
tioner: www.gupea.se

En undersökning
av kommunernas Lex Sarah-hantering

2014 analyserade IVO 41 anmälningar och konstate-
rade att det fanns stora brister i verksamheter-

nas lex Sarah-hantering. Lex Sarah-utredningarna kritiserades 
på tre punkter:

1. Många av de lex Sarah-anmälningar som inkom till IVO var 
ofullständiga och behövde kompletteras. Ofta var den infor-
mation som saknades dessutom grundläggande för att kunna 
användas i verksamheternas kvalitetsarbete. 

2. Resultatet visade också att det tog för lång tid mellan hän-
delse och anmälan. Nästan hälften av anmälningarna inkom 
till IVO mer än 60 dagar efter själva händelsen, vilket strider 
mot bestämmelsen att lex Sarah ska komma in snarast efter 
att händelsen konstaterats som allvarlig. 

3. Fokus på anmälningarna låg oftast på individer snarare än 
på systemfel. 

Socialt Ansvarig Samordnare 

M ånga kommuner har utöver medicinsk ansvarig sjuk-
sköterska (MAS) numera också en socialt ansvariga 

samordnare (SAS) som har hand om lex Sarah-utredningar. 
SAS har till uppgift att se till så vård och omsorg är av god 
kvalitet och lever upp till gällande lagstiftning.

2014 undersökte Socialstyrelsen 94 kommuner. Av dem 
hade 29 en SAS. Det skilde sig en del i hur SAS arbetade 
och hur man samarbetade med MAS.

Fördelen med att ha en SAS som utreder lex Sarah-anmäl-
ningar är att kvalitetsgranskningen hamnar hos en aktör i 
kommunen som kan besluta om att gå vidare med krav på 
att förändra verksamheten, menar Socialstyrelsen.

Att läsa:
Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra 
kvalitetssäkrande funktioner. Socialstyrelsen. 2014. Artikel-
nummer 2014-4-12 . Kan laddas ner gratis från 
www.socialstyrelsen.se
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för välkommen 
utredning

Ända sedan den förra LSS-utredningen har funktionshinderrörelsen längtat efter en 
ny. Förra utredningen ledde inte till några positiva förändringar och samma problem 
som fanns då lever vidare och ha blivit etter värre. Men starten på den nya LSS-utred-
ningen väcker tvivel. Det menar Jesper Symreng som tidigare varit förbundsjurist på 
Riksförbundet för barn ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

”Vi måste 
komma 

tillbaka till 
att det är 
individen 

som 
bestämmer 
över sitt liv. 
Det är det 

som är 
tanken 

med LSS”

I grund och botten är Jesper Symreng mycket 
positiv till den nya LSS-utredningen. Enligt ho-
nom har ett antal prejudicerande domar gjort 
att hela lagen urvattnats. LSS är idag inte värd 

mycket mer än Socialtjänstlagen och den behöver ses 
över. 

– Vi måste komma tillbaka till att det är individen 
som bestämmer över sitt liv,  Det är det som 
är tanken med LSS. Idag har den nästan 
blivit sämre än socialtjänstlagen när det gäl-
ler inflytande och kontinuitet i insatserna. 
Alla målsättningar som finns i lagtexterna 
har blivit urvattnade. 

Domar till nackdel för den enskilde
Det Jesper Symreng kallar för urvattning 
beror inte på några politiskt fattade beslut 
utan snarare brist på politiska beslut. LSS 
är skriven med ett stort tolkningsutrymme 
och många viktiga frågor har tagits till Hög-
sta förvaltningsdomstolen (som tidigare 
hette Regeringsrätten). De har skapat en 
rättspraxis som i regel varit mycket restrik-
tiv och till nackdel för den enskilde. Och 
trots krav från funktionshinderrörelsen på 
att förtydliga lagen har regering efter re-
gering låtit utvecklingen fortgå. 

– Domstolarna har struntat i vad som står 
i förarbetena till LSS, eftersom de inte är 
tydligt uttryckta i lagtexten. Då det till ex-
empel står i lagens förarbeten att den enskilde borde 
ha rätt att själv välja insats har domstolen beslutat att 
det är upp till kommunerna att välja och utforma den.

Inte rätt att leva som andra
Jesper Symreng anser att personer med utvecklings-
störning inte har rätten att leva ett liv som andra i dag, 
vilket är andemeningen i LSS.

– Vi ser ju hela tiden att man sätter ribban lägre 
för personer med utvecklingsstörning i kommuner-
na. Det ”är rimligt” att du har rätt till en promenad 
i veckan och kanske en utlandsresa till Danmark en 
gång i livet. Det stämmer inte överens med resten av 
befolkningens möjligheter att leva sina liv. 

Onödig administration
Att stat och kommun i så hög grad tagit 
över ansvaret för vilka insatser som den en-
skilde ska få tror Jesper Symreng dessutom 
paradoxalt nog leder till extra kostnader 
och till helt onödig administration. Perso-
nens behov bör styra menar han.

– Om en person säger att hen vill ha en 
kontaktperson så är det en presumtion på 
att den personen behöver det, helt enkelt 
för att hen ansöker om det. Det behövs 
ingen prövning. Nu nekas man kanske fi-
kastunden på stan med en kontaktperson 
för att man redan har bowling en gång i 
veckan. Man anser att det är tillräckligt. 
Men ingen vill ju ha mer hjälp än vad hen 
behöver. Man har gjort försök i Laholm 
med att en person som söker ledsagarser-
vice för si och så mång timmar har fått det 
beviljat utan att det blivit ifrågasätt. Då ser 
man att det inte blir särskilt många fler tim-
mar. Och eftersom det går mycket resurser 
på administrationen så blir det plus minus 

noll.

Solidaritet i funkisrörelsen
Dessvärre, menar Jesper Symreng, verkar inte dessa 
frågor vara huvudfokus för utredningen. Regeringens 
utredningsdirektiv handlar mest om att sänka kostna-
der för den personliga assistansen. Jesper Symreng är 
mycket kritisk:

Dålig start
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– Man kan inte ställa grupper mot varandra och 
skära ner assistansersättningen för att på det sättet 
finansera förbättringar i övriga LSS. Vi vill stärka as-
sistansen men skulle vilja ha mer fokus på de andra 
insatserna: kvalité i daglig verksamhet och i grupp-
bostäder, kompetens hos personalen etc, men dessa 
frågor har fått väldigt lite utrymme i direktiven.

Parallell utredning 
Parallellt med regeringens utredning har paraply-
organisationen Funktionsrätt Sverige, tidigare Han-
dikappförbunden, startat en egen utredning. Jesper 
Symreng säger att initiativet bland annat tagits för att 
de anslutna förbunden ska kunna samarbeta i LSS-
frågan och att motverka att olika funktionshinders-
grupper ska ställas mot varandra. 

– Visst finns det enskilda grupper som inte är be-
roende av assistans och som möjligtvis kan vinna på 
besparingar inom assistansen kommer dem till godo. 
Men ingen tjänar i längden på förbättringar som sker 
på på någon annans bekostnad.

Okunnig utredning
Jesper Symreng är skeptiskt till utredningens arbete 
så här långt. Funktionshinderrörelsen egen medver-
kan är ytterst begränsad. Dessutom tycker han att 
utredningssekretariatet generellt brister ifråga om 
kunskaper och erfarenheter i ämnet.  Även sättet som 
utredningen tagit sig an sin uppgift på väcker frågor, 
menar han och pekar på att utredningssekretariatet 
just varit på studiebesök i Norge och verkat impone-
rade av deras system, trots att det, förenklat uttryckt, 
inte alls är lika väl utvecklat som i Sverige. Men kriti-
ken stannar inte där:

– Eftersom de blivit kraftigt försenade vill de nu 
skynda på med frågorna. Just nu handlar det om de-
finitioner av centrala begrepp vilket är väldigt viktigt 
för oss på FUB eftersom de inte används på rätt sätt. 
Hur kan till exempel begrepp som självbestämmande 
och goda levnadsvillkor komma att betyda något vid till-
lämpningen? Det är svåra frågor som kräver sin tid 
att få svar på. För utredningen borde det handla om 
att ta in kunskap, bearbeta den och formulera forsk-

”Vi vill stärka assistansen men 
skulle vilja ha mer fokus på de 
andra insatserna: kvalité i daglig 
verksamhet och i gruppbostäder, 
kompetens hos personalen etc, 
men dessa frågor har fått väldigt 
lite utrymme i direktiven.”

Jesper Symreng. 

HDF 2015 ref 46. Högsta Förvaltningsdomstolen beslöt 2015 
att det femte grundläggande behovet ”Annan hjälp som förut-
sätter ingående kunskap” ska beviljas enbart vid psykiska funk-
tionsnedsättningar.

HFD 2015 ref 43. Högsta Förvaltningsdomstolen fattade 2015 
ett beslut som kan tolkas som att det är fritt fram för kommuner 
att ta ut avgift för matlagning i gruppbostad.

HFD 2013 ref 54. HFD bedömde 2013 att 12 personer i bostad 
med särskild service för barn och ungdomar är förenligt med 
LSS.

HFD 2012 ref 59 . Högsta förvaltningsdomstolen beslöt 2012 att 
kommunen har rätt att flytta tillbaka en person efter att ha bott 
i en bostad utanför kommunen i många år.

HFD 2011 ref 60. Högsta förvaltningsdomstolen beslöt 2011 att 
insatsen ledsagarservice bara ska omfatta enklare aktiviteter och 
inte t ex utlandsresor.

HFD 2011 ref 8. Högsta förvaltningsdomstolen beslöt 2011 att 
ledsagaromkostnader inte omfattas av insatsen ledsagarservice.

RÅ 2010 ref 91. Regeringsrätten beslöt 2010 att den enskilde 
inte kan välja mellan servicebostad eller gruppbostad när man 
ansökt om ”annan särskilt anpassad bostad för vuxna”.

RÅ 2009 ref 57. Regeringsrätten beslöt 2009 att enbart inte-
gritetsnära delar av de grundläggande behoven måltider, av/
påklädning och personlig hygien ger rätt till assistansersättning 
när man ska nå över 20-timmarsgränsen.

RÅ 2007 ref 62. Regeringsrätten beslöt 2005 att kommuner-
na inte behövde ta hänsyn till den enskildes önskemål när det 
gällde vilka dagar insatsen korttidsvistelse omfattade. Inte heller 
behövde man ta hänsyn till var korttidsvistelsen skulle utföras.

RÅ 2005 ref 28. Regeringsrätten beslöt 2005 att kommunen 
kunde ta ut hyra från den enskilde där värdet av tillgång till ge-
mensamhetsutrymme ingick.  

Några prejudicerande domar som försämrat LSS:
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nings- och kunskapsbaserade förslag istället för att 
skriva förslag utan kunskap. Utan kunskap blir det ju 
bara fördomar som styr förslagen. 

FUB som företrädare
Inom FUB drivs det intressepolitiska arbetet till stor 
del av personer som företräder sina stödanvändare, 
till skillnad från de förbund där stödanvändarna själ-
va driver sina frågor. Jesper Symreng säger att det är 
en av deras största utmaningar och att de får jobba 
hårt för att få legitimitet för vad de säger.

– Vi är övertygade om att personer med utvecklings-
störning, precis som alla andra, har åsikter och tankar 
om sina egna liv. De vet bäst själva vad goda levnads-
villkor innebär för dem, oavsett graden av utvecklings-
störning. Man är full av tankar och känslor kring hur 
man vill ha det. 

Han säger att de bland annat tar hjälp av medlem-
mar i Klippan (FUB:s mötesplats för dem som själva 
har en utvecklingsstörning).

– Vi har prövat en hel del och kommit fram till en 
form som fungerar bra: fokusgrupper, vi väljer ut vissa 
konkreta frågor som vi vill ha svar på och som de dis-
kuterar i grupper. Då får vi jättebra svar. Dessutom 
genomför vi just nu temadagar om LSS runt om i lan-
det. Medlemmarnas åsikter om hur LSS fungerar är 
grunden för vårt intressepolitiska arbete.

Klavertramp av regeringen
Just nu finns ganska stora slitningar inom det Soci-
aldemokratiska partiet och många socialdemokrater 
uttrycker öppet sin besvikelse över partiets funktions-
hinderspolitik. Jesper Symreng menar ändå att det är 
en fördel att den här regeringen varit tydligare i sin 
strävan att spara pengar.

– Förra regeringen med Maria Larsson som minis-
ter på området sa: ”Vi har inget gjort”, men likväl kom 
domarna som de inte gjorde något åt. Den här reger-
ingen har skrivit att man ska göra nerdragningar, till 
exempel i regleringsbrevet till Försäkringskassan. Det 
är ju ett klavertramp som de nu får äta upp då de får 
jättemycket kritik för att de går in och styr en myndig-
hets verksamhet på det sättet. Visst, folk blir upprörda 
men det ger ju oss en möjlighet. Det är ju först när nå-
got är nedskrivet som man kan angripa det ordentligt. 
På det sättet är det lättare för oss att jobba nu. 

Inte rätt att backa från uppnått mål 
För att ge ytterligare en dimension på saken tar han 
upp FN-konventionen:

– LSS var på många sätt en föregångare till FN-
konventionen. Många av de principer som finns i 
LSS och som tagits fram av Handikapputredningen 
1989 återfinns i konventionen. En av principerna i 
konventionen är att ett land inte får backa från ett 
redan uppnått mål. Men om utredningen inte tycker 
att FN-konventionen är något att hänga i granen så 
får vi problem.

Menar Jesper Symreng som nu lämnat sitt arbete 
som förbundsjurist på FUB och flyttat över till Soci-
alstyrelsen.

Text och bild: Erik Tillander.

LSS -  en omstridd rättighetslag

Nuvarande LSS-utredning
Utredningen, Översyn av insatser enligt LSS och 
 assistansersättningen, startade våren 2016 och leds av 
Kristdemokraten Desirée Petrus.
  I direktiven står att LSS ska få en långsiktigt hållbar 
ekonomisk utveckling och ge ändamålsenliga insatser. 
Förbättringar av LSS ska finansieras med besparingar 
inom assistansersättningen och ”på grund av kraftiga 
kostnadsökningar inom assistansersättningen behö-
ver även ytterligare besparingar göras”. Det ska ske en 
grundläggande översyn av incitament och förutsättning-
ar för val av personlig assistans, nödvändiga förändringar 
i regelverket, förstärkt kvalitet och träffsäkerhet i övriga 
insatser i LSS.
  I direktiven står även att målgrupperna ska ha jämlika 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

LSS – Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade
LSS sjösattes 1994. Personer som berörs av lagen delas 
in i tre så kallade personkretsar. En av dessa, personkrets 
1, är personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd. De andra två består av personer 
med hjärnskador förvärvade i vuxen ålder samt personer 
med andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funk-
tionsnedsättningar som inskränker möjligheterna att på 
egen hand klara sin dagliga livsföring.
  LSS är en rättighetslagstiftning och den grundläggande 
principen är att personer som tillhör någon av person-
kretsarna ska ha rätt att ”leva ett liv som andra”. 
  LSS erbjuder tio olika ”insatser”, bland annat: bostad 
med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad, 
daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder, 
kontaktperson, personlig assistans och ledsagarservice. 

Desirée Pethrus, KD, leder LSS-utredningen.
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Funktionshindersrörelsen har två experter i LSS-ut-
redningen: Pelle Kölhed, Personskadeförbundet RTP 
representerar Handikappförbunden (och därmed också 
FUB) och Håkan Thomsson, ordförande för Synskadades 
Riksförbund, som representerar Lika Unika.

Andra pågående utredningar om LSS
Det pågår ett antal andra utredningar som helt eller 
delvis berör LSS:  
 

• Inspektionen för Socialförsäkringen har fått regering-
ens uppdrag att analysera ändringar i assistansersätt-
ningen. Ska presentera sin rapport december 2017. 

• Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i sam-
arbete utreda behovet av insatser som leder till att den 
som har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår ar-
betsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. 
Ska redovisas maj 2018.

• Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska utreda 
konsekvenserna av de assistansdomar från Högsta 
förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte 
grundläggande behovet. Behovet innebär ”annan 
hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade”. Försäkringskassans analys ska även 
omfatta skäl för avslag, indragningar och avslut av as-
sistansersättningen. Socialstyrelsen ska särskilt titta på 
hur domarna påverkat kommunernas beviljanden av 
insatser enligt LSS. Ska redovisas december 2017.

• Utredaren Stig Svensson har fått Socialdepartementets 
uppdrag att göra en översyn av assistansersättningens 
utveckling och framväxten av marknaden för anord-
nare av personlig assistans. Ska redovisas januari 2018.

• Finansdepartementet har tillsatt en delegationen som 
ska motverka överutnyttjande av och felaktiga utbe-
talningar från välfärdssystemen. Ska redovisas januari 
2019.

Tidigare statliga utredningar om LSS
LSS, eller delar av LSS, har tidigare varit föremål för stat-
liga utredningar. Här är fem som ofta nämns i debatten:

Den förra stora LSS-utredningen som leddes av Kenneth 
Johansson (C) startade med stora ambitioner och kom 
med en del bra förslag 2008 (SOU 2008:77), men det blev 
nästan inget av. (se Intra 3/2008 och 1/2010, finns i vårt 
nätarkiv: www.tidskriftenintre.se).

En på senaste tiden mycket omtalad utredning var den 
om vinster i välfärden, Ordning och reda i välfärden, 
vilken delvis berörde LSS. Den leddes av Ilmar Reepalu (s) 
och betänkande lämnades in i november 2016 och i maj 
2017 (SOU 2016:78 och SOU 2017:38). 

Den 5 maj i år presenterade utredningen Organiserad 
och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfär-
den. (SOU 2017:37) sitt betänkande. Man föreslår bl a en 
ny myndighet som ska bekämpa välfärdsbrottslighet.

LSS -  en omstridd rättighetslag
Pelle Kölhed, 
Personskadeförbundet RTP 
och styrelseledamot i 
Funktionsrätt Sverige, 
är expert i LSS-utredningen.

Paraplyorganisatonen Handikappförbunden har bytt 
namn till Funktionsrätt Sverige och i samband med det 
också logotype. Funktionsrätt Sverige är en paraplyorga-
nisation med 39 olika medlemsförbund varav FUB är ett 
av de största. 

Parallell utredning 
Funktionsrätt Sverige har en parallell LSS-utredning. 
Gruppen leds av Mikael Klein, intressepolitisk chef, och 
Pelle Kölhed, expert i den statliga LSS-utredningen. 
Judith Timoney representerar FUB. Gruppen samlar in 
medlemsförbundens synpunkter och presenterar dem 
för den statliga utredningen. De publiceras också på 
deras hemsida: www.funktionsratt.se

FUBs arbete med utredningen
Riksförbundet FUB har en arbetsgrupp, LSS-gruppen, 
med ombudsmän och jurister som behandlar frågor om 
LSS. På temadagar för medlemmarna tar de upp frågorna 
som aktualiseras i utredningen för att diskutera sig fram 
till ett underlag som de kan ta med till utredningen. 
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Malin Broberg, professor i psykologi:

”Slå vakt om 

de goda stunderna!”
Viktigast när man lever eller arbetar med barn och vuxna med funk-
tionsnedsättning är att se till att man har tid. Tid för att utveckla 
relationen och tid för att lära sig förstå och kommunicera. Detta görs 
bäst genom att bygga på de goda stunderna – det roliga som man 
gör tillsammans. Det säger Malin Broberg som forskat i hur funktions-
nedsättning hos barn påverkar livssituationen för barn och familje-
medlemmar.

I en stor forskningsstudie publicerad tillsam-
mans med FoU i Väst, ”Riktat föräldrastöd”, har 
Malin Broberg och flera andra forskare under-
sökt livssituationen för föräldrar till barn med 

funktionsnedsättningar. Undersökningen pekar på 
många brister i stödet. Många föräldrar känner sig 
vilsna kring vem som har ansvar för vad och många 
utlandsfödda har bristande kunskap om sina rättig-
heter. 

Under sin tid som klinisk psykolog slog det Malin 
Broberg hur olika familjerna hanterade sina kontak-
ter med stödfunktionerna:

– Min känsla var att det blev många konflikter kring 
vissa föräldrar. Andra föräldrar bildade allians med 
stödpersonerna och samarbetade medan ytterligare 
andra inte tog del av det stöd och den hjälp de hade 
kunnat få. Relationerna till oss som skulle ge stöd 
kunde se väldigt olika ut, trots att barnen hade samma 
behov av stöd och resurser.

Livssituationen för familjerna
Malin Broberg började forska för att bättre förstå 
dessa individuella variationer. Var det så att de olika 
behoven resulterade i olika förhållningssätt?  Och att 
dessa i sin tur resulterade i olika typ av stöd och re-
surser. Det ledde till en doktorsavhandling 2004 och 
flera forskningsstudier. Familjernas erfarenheter lå-
ter sig inte enkelt sammanfattas, men stödbehovet 
och hur man förhåller sig till stödsystemet, beror ofta 

på samspelet mellan olika risk- och skyddsfaktorer i 
och omkring familjen. Rejält förenklat menar Malin 
Broberg att man kan urskilja tre grupper.

1 • Konfliktfylld relation
– Många har en konfliktfylld relation till stödsystemet 
vilket ofta är väldigt arbetsamt, säger hon. Men det är 
ändå en framgångsrik strategi eftersom den för det 
mesta leder till att man får mer stöd. Samtidigt blir 
man också trött och arg. Risk finns att det går ut över 
barn- och familjerelationerna. Ilska och benägenhe-
ten att hamna i konflikt kommer ofta när man blir be-
sviken på något. Kanske på grund av att man förväntat 
sig ett visst stöd som man inte fått.

Men det kan också vara ett symptom på att man är 
trött och stressad. Det finns forskning som visar att 
en del föräldrar riskerar att fastna i tankar kring or-
sakerna till barnets funktionsnedsättning och att de 
tankarna följer med upp i åldrarna och präglar en del 
av synen på samhället. 

Samtidigt vittnar nästan alla föräldrar om att barnet 
med funktionsnedsättning är det som ger energi, kär-
lek och värme i deras tillvaro, säger Malin Broberg. 
Man är inte trött på barnet i sig utan trött och arg på 
de konflikter med stödsystemet som man upplever att 
man tvingats in i. Det är viktigt att förstå att nästan 
inga anhöriga har en helt och hållet konfliktfri rela-
tion till samhället. Så gott som alla vittnar om att ett 
visst mått av kamp måste till för att man ska få det 
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Malin Broberg är leg psykolog och professor i 
psykologi vid Göteborg s universitet. Hon har forskat 
om hur sjukdom och funktionsnedsättning hos barn 
påverkar livssituationen hos barnet och familjen.

   – Jag är ärftligt belastad, säger Malin Broberg och 
skrattar, Min mamma är läkare och min pappa är 
psykolog. Säkert är det därför som jag kom att intres-
sera mig för skärningspunkterna mellan psykologi 
och medicin. Den speciella livssituationen för barn 
med funktionsnedsättning mötte jag första gången 
när jag skrev mitt examensarbete om barn med 
flerfunktionsnedsättning i USA. Därefter har jag arbe-
tat inom barn- och ungdomshabiliteringen. Kanske 
betydde det en del när jag valde intresseområde att 
min bästa kompis, när jag var mindre, hade en lil-
lebror med Downs syndrom. Arbetet i habiliteringen 
intresserade mig mycket. Det som slog mig var dels 
hur mycket stöd det finns och dels hur många duk-
tiga och engagerade människor det finns där.
Malin Broberg blev färdig psykolog 1996 och hon 
doktorerade 2004. 

man har rätt till. Det finns inget som kommer av sig 
själv. Behovet av att kämpa för att få det man har rätt 
till – det är ändå en gemensam erfarenhet. Samtidigt 
är väldigt många föräldrar mycket nöjda med indivi-
duella professionella, det är snarare det övergripande 
systemet och organisationen som man upplever som 
krångligt och dåligt fungerande.

2 • De som samarbetar 
Det finns också en stor grupp anhöriga som är mer 
samarbetsinriktade, och lösningsfokuserade. Det kan 
bero på att de haft tur att träffa på personal som be-
mött dem på ett sätt så att de kännt sig sedda, be-
kräftade och fått känslan av att ha stödsystemet på sin 
sida. Anhöriga med positiva erfarenheter och förvänt-
ningar  är naturligtvis lättare för de professionella att 
samarbeta med. Samtidigt finns ju alltid risken, om 
man är för samarbetsinriktad och till-lags-inställd att 
man inte fullt ut får det stöd man behöver. 

3 • De passiva
– Sedan har vi de passiva, som inte märks så mycket, 
berättar Malin Broberg. Där finns bl a de som inte 
mår så bra, som är deprimerade och som inte orkar 
att driva sina kontakter. Eller de som har egna svårig-
heter och inte känner till vilket stöd man kan få eller 
hur man skall gå tillväga för att få det. Dessa familjer 
behöver ett mer proaktivt stöd. 

Det kan också röra sig om familjer med utländsk 
bakgrund som inte har samma förväntan på att det 
ska finnas stödsystem. 

I studien ”Riktat föräldrastöd” konstaterar man 
bland annat att ”Föräldrar födda utanför Sverige 
kände till betydligt färre insatser än föräldrar födda 
i Sverige”.

– Vi hoppas att verksamheterna tar tag i detta och 
hittar metoder att nå dessa föräldrar, säger Malin Bro-
berg.

Nöjda och missnöjda
Drygt hälften av de intervjuade föräldrarna (samman-
lagt har ca 230 föräldrar intervjuats) i studien ”Riktat 
föräldrastöd” mår ganska väl och är nöjda med det 
stöd de får. De visar inte alarmerande symptom på 
stress och de flesta klarar av att förena ett bra liv med 
de utmaningar som livet tillsammans med ett barn 
med funktionsnedsättning skapar. Många hittar också 
en djupare mening med sina liv som de annars kan-
ske inte hade nått fram till. Familjerelationerna kan 
stärkas när man upplever att man jobbar tillsammans 
med något viktigt. 

– Det skiljer mellan dem som upplever att de fak-
tiskt får det stöd och den hjälp som de behöver och 
de som upplever kontakten med stödinsatser som en 
stressfaktor. Många blir stressade av alla bollar som 
ska hållas i luften, ansökningar som ska göras, om 
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färdtjänsten kommer, om vilken tid man ska vara på 
olika möten osv.

Vitsen med vår rapport är att vi måste bli bättre på 
att förutsäga vilka det är som klarar sig relativt väl och 
inte behöver mer resurser och vilka som är riskgrup-
per som behöver ett annat eller ett mer omfattande 
stöd för att må väl, säger Malin Broberg. 

Tillit till systemen
Grundläggande är ändå att föräldrarna känner tillit 
till systemet och att systemet känner tillit till föräld-
rarna. Där brister det mycket idag.

– Det kan bero på vilken handläggare man möter, 
säger Malin Broberg. Det är svårt att känna förtro-
ende för någon när man upplever att 
hen inte kan sitt arbete och t ex inte vet 
vad det innebär att ett barn har Downs 
syndrom. Om den som söker insatser 
inte litar på att myndigheterna handläg-
ger deras ärende på ett bra sätt blir det 
problem. Likaså och om myndigheterna 
tror att den enskilde begär mer än vad 
hen behöver. Då får vi dessa juridiska 
tvister som blir mycket dyra och ytter-
ligare undergräver tilliten till systemet. 
När man upplever att resurserna är 
knappa så kanske man tar till lite extra. 
Att man begär mer än vad man egent-
ligen behöver, eftersom man tror att 
man annars får för lite. Och då riskerar 
man eskalerande kostnader i systemen 
som inte skulle behövas om det fanns 
en grundläggande tillit. Men samtidigt 
måste jag säga att jag inte har mött en 
enda förälder som skulle kräva mer assistans och stöd 
än vad de behöver. De flesta kämpar på så gott de kan, 
trots att det är ett himla råddande i en familj. 

Malin Broberg menar att det behövs en grundläg-
gande tillit till systemen för att de ska fungera: 

– Alla system där man inte litar på varandra är dyra 
och omständliga

Hårda uppfostringsmetoder
Ett resultat i rapporten var att fäder till barn med 
funktionsnedsättning rapporterade att de oftare har 
tagit till eller kunnat tänka sig att ta till hårda uppfost-
ringsmetoder jämfört med mödrar och fäder till barn 
utan funktionsnedsättning.

– Generellt sett så har papporna fortfarande när-
mare till ett mer auktoritärt föräldraskap, säger Malin 
Broberg.  Traditionellt sett har det varit pappans upp-
gift att sätta tydliga gränser. Det här kan bli viktigt när  
man som förälder hamnar i en situation där de vanli-
ga strategierna inte räcker till. När man upptäcker att 
det inte fungerar med att resonera, locka, avleda mm. 
När man upplever att barnet inte reagerar som andra 
barn gör, kan man känna sig maktlös. Man vet inte vad 
man ska ta sig till. Då finns risken att man tar till mer 
auktoritära uppfostringsmetoder. När man upplever 
barnets beteende som oacceptabelt och/eller gräns-
testande är det lätt att man rättfärdigar den typ av 
strategier som säger att man måste vara tydligare och 

”strängare” i sin uppfostran. Detta gäller även utanför 
hemmet där man till exmepel i skolan kan se att barn 
med funktionsnedsättning oftare utsätts för auktori-
tära metoder som bestraffningar och fasthållning.

Förståelse av barnets problem
Samtidigt finns idag  en större förståelse för att det 
kan vara kommunikationssvårigheter och stressande 
miljöer som skapar problem för barnet och gör det 
oroligt. 

– Om man har en förklaring som bygger på en för-
ståelse av hur barnet upplever sin situation, så leder 
det till andra strategier. Vi behöver hjälpa barnet att 
kommunicera sina upplevelser och vi behöver an-

passa miljön till barnets förutsättningar. 
Om barnet upplever miljön som stres-
sande eller överväldigande så behöver 
man hitta lösningar som handlar om 
att begränsa stimuli och stress. Då blir 
hårda uppfostringsmetoder kontrapro-
duktiva – de leder bara till ökad stress 
och ökat obehag. Här finns mycket för 
föräldrautbildningen att göra! Att ge 
föräldrar, lärare, assistenter och andra 
redskap och större förståelse för barnets 
upplevelser av olika situationer.

Malin Broberg hänvisar till Barbro 
Svensson och Staffan Jansson i Karlstad 
som i sin forskning bland annat kun-
nat visa att barn med funktionsnedsätt-
ning löper ökad risk för att drabbas 
övergrepp och misshandel. Orsaken är 
att omgivningen kan uppleva en högre 
grad av stress och känna att man har be-

gränsade resurser att klara av sin situation samtidigt 
som man upplever ett otillräckligt stöd och för lite 
kunskap. 

Men motsatsen till de auktoritära uppfostringsme-
toderna är också negativa och kanske ännu vanligare:  
att man inte ställer några krav på barnet eller inte har 
några förväntningar alls på att det ska kunna lära sig, 
utvecklas och ta ansvar. 

– Det är väldigt viktigt att man visar att man tror på 
barnets egen kraft och hittar strategier för att stödja 
barnets förmågor, säger Malin Broberg.

Jag frågar Malin Broberg  om man också tagit upp frågan 
som många personer med utvecklingsstörning tvingas leva 
med. Detta att man vet att man orsakat sina föräldrar stor 
sorg bara genom att komma till världen som den man är. 
Men detta har man inte undersökt i rapporten.

– Nej, det finns alldeles för lite forskning kring hur 
personer med funktionsnedsättning upplever sina liv. 
Vi har en pågående studie om hur barn i grundsärsko-
lan upplever sin situation och sin psykisk hälsa . 

 
Stödet blir mindre när man blir vuxen
En annan viktig upptäck i studien var att många för-
äldrar känner sig övergivna när barnen blir äldre. 

– I Sverige förväntar vi oss att även barn med svåra 
funktionsnedsättningar ska flytta hemifrån och att 
föräldrarnas vardagliga ansvar då ska minska, säger 

”Det är väldigt 
viktigt att man 
visar att man 

tror på barnets 
egen kraft och 

hittar strategier 
för att stödja 

barnets 
förmågor”
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Malin Broberg. Men hur ska det ske? Vem ska ta över 
ansvaret när föräldrarna inte längre förväntas göra 
det? När föräldrarna inte självklart får följa med till 
doktorn. Man har varit den här tiger-föräldern som 
har kämpat för sitt barn och varit med på alla möten 
och fört sitt barns talan. Men så plötsligt förväntas 
man inte göra det och det kan vara svårt för många. 
Speciellt om man inte upplever att det finns något 
fungerande system som tar vid där man själv slutar. 
Då blir det tungt för många.

I studien har man tittat på barn som gått på riks-
gymnasium där man bor på elevhem och föräldrarna 
inte behöver ta så mycket ansvar. Men sedan, när gym-
nasiet tar slut så finns inte det stödet och då flyttar 
många tillbaka till hemkommunen. För många ung-
domar händer inte så mycket efter skolan. De har 
svårt att hitta boende som fungerar och en sysselsätt-
ning som är bra. Man tappar det sociala nät som man 
hade i skolan och känner sig övergiven. 

– Det var tyvärr ett  nedslående resultat att det här 
var så vanligt, säger Malin Broberg. Förutsättningar 
för personer med funktionsnedsättning ser verkligen 
inte så bra ut när det gäller arbete och bostad. Och det 
oroar naturligtvis både föräldrarna och ungdomarna. 

Ta dig tid!
För den som arbetar med vuxna, inom t ex boende 
och daglig verksamhet, gäller i princip samma sak 
som för föräldrarna, menar Malin Broberg:

– Man måste se till att få tid. Tid att skapa en relation 
till individen och tid och ro att lära sig kommunicera 
och hitta varandra. Att man bygger på det som är ro-
ligt i tillvaron. Många föräldrar beskriver att det är 
de goda stunderna, det roliga man gör tillsammans, 
som är kittet som gör att man orkar. Det tror jag är 
samma sak för anställda. Den tid man lägger ner för 
att stärka förmågan till kommunikation och förståelse 
är enormt viktigt för hur relationerna senare ska se 
ut. Man måste förstå saker och ting ur den funktions-
nedsattes perspektiv. Varför blir hen stressad? Varför 
finns inget driv och ingen motivation? 

För många personer med funktionsnedsättning är 
de professionella en stor del av personens sociala liv.

– Det är viktigt att man ser att det är det här livet de 
lever. De anger ofta de professionella som de sociala 
kontakter man har. Det måste man tänka på: att man 
fyller en oerhört viktig roll i de här människornas liv. 
Deras sociala nätverk är ofta så litet. De har ofta inte så 
många vänner eller arbetskamrater, de har ofta ingen 
partner eller barn. De lever i hög utsträckning i de här 
skapade relationerna – och de blir då så viktiga.

Är det inte problematiskt att rapporten så gott som uteslu-
tande bygger på intervjuer? Att det handlar om subjektiva 
uppfattningar?

– Vi har frågat både familjer och professionella och 
vi intresserade av deras upplevelser och subjektiva 
erfarenheter! Mycket har handlat om strukturerade 
frågor som ger en ganska stor säkerhet i slutsatserna. 
Dessutom har vi en kontrollgrupp med föräldrar som 
inte har barn med funktionsnedsättning. Så resulta-
ten är tillförlitliga.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Läs mer:

Funktionsnedsättning och utsatthet. Staffan Jansson och 
Birgitta Svensson. Ingår i antologin Barn med funktionsned-
sättning. 2012. Studentlitteratur. 500 kr. 
www.studentlitteratur.se

Riktat föräldrastöd. Malin Broberg, David Norlin, Herawati 
Nowak och Mikaela Starke. FoU i Väst. 2014. Kan laddas ner 
gratis från www.gu.se

”Vi behöver hjälpa 
barnet att 
kommunicera sina upple-
velser och 
vi behöver anpassa miljön 
till barnets 
förutsättningar. ”

Malin Broberg
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M inns det som igår, telefonsamtalet 
med min bror den där måndagen 
för snart 18 år sedan. Den nyblivne 
tvåbarnsfadern. Äntligen hade den 

efterlängtade tvåan sett dagens ljus. Redan då hörde 
jag något. Det var något med hans röst, den hade inte 
den där omedelbara glädjen och energin som jag 
trodde den skulle ha.  När jag förväntansfullt frågade 
hur det var med bebisen och var hon var nu svarade 
min bror med tunn röst: ” Hon är här, hon ligger på 
min mage. – Åh vad mysigt! utbrast jag... – Eh...joo 
visst.”

På förmiddagen dagen därpå,  ringer det på min jobb-
telefon. Det är min syster, hon brukar aldrig ringa till 
mig när jag arbetar.  ” Hon har haft kramper hela nat-
ten, hon är på intensiven. Kristina, det är allvarligt.” 
Pang. ALLT stannade upp. Jag såg ingenting, hörde 
ingenting, föll ihop med tårarna forsande utmed kin-
derna.  Minns att mina arbetskamrater ordnade med 
en taxi, bokade tåg och fick tag på Anders (min man).  
Någon timme senare satt jag på tåget på väg till sjuk-
huset och familjen.

Det är något med hennes hjärna
Det lilla rummet med två enkla britsar på sjukhuset 
blev familjens samlingsplats och tillvaro de närmaste 
dygnen. Några rum bort låg Matilda och kämpade 
för sitt liv. Läkarna kom och gick, i början spred sig 
ett litet hopp om att dom skulle komma med något 
nytt, avgörande och positivt. Men redan efter ett par 
vändor med läkarbesök på rummet förstod vi att be-
skeden inte skulle bli ljusare. 

Varje gång en läkare klev in i det lilla rummet kom 
nya besked om hur illa och ovisst det var. Varje gång 
dörrhandtaget trycktes ned steg paniken, i väntan på 
vilken information som denna gång skulle hällas över 
oss. Jag kommer inte ihåg hur dom såg ut, i mitt min-
ne var dom alla mörka, hade mörka kläder och tydliga 

namnskyltar. Alla var vänliga, någon kunde inte hålla 
tillbaka tårarna. Kanske vi bara inte förstod vad dom 
sa, självklart finns det ett namn och ”beskrivning” på 
vad det var med Matilda. 

Någon får Downs syndrom, någon får autism, någon 
får… en för liten hjärna? Eller saknades det delar av 
hjärnan? Vad betyder det? Ni gör väl så att allt blir bra? 
Med tiden insåg vi att det inte skulle komma någon 
diagnos eller bild av hur det skulle bli och att ingen 
visste om det skulle bli bra, snarare bara att det inte 
skulle bli det. 

Vår stora familj i ett pyttelitet rum, vi grät och grät, 
luften var tung att andas. Minns att allt var suddigt, 
förmodligen på grund av alla tårar som aldrig ville 
sluta. Och i mitt huvud ekade det att ”det var något 
med hennes hjärna”.

Någon hade också blivit storasyster
Det enda jag kunde se klart var Maja, 7 år och nybli-
ven storasyster. En storasyster som hade väntat på en 
litet syskon att få hålla, att få bära, att få göra saker 
med. Istället kom det en bebis som låg i en stor kon-
stig maskin och som såg till att mamma och pappa 
inte kunde vara hemma. Jag flyttade in hos Maja. Följ-
de henne till skolan, körde henne till sjukhuset, bar 
henne gråtandes därifrån och försökte hitta på saker 
att locka med hemma, saker som var vanliga. 

Vi bakade pepparkakor, gjorde pannkakor, gjorde jul-
pyssel, åt pannkakor, åkte pulka, åt pannkakor igen. 
Hon fick bestämma, och mycket pannkakor blev det. 
Har en förnimmelse av att vi knappt bytte kläder och 
att vi var ganska skitiga. Kanske ville inte Maja duscha 
eller byta kläder och jag kunde nog inte då se varför 
det var viktigt. Det var det ju inte heller. Vi pratade 
om viktiga saker istället och lekte. Vi pratade en del 
om Matilda. Maja pratade om att om det inte gick bra 
skulle hon ha en glaskista som Snövit, det skulle inte 

Det var 
något 
med 
hans 
röst  
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vara mörkt för henne och vi skulle kunna se henne. 
Varje dag besökte vi sjukhuset och varje kväll körde vi 
hem. Bilfärder där jag, min mamma och Maja sjöng 
eller snarare skrålade psalmer! Ja av någon anledning 
var det just psalmer. Minns särskilt hur vi för fulla hal-
sar och forsande tårar skrek ut ”Blott en dag” i vinter-
mörkret. Varje gång jag hör den kommer minnet och 
känslorna tillbaka. Det känns tungt men också fint, 
mest fint. Det var nog vårt gemensamma sätt, över tre 
generationer, med olika relationer till vad som hände,  
att leva ut våra känslor.

Tacksamhet

Det var en tid av många känslor, känslor som också 
förde oss i familjen närmare varandra. Vi insåg att li-
vet är skört och inte alls självklart. En stor familj med 
aktiva människor som levde sina liv i rasande tempo. 
Fanns liksom inte med att det skulle kunna hända 
något så omstörtande som inte gick att kontrollera 
eller förutse. 

Matildas födelse blev en tvärnit och en fullständig 
självklar påminnelse om att livet, det är det som är 
nu. För mig blev det den vändpunkt som har betytt 
mest i hela mitt liv. På tåget hem visste jag att mitt liv 
aldrig skulle bli sig likt igen. Jag hade fattat ett livsvik-
tigt beslut. 1,5 år efter Matildas födelse föddes vårt 
första barn Hedda. (” En fin och välskapt flicka” som 
det stod i journalen.)  

Matilda hade fått mig att inse att det inte går att för-
utse och planera allt. Matilda hade också fått mig att 
inse vad som är det viktigaste i livet och att det  är 
något som måste tas tillvara. 

Jag känner en stor tacksamhet till Matilda. Jag är gan-
ska säker på att jag hade fortsatt springa förbi det rik-
tigt stora i livet, det som är bortom jobb, prestation 
och genomförande om hon inte hade kommit. 

Gåvan till mina barn

Att ha en kusin som Matilda har många fördelar. Allt 
hon har i sitt rum låter, handfat och sängar går att 
hissa upp och ner, liften i taket kan man använda som 
gunga och inte minst hur många har egen hiss i sin 
villa? Från mina barns perspektiv är det kanske främst 
det här som är gåvan, det konkreta. 

En ännu större gåva är det som är så självklart för dom 
att det inte går att se. Så självklart som det borde vara 
för alla. Självklarheten i att få finnas, få vara med, få 
vara en del av en familj, en klass, en kompisgrupp. 
Självklarheten att få leva i ett vanligt hem med sin 
mamma, pappa och syster. 

För mina barn är Matilda en kusin som alla andra, 
en medmänniska som alla andra. Mina barn har ett 
försprång att ta till sig och inkludera dom som är an-
norlunda. 

Det är en gåva dom kommer bära med sig hela sitt 
liv. Det kommer påverka deras syn på vad som är rätt 
och fel och vad som är självklart i en demokrati som 
Sverige, det är jag säker på.

Oron 

Det finns mycket att oroas för. Ibland är det något 
som känns tyngre än något annat, ibland går det lätt 
att åtgärda. En lätt grej är: vad gör vi om Björn eller 
Pernilla skulle förolyckas? Maja och jag pratade om 
det någon gång, jag har också tänkt tanken många 
gånger när dom till exempel varit ute och rest. För 
mig är det på ett sätt enkelt för jag har aldrig varit så 
grundad som i detta. Åtgärden är tydlig för mig: Vi 
flyttar till Matilda, jag ändrar riktning i mitt liv och 
ser till att få det att fungera för henne, Maja och vår 
familj. 

Intra har fått tillåtelse att publicera  
Kristina Collianders berättelse om 
hur det är att vara faster till ett barn 
med flerfunktionsnedsättningar. 
Texten är hämtad ur antologin ”Du 
får väl säga som det är” .

Kristina arbetade under många 
år som programchef för Barn och 
Unga på Sveriges Television där hon 
jobbade målinriktat med mångfald 
framförallt i rutan. 
2011 tilldelades hon tidningen Chefs 
pris Årets Mångfaldschef. Idag arbe-
tar Kristina som chef för produktions-
stöd på Svenska Filminstitutet.

Du får väl säga som det är. 
24 berättelser om att vara 
förälder, syskon, farmor, 
farfar, moster, faster, morbror 
gudmor, systerdotter och 
närstående till någon med 
sällsynt diagnos eller funk-
tionsnedsättning. 

Christina Renlund (RED.)  
2017. 
Vulkan. 140 kr på Bokus.
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Annan oro är mycket svårare och djupare. Hur or-
kar dom? Egentligen? Hur orkar dom efter snart 18 
år med vakna nätter, operationer, förkylningar med 
oviss utgång och regelbundna kontakter med minst 
50 olika instanser för att få Matildas vardag att gå ihop. 
Hur orkar min bror och hans fru? Och gör dom det? 

Vem är jag att…?
När jag skriver det här följer mig en tanke, vem är jag 
att skriva om det här? Jag tackade ja till att skriva detta 
då jag hoppas att det på något sätt kan hjälpa någon. 
Kanske någon som kan känna igenkänning i en förvir-
rad tid och därmed få viss lättnad.  

Frågorna är på ett sätt detsamma nu som när Matilda 
var liten men också mycket större. När assistanstim-
marna minskar samtidigt som behovet är större och 
när politikerna i takt med detta fattar beslut som yt-
terligare försämrar Matildas och familjens situation, 
då  känns det fjuttigt att vara en faster 20 mil bort. 

Men kanske är det en av anhörigas viktigaste uppgif-
ter att hjälpa till att driva de självklara frågorna om 
allas rätt till ett hållbart liv. Kanske någon tänker ”Vem 
är hon att föra den talan?” 

Jaa jag är faster till en älskad jättefin flicka (vet inte 
vad det stod i journalen) vars föräldrar inte bara får 
kämpa med vardagliga bestyr som är långt utanför det 
vanliga utan också måste kämpa för att deras barn ska 
få ha en självklar plats i vårt samhälle. 

Jag är också en del av en stor familj som på familje-
middagar med självklarhet alla låter som operasånga-
re eller elefanter, för att Matilda gillar roliga höga ljud 
och jag är definitivt en person som skulle vara mycket 
mycket fattigare om jag inte hade fått bli Matildas fas-
ter. Den är jag.

Att läsa av Christina Renlund:
Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. Av Christina Renlund, Mus-
tafa Can och Thomas Sejersen, Rädda Barnen 2004. Antal sidor: 
144. Slut på förlaget. Beställ på bibliotek.

Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och funktions-
hinder och om hur vi kan hjälpa. Gothia Förlag 2007. 160 sidor. Pris 
170 kr. Kan beställas från www.gothiaforlag.se eller från 
tel: 08-462 26 70.

Litet syskon – om att vara liten och ha en syster eller bror med sjuk-
dom eller funktionsnedsättning. Gothia Förlag 2009. 128 sidor. Finns 
enbart på www.funktionshinder.se gå till shoppen. Pris 100 kr inkl 
porto.

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Ett idéhäfte om syskon för 
intresse- och anhörigföreningar. Av Christina Renlund och Camilla 
Björk. 2013. 34 sidor. Kan laddas ner från www.agrenska.se

Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk – tio år senare. Av Christina 
Renlund, Mustafa Can och Thomas Sejersen, Gothia fortbildning,  
2015. 224 sidor. 92 kr.  www.gothiafortbildning.se

Christina Renlund deltar också i fyra avsnitt på Funka Olika-podden:
kan nås på www.habilitering.se

Kontakt: christina.renlund@telia.com

Vissa ord kan förlösa

V issa ord kan bli en stark kraft till förändring 
och förbättring av våra villkor. Det menar 
Christina Renlund som nu är aktuell med 

en boken ”Du får väl säga som det är”. 
Christina Renlund har 30 års erfarenhet som psy-

kolog inom barnhabiliteringen. Men 2007 började 
hon sammanfatta sina kunskaper och erfarenheter.  
Bland annat i boken ”Doktorn kunde inte riktigt laga 
mig” som beskrev barnens egna funderingar och 
frågor runt sina funktionsnedsättningar. Boken 
innehåller också mycket handfasta råd till föräld-
rar och personal om hur man kunde hitta vägar 
till kommunikation och förståelse. Boken blev en 
ögonöppnare för många.

Två år senare gav hon ut ”Litet syskon – om att 
vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller 
funktionsnedsättning”. Även den fick en stor betydel-
se för föräldrar och personal inom habiliteringen.

– Jag är oerhört rörd över det stora gensvar som 
böckerna fått, säger Christina Renlund. 

Hon har dels fortsatt att arbeta med olika projekt 
runt barn med funktionsnedsättningar och dels 
farit landet runt som uppskattad föredragshållare.

– Jag hoppas också att berättelserna når professio-
nella som får veta mer om hur det är att leva nära 
någon med sällsynt diagnos eller funktionsnedsätt-
ning och genom det får ny kunskap och kanske nya 
idéer om utformning av insatser. De starka, direkta, 
nära berättelserna behövs mer än någonsin i dessa 
dagar med nedskärningar av samhällsstöd. 

Titeln Du får väl säga som det är, är ett citat från 
en flicka i första berättelsen i boken, som när mam-
ma funderar över vad hon som anhörig ska berätta 
säger: ”Du får väl säga som det är − att det är helt 
normalt att vara mamma till mig, det är bara lite 
jobbigt att vara så mycket på sjukhus.”

           HH

         Bra skrifter från Intra:
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Pris per ex   60 kr 
10 ex           40 kr per ex

Sommarvikarien 
behöver veta mer!

Sommarvikarier som anställs behöver få en bra introduktion. Kanske är det 
någon av dem som blir ordinarie?

INTRAs välkommenfolder ger de nödvändiga kunskaperna för arbetet med 
stöd och service till personer med intellektuella funktionshinder.

På 12 sidor ges en introduktion till de viktiga begreppen om jämlikhet, 
självbestämmande och integritet. Här finns tips och tankar om hur det är 
att vara ny i arbetet, här finns en kortfattad historik och texter som bl a 
avhandlar övergrepp, sekretess och begåvningshjälpmedel. 

INTRAs välkommenfolder har tryckts i 8 upplagor och över 25 000 ex. 
Den används i LSS-verksamheter över hela landet.

Den som är förtroendevald i kommu-
nen behöver veta vad LSS-verksam-

heten är. Här förklaras det mesta.  

Politikerna
behöver utbildning!

E n minnesskrift över den person som 
betytt mest för att förbättra stödet 

till personer med intellektuell funktions-
nedsättning.

karl grunewald 

gruPPbostaden

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

Svåra frågor 1 och 2 tar upp frågor av etisk och moralisk 
karaktär i LSS-verksamheten. E n informativ skrift för alla som 

är gode män till personer med 
funktionshinder.

god man

Kostnad för frakt tillkommer. Beställ från e-post: info@tidskriftenintra.se, eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se

Pris per ex   60 kr 
10 ex          40 kr per ex

Pris per ex  100 kr 
10 ex           80 kr per ex 

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex             80 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex           80 kr per ex

V i har samlat det mesta och det bästa 
som skrivits om daglig verksamhet. 

Här finns kunskap, inspiration och intres-
sant läsning!

daglig verksamhet

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

lss och andra lagar
och bestämmelser

Här finns alla de viktiga texterna sam-
lade. Perfekt för dig som vill veta vad 

som faktiskt gäller.
Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

NY
Reviderad 
Upplaga!

         Bra skrifter från Intra:
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Smärta bakom avvikande 
beteende

Smärta ligger inte sällan bakom avvikande beteende hos personer med intellektuella funk-
tionsnedsättningar. Det menar Margareta Lunde-Martinson, sjuksköterska som specialiserat sig 
på ämnet smärta. Hon anser att smärta är försummat både bland LSS-personal och personal i 
primärvården.
– Man tänker inte att de har ont utan bara att de är arga. 

N är Margareta Lunde-Martinson började job-
ba med patienter som kom från LSS-verk-
samheter tyckte hon kunskap om smärta ge-

nerellt var, och fortfarande är, långt eftersatt.
– Man tänker inte att de hade ont utan att de bara är 

arga. Men arg blir man ju när man har ont, säger hon. 

Många fallbeskrivningar
Margerata Lunde-Martinson säger att hon har mas-
sor av fallbeskrivningar på lager och en av de första 
och kanske viktigaste handlar om en kvinna med grav 
utvecklingsstörning hon mötte då hon börjat arbeta 
med personer som tillhörde LSS.

– Hon hade haft ett avvikande beteende i nästan ett 
år på gruppbostaden där hon bodde. Med hjälp av 
kartläggning och dokumentation samt läkarkontakt 
så kunde vi se att hon hade gallsten. Hon hade haft 
anfall efter anfall utan att personlen hade förstått var-

för. Hon kunde inte kommunicera sin smärta. Efter 
operationen mådde hon bra.  

Många gamla föreställningar och strukturer ligger 
fortfarande kvar. 

– Jag kan fortfarande höra sådana som säger att ”de 
har så hög smärttröskel”, som man trodde förr, säger 
hon.

Jobbat med barn
Innan hon utbildade sig till sjuksköterska arbetade 
Margareta Lunde-Martinson med barn. Först nyföd-
da och sedan något äldre barn som var sjuka. Hon 
säger att hon haft stor nytta av att kunna lyssna till det 
ickeverbala språket.

– Jag lärde mig kliniskt vad man ska titta på för att 
förstå om hur barnet mår bra: hudfärg, tonus, alltså 
hur spänt barnet är, hur barnet äter, skriker och rör 
sig. Det handlar om små tecken som man ska titta 
efter.



INTRA 2 • 17                                            2524                                 INTRA 2 • 17

I anknytning till arbetet med kvinnan med gallsten 
startade hon ett projekt, Smärta och utvecklingsstör-
ning, där hon arbetade fram ett material och utbil-
dade personal. 

Smärta ses som psykologiska avvikelser
Margareta Lunde-Martinson menar att smärta kan 
ligga bakom en rad olika avvikande beteenden som 
oftast blir behandlade som psykologiska avvikelser. 
Hon nämner en rad sjukdomar som ger upphov till 
smärta och som inte ”syns utanpå”. 

– Tandvärk, ischias, diskbrock, mensvärk… En man 
gick med brutet underben i tre dagar. Man trodde att 
han bara var arg i största allmänhet. 

En annan historia handlar om en ung man som fick 
sina fotleder stelopererade. Strax efter gick han in i 
en psykos.

 – När vi sedan tittade på den smärtlindring han 
hade fått efter operationen så kunde vi se att han 
hade fått alldeles för lite och att han måste haft för-
färligt ont. Vi tror att det påverkade honom så att han 
gick in i psykosen. 

Kunskap om smärta nyckeln
Mycket handlar om att det saknas kunskap bland an-
höriga och personal i gruppbostäder. Arbetar man 
med personer som inte kan eller har svårigheter att 
uttrycka sig verbalt måste man förstå på vilka andra 
sätt smärta kan ta sig uttryck.

– Man måste kunna se tecken på smärta, på blicken 
och på kroppsspråket, om personen är berörings-
känslig, sammanbiten, trött, hur personen äter och 
så vidare, det finns många sätt. Ofta visar det sig på 
sömnen, man sover inte bra om man har ont. Och 
då är det förstås viktigt att någon i personalgruppen 
känner personen sen tidigare så att man har något att 
jämföra med.

En annan sak som Margareta Lunde-Martinson 
talar varmt om är bra dokumentationsverktyg, som 
också finns att ladda hem från hennes hemsida.

– Smärtsättningsmallar är viktiga. Det är viktigt med 
bra dokumentation vid läkarbesöket.

Även primärvådens personal saknar kunskaper
Men en annan minst lika viktig faktor menar hon är 
att sjukhuspersonal inom primärvården saknar kun-
skaper om målgruppen. I synnerhet Läkarna visar 
svagt intresse för frågan, tycker Margareta Lunde-
Martinson. 

– Det är svårt att nå dem. Under alla år som jag fö-
reläst har bara tio läkare kommit, säger hon.  

På senare år har man diskuterat primärvårdens bris-
tande förmåga att bemöta patienter med funktions-
nedsättningar.

– Primärvården måste bli bättre på att ta emot in-
formation som personal eller föräldrar kommer med. 
Man får, precis som alla andra, tio minuter på sig och 
på den korta tiden går inte att hinna med allt som 
behövs, så det blir forcerade och stressade besök. Det 

krävs ju ett möte. Men sedan hänger det också en del 
på de anhöriga och personalen. Man kan kräva att få 
en halvtimmes besökstid och man ska se till att ha en 
ordentlig dokumentation med sig. 

”Vänder på saken”
I hennes broschyr Smärta och kognitiv funktionsnedsätt-
ning finns ett citat: ”betrakta det som smärta tills mot-
satsen är bevisad”. Lite så tänker Margareta. Hon sä-
ger att det i regel inte påbörjas någon smärtlindrings-
behandling förrän man har utrett orsakerna till ett 
”onormalt” beteende.  Margareta Lunde-Martinson 
säger att hon ”vänder på saken”. 

 – Om jag anar att det kan handla om smärta ser vi 
till att få en ordination från läkaren, kanske en Alve-
don fyra gånger om dagen i en vecka sedan utvärde-
rar vi. Om personen svarar på smärtlindringen, kan-
ske sover bättre, kallsvettas mindre eller så, så går man 
vidare för att ta reda på var smärtorna kommer ifrån.  
Det gäller att man jobbar ihop, personal, sköterskan, 
anhöriga, så alla är med på tåget.

Kontakt med Socialstyrelsen
Margareta Lunde-Martinson har även kontakt med 
Socialstyrelsen för att få de att förstå allvaret i frågan. 
Det behövs direktiv säger hon. 

– Det finns nationella riktlinjer för hur man ska 
göra med barn men inte med den här målgruppen. 
Som det är nu så gör varje vårdcentral på sitt eget 
vis. Här och var, där det finns engagerad personal, 
fungerar det bra men Socialstyrelsen skulle behöva 
komma med direktiv så att det blir tydligare för varje 
enhet hur man ska göra. 

Utifrån Margareta Lunde-Martinson synvinkel tycks 
det ändå som att det ”rör på sig” på Socialstyrelsen.

– På Socialstyrelsens hemsida finns en flik, ”Funk-
tionshinder”, där det finns en hel del bra läsning. De 
har också påbörjat en utredning om föreställningen 
om ”hög smärttröskel”.

Årliga hälsokontroller
Margareta Lunde-Martinson driver idag Smartbo-

jen Utbildning AB (www.smartbojen.se). En av hen-
nes viktigaste frågor är behovet av  obligatoriska häl-
sokontroller. Det finns redan utarbetade hälsokon-
trollsmallar, till exempel för personer med Downs 
Syndrom.  

– Ja, jag tror man missar jättemånga kvinnor med till 
exempel bröstcancer eller underlivscancer. Personer 
med autism och intellektuella funktionsnedsättning-
ar går ofta inte på mammografi. Med årliga hälsokon-
troller skulle man upptäcka cancern i tid. 

Text och bild: Erik Tillander.

Ett tips! Läs också Intra nr 1/2009 sid 4–9. Där finns bra 
texter om hur man kan upptäcka smärta och psykisk 
ohälsa hos personer med intellekltuell funktionsnedsätt-
ning. Finns i vårt nätarkiv på www.tidskriftenintra.se

”Med årliga hälsokontroller skulle man upptäcka cancern i tid”
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Ett beslut om att all tillsvidare-
anställd personal inom omsor-
gerna i Kristianstads kommun 
ska ha rätt till heltid har skapat 
en infekterad strid mellan 
personal och ledning. Kristian-
stadsmodellen medför också 
att personal måste jobba varan-
nan helg och göra vissa pass på 
andra enheter än deras egna.

Elin Egevad menar att detta i hög grad kommer att 
drabba brukarna, eller kunderna som de säger i Kris-
tianstad. 

– Själv jobbar jag på ett serviceboende med perso-
ner med Aspergers, Tourettes syndrom och arbetar 
mycket med rutiner och scheman. Det är jätteviktigt 
med koninuiteten. Det finns vissa personer där vi käm-
pat flera år bara för att komma in i deras lägenheter. 
Hos oss det kan bli fullständig katastrof om det börjar 
komma ny personal som personerna inte känner.

Dåligt förankrad hos personalen
Elin Egevad är också mycket kritisk till att man inte 
diskuterat förändringarna med personalen utan en-
dast förlitat sig på att förhandla med Kommunal. 

– De skulle tagit med personalen från början så de 
fått veta hur det verkligen fungerar. Vi har kommit 
med en mängd olika förslag på hur man kan lösa 
problemen men de har varken frågat oss eller lyssnat 
på oss. 

Camilla Gärdebring, som tillträdde sin tjänst som 
förvaltningschef under hösten, ger Elin Egevad delvis 
rätt: projektet har blivit dåligt förankrad hos perso-
nalen.

– Situationen som den ser ut idag är delvis skapad 
av att man varit för dålig på att kommunicera, både 
initialt och även i ett senare läge. Just nu så lider vi av 
en misstro mot arbetsgivaren. 

Måste erbjuda dem fasta anställningar
Camilla Gärdebring menar att förändringen är tänkt 
att vara ”kostnadsneutral”. Det handlar istället om 
hur man ska kunna rekrytera personal i framtiden. 

– Vi har en generation som inte accepterar att sitta 
hemma och vänta på att telefonen ska ringa. Vi måste 
erbjuda dem tillsvidareanställningar. Det handlar om 
den personalförsörjningen. Vi måste kunna kunna 
säkra vården och omsorgen för framtiden. 
  

Erik Tillander.

Kristianstad:

Strid om 
personalens 
arbetsvillkor

E tt enigt kommunfullmäktige i Kristianstad be-
slöt 2015 att all personal inom omsorgerna 
skulle erbjudas heltider. Beslutet innebar ock-

så en rad andra förändringar i det som nu kom att 
kallas Kristianstadsmodellen.  

Sedan dess har beslutet blivit mycket hårt kritiserat 
av personalen. De har sjukskrivit sig och sagt upp sig, 
de har genomfört två stora demonstrationer och mot-
ståndet har blivit ett ständigt återkommande ämne i 
den lokala pressen.

Kristianstadsmodellen
I ett tidigt skede skapades Åttagruppen, bestående av 
personal både från äldreomsorg, hemtjänst och stöd 
och service, som i sin tur skapade en diskussionsgrupp 
på Facebook, ”KRISTIANSTAD MODELLEN”, där 
den missnöjda personalen delar sin ilska med varan-
dra. Elin Egevad, stödassistent inom stöd och service, 
tillhör Åttagruppen. Hon säger att det naturligtvis är 
bra att erbjudas heltid men är i övrigt mycket kritisk. 

– Heltiden blir på bekostnad av fritid och umgänget 
med familjen, säger hon.

Tvingas arbeta på andra ställen
En av de mest kritiserade delarna är att personalen 
inte har all sin arbetstid på samma ställe utan kan få 
jobba så kallade resurspass på andra ställen.

– Man kan bli utslängd i verksamheter man aldrig 
varit på tidigare utan att ha en aning om personerna 
som bor där. I de pilotprojekt som är igång nu har det 
visat sig att man inte ens får någon introduktion eller 
får gå bredvid. 

En annan sak är att det kan bli långa färdvägar.
– Det står inget i mitt anställningsavtal att jag ska ha 

körkort och bil, säger Elin Egevad. 
Camilla Gärdebring, förvaltningschef omsorgsför-

valtningen, försvarar modellen: 
– Tanken är att de flesta resurspassen ska göras i den 

egna enheten och att alla ska få en ordentlig intro-
duktion när man ska jobba på ett annat ställe. 

Elin Egevad i täten för demonstrationen som kräver ett större inflytande för 
personalen i Kristianstad. Foto: Bosse Nilsson, Kristianstadbladet.



INTRA 2 • 17                                            2726                                 INTRA 2 • 17

Antal beviljade insatser enligt LSS år 2010–2015
Insatser enligt LSS  2010        2012          2014      2015    2016*

Personlig assistans**  3 560       3 900             4 100      4 295       4 575           +6,5 
Ledsagarservice   9 290        8 700              8 430  8 306  8 038            -3,2

Kontaktperson                19 500                   19 600                      19 520                19 494                19 421            - 0,4

Avlösarservice   3 390       3 400        3 650     3 762  3 791           +0,8

Korttidsvistelse                10 010       9 700        9 600  9 695  9 593             -1,1

Korttidstillsyn   5 160      4 800       4 500  4 377  4 422           +1,0  
Boende, barn   1 440       1 200       1 040  1 048     986            - 5,9

Boende, vuxna                  23 430                   24 400                     25 840                26 484               27 098           +2,3

Dagl, verksamhet            30 250                    32 200                     32 810                35 340               36 598           +3,6    
* Gäller 1 okt 2016.
 

**Kommunalt beviljad assistans.  I februari 2017 fanns det dessutom  15 562 personer med assistansersättning från 
Försäkringskassan. 

Fortsatt ökning av antalet insatser
Insatser till personer med funktionsnedsättningar enligt LSS och socialtjänstlagen, SoL, fortsätter att öka. 
2016 hade ca 72 000 personer någon verkställd insats enligt LSS och 52 000 enligt SoL från kommunerna. 
Eftersom varje person kan få flera olika insatser samtidigt fanns det totalt 118 600 insatser vid samma tid-
punkt. 

Socialstyrelsens lägesrapport 2017. Socialstyrelsens statistik om insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 2016. Kan laddas ner från www.socialstyrelsen.se

Procentuell 
förändring 
2015–2016

K ommunerna ger insatser till personer med 
funktionsnedsättning både enligt LSS och 
enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ca 70 000 per-

soner har insatser enligt LSS och 52 000 har insatser 
enligt SoL.

År 2015 kostade kommunernas insatser till perso-
ner med funktionsnedsättning ca 60 miljarder kr vil-
ket utgör 28 procent av kostnaderna för socialtjänsten 
(äldreomsorgen utgör 52 procent och individ- och 
familjeomsorgen 20 procent). 

Tar man kostnaden för stödet till personer med 
funktionsnedsättning i förhållande till kommuner-
nas totala kostnader är den kostnaden ganska kon-
stant. Under perioden 2011 till 2015 ökade andelen 
lite från 10,3% till 10,5%. Men andelen skiljer mycket 
mellan kommunerna från 5% till 17%.

Även kostnaden per person och insats varierar. 
Lägst ligger Gotland med 600 000 kronor per per-
son och år. Högst ligger Örebro och Stockholm med 
1 060 000 kronor per person och år.

Daglig verksamhet störst
Både bostad med särskild service för vuxna och daglig verk-
samhet enligt LSS 9 § har under senare år kritiserats 
mycket. Ändå är det dessa insatser som är populärast 
av alla LSS-insatser. 

Insatsen daglig verksamhet är störst och har ökat 
med 31% sedan 2007, vilket ställt de anställda inför 
stora utmaningar att anpassa verksamheten till de nya 
grupper som till kommit.

Likadant är det med insatsen särskilt boende för 
vuxna, som i de flesta fall betyder boende i grupp-
bostad eller servicebostad. Trots att det finns andra 

alternativ är det ändå den boendeform som de flesta 
personer med utvecklingsstörning väljer. 

Insatser enligt SoL och LSS ska följas upp för att 
säkra att de tillgodoser den enskildes behov. Men 
långt ifrån alla kommuner gör detta eftersom man 
saknar personal och har för många ärenden per 
handläggare.

Stor skillnad mellan könen
Det skiljer mycket mellan könen när det gäller LSS, 
framförallt i de yngre åldrarna. Bland 0–6 åringarna 
är det mer än dubbelt så många pojkar som får stöd 
än flickor. Denna skillnad stiger till 2,12 gånger fler 
för åldersgruppen 7–12 år. I de äldre åldersgrupperna 
minskar denna skillnad mellan könen, till som lägst 
1,24 hos personer som är 65 år eller äldre. Men när 
det gäller SoL-insatserna är skillnaderna mindre.

Många nöjda med sin insats
IVO genomförde 2016 en enkätundersökning om 
hur de som får stöd ser på kommunernas handlägg-
ning. Majorititeten uppgav att de kunde  få tag på sin 
handläggare vid behov, att det var lätt att göra en an-
sökan och att de var nöjda med beslutet som fattades.

Men handläggningen fick också en hel del kritik. 
Hälften ansåg inte att LSS-handläggarna hade tillräc-
klig kunskap om, och förståelse för, deras funktions-
nedsättning. Närmare hälften ansåg att handläggaren 
var dålig på att lyssna och en tredjedel tyckte att hand-
läggningstiderna var för långa.

Allt detta och mer kan man läsa i Socialstyrelsens 
lägesrapport för 2017. Och i socialstyrelsens statistik.

     HH
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Av Hasse Hedström

Boksluten för ”välfärdsföretagen” 2015 avslöjar att många företag har mycket höga vinster. 
Bland de verksamheter som är mest lönsamma är boenden och skolor för personer med 
utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt många små och 
medelstora assistansbolag.

Företag Ort Omsätt-
ning 
milj kr

Vinst 
milj kr

Vinst-
marginal
procent

Kommentar

Omsorgshuset 
Vallmotorp AB 

Vallmotorp 11 4,8 42 Drygt 12 milj kr i samanlagd vinst under fem år. Ingår i Omsorgshuset i Stock-
holm AB.

Imera AB Uppsala 10,9 4,1 37 Mycket vinstrikt företag. Senaste fem åren har den sammanlagda vinsten varit 
omkring 35 milj kr varav 33 milj kr har gått ut som aktieutdelning.

Rosenhill Vård & 
Omsorg AB 

Tingsryd 25 8,6 35 De  senaste två åren har ägaren tagit ut 30 milj kr  i aktieutdelning.

Brostugegården 
AB

Uppsala 21 7,4 35 Sedan 2009 har nästan 32 milj kr delats ut i aktieutdelning. 

Allomsorg S&R 
AB

Solna 78 19,2 33  55 milj kr i aktieutdelning senaste tre åren.

Frösunda Om-
sorg Uppland AB 

Uppsala 90 29,7 33 Mycket lönsamt bolag. Var tredje skattekrona som kommer in är vinst. Vinsten 
har varit nästan 120 miljoner på bara fem år. Ingår i Frösundakoncernen.

Aleris Mjörn-
viksholm AB 

Alingsås 36 12,1 33 Särskola m m. Uppköpt av Utvecklingspedagogik AB 2015.

Steget Vidare AB Mölndal 94 30,5 32 Även för barn i missbruk och sociala problem. 50 miljoner i vinst de senaste tre 
åren.

Älvstorps Vård-
hem AV

Nora 24 6,6 28 En riktig vinstmaskin. Vinstmarginalen är oftast 25-30 procent. Den samlade vin-
sten under tio år är nästan 60 milj kr. Har drygt 20 anställda.

VILJAN Asperger 
Centrum

Ramnäs 26,6 7,4 28  Ingår i Team Olivia Group. Flera vinstrika år.

Attendo Kombi.
boende 

Göteborg 15 4,4 28 Drygt 30 miljoner i vinst på tio år.

Saltkällegården 
AB

SMunkedal 6 1,6 28 Knappt två miljoner i utdelning genom åren

Svenska Stödbo-
enden & Omsorg 
AB 

Sundsvall 9 2,6 28 Något år har nästan hälften av omsättningen utgjort vinst.

Proprium Vård AB Malmö 27 7,5 27

Nygårds Vård 
Gotland AB,

Gotland 12,5 3,2 26 Ingår i Humana. Drygt 10 milj kr i vinst de senaste fem åren.

Omsorgshuset Odensala 6 1,6 26 Ingår i Omsorgshuset Stockholm AB. Ca 5 milj kr i aktieutdelning under tio år.

AW-Jouren AB Tullinge 7,5 2 26 Knappt 16 milj kr i aktieutdelning under tio år.

Nytida Månste-
nen AB

Solna 128 33 25 Ingår i ACTR Holding AB. 190 milj kr i vinst på tio år.

Andra företag som har över 20% i vinstmarginal: 
Bikärr AB, Göteborg, Hultagården Ängslyckan AB, Göteborg, Ängslyckans Permanentboende, Kållred, Vikingens Vårdhem, Flen, Attendo 
Hällbogruppen AB , Höör, Sälltäppans Behandlingshem, Julita, Strukturen USTN Aktiebolag, Skärplinge,  Hasslegården Vård AB, Marie-
stad, KRUT Sociala tjänster AB, Nyköping, Astagården AB, Kungsbacka, Attendo Sälltäppans, Danderyd, Frösunda Omsorg i Stockholm, 
Hagabergs gård i Fläckebo, Sala, Omsorgshuset Sunnersta, Uppsala, DUBO Resurscenter, Bromma, Villa Lindö, Kalmar, Mellbygård Vård 
och gruppboende, Alingsås.

18 vinstrika bolag som bedriver hem med särskild service för personer med funktionsnedsättningar.

för vård- och skolbolagen

Stora vinster 
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Företag Ort Omsätt-
ning 
milj kr

Vinst 
milj kr

Vinst-
marginal
procent

Kommentar

Pusselbitens 
skola

Lund 18 3,8 24 Särskolan En bit extra AB. På hemsidan står det att den är inte vinstdrivande 
och eftersträvar ett nollresultat. Samtidigt är skolan dotterbolag till  moder-
bolaget Maxistans AB. Där tog ägarna 2015 ut 700 000 i aktieutdelning.

Move & Walk 
skola

Göteborg 15 3 20 Mycket vinstrik särskola. Något år har 40 procent av skolpengen varit vinst. 
På fem år har den samalade vinsten varit nästan 15 mij kr – lika mycket som 
ett års omsättning.

Blicher Friskola Teckoma-
torp

23 3,8 19 Tog ut en miljon i aktieutdelning 2015. Har tidigare tagit ut tre miljoner. Sålde 
företaget till Nytida december 2016.

Ung art AB Malmö 19 3,4 18 Vanligtvis en vinstnivå nära nollstrecket.

Aspdammskolan Stockholm 8 1,5 18 Tillhör Aprende. Mycket lönsam skola. Något år har vinstmarginalen varit 
nära 40 procent.

Vintertullskolan Stockholm 13 2,4 18 Vinstrik skola med en samlad vinst på nästan tio milj kr på fem år.

Lunaskolan Stockholm 169 26 15 Särskola m m. Uppköpt av Utvecklingspedagogik AB 2015.

Selmaskolan Gävle 3 0,5 15 Grundsär och träningsskola. Liten särskola med bara 4 anställda.

Nytida Marcus-
skolan

Spånga 173 23 14 Grundsärskola, tillhör Amebakoncernen skolverksamhet för bla särskolor 
inom Enigma AB med en vinst på över 120 miljioner under fem år.

Nytida Järva VIP Sollentuna 63 8,3 13 Vinstrik för- och särskola. Nästan 60 miljoner i sammanlagd vinst under tio år.

Labanskolan Uppsala 16 1,8 12 Särskola. En bit extra AB. På hemsidan står det att den är inte vinstdrivande 
och eftersträvar ett nollresultat. Samtidigt är skolan dotterbolag till  moder-
bolaget Maxistans AB. Där tog ägarna 2015 ut 700 000 i aktieutdelning.

Skolgrunden Stockholm 17 1,6 10 Tillhör Aprendere skolor AB.

Nytida Bergshyd-
dan

Taberg, 
Jönköping

130 12,5 10 Uppköpt av Nytida. Sammanlagd vinst under fem år är 45 milj kr. Skola, bo-
ende m m.

Nackagården Fisksätra 
Stockholm

7 0,5 7 Moderbolaget heter Funktionsanalys i skolan.

 14 vinstrika särskolor och skolor med särskilt stöd

De lönsammaste ”kunderna” inom välfärdssektorn 
är samhällets mest sårbara. Det är personer med ut-
vecklingsstörning, personer med sociala svårigheter 
eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 
flyktingbarn.

I november presenterade Ilmar Reepalu utred-
ningen om välfärdföretagens vinster. Hans slut-
sats var att företagen hade omkring fem miljarder 

i ”övervinster”. Utredningen visade att lönsamheten 
var dubbelt så hög för företag inom den skattefinan-
sierade välfärdssektorn, jämfört med tjänstesektorn 
som helhet.

Stor skillnad i vinster
Vinstnivån skiljer stort mellan olika sektorer. Lägst 
avkastning har företag som sysslar med sjukvård, i 
mitten fanns de som är verksamma inom hälso- och 
sjukvård och i topp ligger företag som är inriktade på 
sociala insatser.

Boksluten visar även på stora skillnader mellan en-
skilda företags vinstnivåer. 

Större vinst på utsatta
När det gäller privata förskolor, skolor, äldreboen-
den, HVB-hem och boenden för personer med funk-
tionsvariationer är det tydligt att möjligheten att göra 

mycket stora vinster och att ha höga vinstmarginaler 
ökar i takt med ”kundernas” svårigheter och utsatt-
het. De skolor som riktar in sig mot barn med behov 
av extra stöd och specialundervisning är till exempel 
de som gör de största vinsterna medan förskolor och 
skolor för barn och ungdomar utan särskilda svårig-
heter ger lägst vinst.

Bättre stöd i kommunala skolor
När det gäller brist eller tillgång till specialpedago-
gik i den vanliga skolan utmärker sig de privata gym-
nasieskolorna särskilt. En forskningsstudie av Joacim 
Ramberg vid Stockholms universitet från 2013 visade 
att det är åtta gånger större chans att elever i behov 
av stöd har tillgång till specialpedagogiska insatser på 
en kommunal gymnasieskola, jämfört med en fristå-
ende.

Om friskolorna ändå presterar bättre än de kom-
munala skolorna så kanske man inte behöver bry sig 
om att en del av elevpengen går till vinst istället för 
undervisning eller elevvård? Sett till PISA-poäng så 
uppvisar de privatägda skolorna bättre resultat än de 
gemensamt ägda.

Men dessa skillnader beror främst på att elevunder-
laget och andra socioekonomiska faktorer på skol-
nivå. OECD som undersökt saken visar rent av att pri-
vata skolor presterar sämre än kommunala skolor när 
man tar hänsyn till detta.



30                                 INTRA 2 • 17

Företag Ort Omsätt-
ning 
milj kr

Vinst 
milj kr

Vinst-
marginal
procent

Kommentar

Livskvalité Motala 25 7 26 Mycket vinstrikt bolag, senaste aktieutdelningen 2 miljoner. Året före var 
nästan hälften av omsättningen vinst.

Ambass AB Norrköping 18 4 23 Mycket vinstrikt företag. Senaste fem åren har den sammanlagda vinsten varit 
omkring 35 milj kr varav 33 milj kr har gått ut som aktieutdelning.

Assistansvalet 
Na AB

Örebro 29 6 22 Vinstmaskin. Senaste tre åren över 16 miljoner, varav 12 miljoner delats ut.

Bogruppen Norrköping 83 17 20

Leva Assistans Falköping 35 7 19  Mycket hög vinstmarginal flera år. Nära 18 miljoner i vinst på tre år.

Peter Vybiral Österåker 23 5 19 Mycket vinstrikt bolag, 130 000  drar varje anställd in i vinst.. Senaste fem 
åren var vinsten drygt 22 miljoner, varav mer än hälften delats ut som 
aktieutdelning.

Y Care Lund 23 4 18

Freja assistanst-
jänst

Stockholm 21 4 17 Även för barn i missbruk och sociala problem. 50 miljoner i vinst de senaste 
tre åren.

Disa Assistans Örebro 49 8 16 Höga vinstmarginaler under flera år.

Attendo Unika Nacka 26 4 14  Året innan var vinstmarginalen 20 procent.

Futura Assistans Nyköping 45 6 14 Jämn hög vinstnivå.

Rami Care Malmö 83 12 14 Knappt två miljoner i utdelning genom åren

Resursteamet Stockholm 128 18 14 Hög vinstnivå år efter år.

Assist Kompaniet 
Svea 

Helsingborg 98 13 13 Sammanlagt vinst senaste tre åren drygt 37 miljoner.

14 vinstrika  företag som erbjuder hemtjänst, daglig verksamhet, personlig assistans m m 
för personer med funktionsnedsättningar

Extremt lönsamma
Ilmar Reepalu visar i sin utredning att de större före-
tagen oftast gör störst vinster i kronor räknat, men de 
har för det mesta lite lägre vinstmarginaler. 

Men synar man boksluten för bolag som inriktat sig 
på HVB-hem, gruppboenden och behandlingshem så 
är vinstnivåerna ofta mycket höga, även för de stora 
koncernerna som under många år köpt upp mindre 
företag inom den sektorn. Med på listan över de lön-
sammaste företagen finns även flera från de större 
vårdkoncernerna. De som är verksamma inom denna 
sektor är Attendo, Ambea, Frösunda, Humana och 
Team Olivia.

Attendos omsättning ökade under 2016 till om-
kring 10 miljarder kronor. Rörelsemarginalen var tio 
procent – alltså 1 miljard. Det är mycket pengar och 
svårt att få grepp om. Det är nästan lika mycket som 
det skulle kosta att anställa 3 000 vårdbiträden under 
ett år. Det här är också ungefär den vinstnivå Attendo 
haft under en rad år. 

Företaget noterades på börsen i november i fjol. In-
troduktionspriset var då 50 kronor/aktie. Nu i mars 
är kursen uppe i 88 kronor. Företaget har beslutat att 
aktieägarna nu dessutom ska få 200 milj kr i utdel-
ning.

Bostad med särskild service för personer med 
utveck lingsstörning eller psykiska funktionshinder är 
överlag mycket vinstrika. I topp i tabellen på föregåen-
de uppslag ligger Omsorgshuset i Vallmotorp. Deras 
vinstmarginal är 42 procent. Nästan hälfen av de skat-

tepengar som kommer in i företaget är alltså ren vinst. 
Här finns också massor av företag som har en mycket 

högre vinstmarginal än till exempel vanliga förskolor 
och skolor. Vad kan det bero på? Har personer med 
utvecklingsstörning och deras närstående ingen röst? 
Eller får dessa företag alldeles för mycket pengar?

Omsorgshuset (tabell sid 28) ingår i en koncern med 
drygt 300 anställda och en omsättning på drygt 200 
mijoner kronor och här ingår även LSS-verksamheter. 
Under 2013 bröt Stock holm ett kontrakt med dem 
om natthemtjänst efter att ha fått in 20 anmälningar 
om bristande vård. Under 2014 bröt Uppsala ett kon-
trakt i förtid efter upptäckta brister, samma sak har 
även skett i Nacka.

Nummer två på listan (tabell sid 28) är Imera AB 
som ordnar Daglig verksamhet. Företagets fem största 
kunder är Uppsala, Nacka, Stockholm, Ekerö och 
Solna stad. Företaget har varit mycker vinstrikt under 
många år. Under tio år har den samlade vinsten va-
rit nästan 35 miljoner. Över 30 av dessa mijoner har 
tagits ut som aktieutdelning. Så här kan det fortsätta 
företag efter företag på denna lista.

Hasse Hedström är frilansjournalist 
och fotograf. Han har bland annat 
varit chefredaktör för tidskriften Spe-
cialpedagogen och skrivit böcker och 
reportage om specialpedagogik och 
den svenska skolans utveckling.
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Lättfattligt om 
tydliggörande pedagogik

O m det hade funnits en riktad utbildning till 
stödpedagog och inte bara enskilda yrkes-
högskoleutbildningar så hade säkert Louise 

Ardoris bok om tydliggörande pedagogik funnits med 
som kurslitteratur i den utbildningen. Boken är en 
enkel och överskådlig handledning i hur man gör 
vardagen begripligare för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Den har sin styrka inte minst i 
de många exemplen.

Det är intressant att jämföra Luise Ardoris bok med 
”PFA – pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt” av Chris-
tine Gustafsson, Anders Lindström och Karin Löwen-
borg från 2015, som också är en bra handledning. 
Medan den förra boken tar sin utgångspunkt i TEEA-
CH bygger den senare på Antonovskys KASAM-teo-
ri.  Men båda landar i en rad praktiska arbetssätt 
som syftar till att skapa förståelse för vad individens 
funktionsnedsättning innebär i vardagen och till att 
förbättra kommunikationen och göra verk ligheten 
mer hanterbar för denne. 

Såväl de pedagogiska kunskaperna som de psykolo-
giska insikterna – jo, de måste till för att det ska bli ett 
bra stöd! – är idag en bristvara inom LSS-verksamhe-
terna. Detta samtidigt som det finns en uppsjö av bra 
böcker och handledningar. Och en rad resurskällor 
som gärna delar med sig av material och kunskaper.

Föredrag hålls, personal går på specialutbildningar 
och på många ställen försöker man förbättra stödet 
genom olika lovvärda ansträngningar. Men än så 
länge är alla dessa ansatser inte resultatet av en klar 
uppfattning av vad yrkesbeteckningarna kräver. Så 
länge som inte kunskaper och bra arbetssätt är en 

integrerad del i ett yrkesmedvetande, kommer det 
bara handla om enskilda ansträngningar, som riske-
rar att rinna ut i sanden efter några år. Det räcker 
ofta med att några i personalstyrkan slutar, för att alla 
goda ambitioner ska rinna ut i sanden. I väntan på att 
statsmakternas och SKL ska vakna och ta initiativ till 
att höja kompetensnivån inom LSS, får vi ändå streta 
vidare och sprida bra kunskaper.

      HH

Louise Ardoris. Från kaos till klarhet. Tydliggörande pedago-
gik i vardagen. Komlitt 2017. 180 sidor. 199 kr. 
www.komlitt.se

Christine Gustafsson, Anders Lindström, Karin Löwenborg. 
PFA – Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt. 130 sidor. Es-
kilstuna Kommun. 2015. 145 kr. www.eskilstuna.se

S veriges kommuner och landsting har träffat en 
avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldre-
omsorg och hälso- och sjukvård. 

Kompetenshöjningen innebär bl a att man ska ha 
en tydlig yrkesutveckling för vårdbiträden, underskö-
terskor och undersköterskor med specialistutbild-
ning och att man ska ha reglerade krav på utbildning. 
Dessutom ska det skapas bättre utbildningar och fler 
utbildningsplatser med specialistinriktning för un-
dersköterskor.

Kommer den här satsningen också att gälla LSS-per-
sonal? Agneta Jöhnk är chef för avdelningen för ar-
betsgivarpolitik på SKL:

– Nej den gäller bara de som arbetar i äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård.

Förra årets avtalsrörelse innebar en stor satsning 
på undersköterskornas löner. Men inte på de, med 
motsvarande utbildning, som arbetar som stödpeda-
goger/boendestödjare m.m. inom LSS. Hart ni helt 
glömt bort LSS-personalen?

– Nej, när det gäller lönen är det fullt möjligt för 
kommunerna att göra liknande satsningar lokalt. Det 
avgörs genom lokala förhandlingar.

Utbildningsnivån hos de anställda inom LSS-områ-
det har sjunkit betydligt sedan kommunaliseringen 
1994. Är det inte dags att göra något åt detta?

– Jo, vi behöver jobba mer med LSS-verksamheter-
na, säger Agneta Jöhnk. Men vi har inte tagit fram 
något särskilt just nu.

Många förespråkar idag enhetliga yrkesbetecknin-
gar Stödassistent och Stödpedagog. Yrkeshögskoleutbild-
ningar för stödpedagoger finns på flera platser. Är det 
inte dags att SKL tar ett initiativ i denna fråga? 

– Jo, det är ett område som vi ska arbeta med. Men 
det rör sig ju om stora grupper och det är komplicerat 
när så många är anställda av privata utförare.

      HH

Kompetensen ska höjas – men inte hos LSS-personal!
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A tt se funktionshinder på detta sätt, där miljöfak-
torer får en framträdande roll, har inte alltid varit 

en självklarhet. Fram till mitten av förra århundradet 
var den helt förhärskande synen att funktionsnedsätt-
ning enbart var ett individuellt tillstånd jämfört med 
en kronisk sjukdom.

Man använde dock inte ordet patient, utan bytte ut 
det mot ”invalid” eller ”vanför”. Det var ett område 
för medicinska experter.

Ett samhälle utan hinder för delaktighet
Under 1960-talet kom en reaktion mot detta och en 
antihandikapp-rörelse uppstod där man lade fokus på 
samhällets roll som skapare av handikapp/funktions-
hinder genom sin alltför snäva ram av ”normalitet”. 

I stället för en individinriktad välfärdspolitik ville 

man se en samhällspolitisk utveckling ”som befriar 
olikheter”. Även om detta budskap i sin mest radikala 
form inte mottogs positivt av alla handikapporgani-
sationer kom det att ge grunden till dagens synsätt: 
Ett handikapp eller ett funktionshinder är något som 
uppkommer i personens samspel med miljön.

Ytterligare steg bort från det individcentrerade, me-
dicinska synsättet och mot samhällsinsatser av mer ge-
nerell art kan spåras idag. Vi har fått en Myndighet för 
delaktighet med uppgift att skapa ett samhälle utan 
hinder för delaktighet. En handikapporganisation, 
DHR agerar numera under namnet Förbundet för 
ett samhälle utan rörelsehinder. Universell design är 
ett begrepp som blir alltmer använt som uttryck för 
en strävan att göra samhället tillgängligt för alla  utan 
behov individuella särlösningar. 

FRIGÖRANDE TEKNIK 

Vad är ett funktionshinder?

V i föds med olika personliga förutsättningar och 
växer upp i olika miljöer. Vi blir därför alla olika, 

helt unika  personer. Men vi är ändå alldeles lika i det 
avseendet att vi har samma mänskliga behov. Kropps-
liga behov för vår överlevnad och hälsa och sociala 
och psykologiska behov som gör livet värt att leva.

I början av vårt liv är vi helt beroende av hjälp från 
andra för att tillgodose våra behov. Mognad och pe-
dagogiskt stöd ger oss efterhand allt större möjlighe-
ter att på egen hand utföra de aktiviteter som krävs 
för vår behovstillfredsställelse. Autonomi, att själv ha 
kontroll över sin situation, är ett av våra grundläggan-
de behov som träder fram under tidiga år.

För att tillfredsställa detta behov, liksom de flesta 
andra, ställs krav på vår förmåga att utföra olika akti-
viteter med hjälp av våra  personliga resurser i form av 
sinnesfunktioner, motorik och kognitiva funktioner.

Dessa krav kan i vissa situationer vara utformade på 
ett sådant sätt att en del personer får stora svårigheter, 
eller helt saknar förmåga att motsvara dem. Personen 
möter då hinder i sina möjligheter att tillfredsställa 
sina behov. Detta kallar vi funktionshinder om det upp-
kommer till följd av en persons nedsatta funktionsför-
måga.

Funktionshinder kan också åskådliggöras som ett 
glapp mellan miljöns krav och personens förmåga.

Funktionshinder kan i princip minskas eller elimi-
neras på två olika sätt: antingen genom att att tillföra  
ökade resurser till individen eller genom att minska 
miljöns krav. 

Av Anders Bond

Anti handikapp-rörelsen

Bild 1.

Bild 2.
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Det är givetvis ett i hög grad ef-
tersträvansvärt mål att samhällets 
tjänster, produkter och miljöer är 
lättillgängliga för alla. Och att vi på 
så sätt skulle slippa använda begrep-
pen funktionshinder och funktions-
nedsättning

Men hur når man dit? Och är in-
dividbaserade lösningar alltid något 
som vi bör undvika?

Anders Bond, 
Hedemora, 
är psykolog, 
forskare
och har bland 
mycket annat 
uppfunnit 
kvarturet.

Designen av en tjänst, produkt eller miljö handlar 
om dess form, dess yttre utformning. Man kan 

också kalla designen för gränssnittet, om man vill 
använda en teknisk term. Designen/gränssnittet ska 
underlätta för individen att tillgodogöra sig innehål-
let. Genom ett anpassat gränssnitt kan man öka till-
gängligheten till viktiga områden för många fler. Men 
denna strävan är starkt begränsad. Det är orealistiskt 
att tänka sig att man kan hitta en generell utformning 
som passar alla.

Istället  är det möjligheten att själv skapa ett per-
sonligt gränssnitt utifrån vars och ens individuella 
resurser som kommer att bli den strategi som på ett 
effektivt och jämlikt sätt leder oss vidare mot ett sam-
hälle för alla. 

Universell design kan öka tillgängligheten
I framtiden kommer vi att betrakta detta personliga 

gränssnitt som en förutsättning för många att kun-
na tillgodogöra sig generella åtgärder skapade av 
samhälleliga eller kommersiella aktörer.

Här ger den tekniska utvecklingen närmast obegrän-
sade möjligheter till utformning av hjälpmedel som 
inte bara ger ökad tillgång till en tjänst, en produkt 
eller en  annan aspekt av miljön. Utan även på olika 
sätt kan anpassa dess innehåll till användarens behov. 

Universell design kommer därför att utgöra en tvås-
tegsprocess, där första steget är att samhället, genom 
design/gränssnitt blir tillgänligt för fler. Det andra 
steget är utformandet av individuella gränssnitt som 
utgår från enskilda individers behov.

Bild 3.

Bild 4.

Bild 5.

..

Ett tekniskt hjälpmedel kan ses som en anordning som minskar 
kraven på användarens personliga resurser i en viss situation. 
Utifrån en analys av användarens resurser i relation till de krav 
som ställs i den specifika situationen identifieras problemom-
rådet (bild 3).
Hjälpmedlet utformas därefter för att utföra den operation som 
personen har problem med. Och fungerar därmed som en 
minskning eller eliminering av miljöns krav. På så sätt överbryg-
gas det glapp mellan krav och förmåga som föreligger i en av 
funktionerna på bild 3.

Det kan exempelvis röra sig om krav på förmåga att röra 
sina armar i en matsituation (bild 4) eller göra en räkneope-
ration vid tidshantering (bild 5).
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Vi finns på Facebook också!
Sök på Tidskriften Intra!

i

Intra nr 3/2017 kommer ut i oktober. 
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  340 kr på postgiro 636 55 62-5 
eller bankgiro 5308-1485. 
Då får du fyra nummer av INTRA 
framöver. Du kan också beställa 
prenumeration från vår hemsida:

www.tidskriftenintra.se
eller på fax: 08-97 11 04, 
tel: 08-647 87 90
eller e-post: 
info@tidskriftenintra.se

Prenumerera!

Karl Grunewalds bok ”Omsorgsrevolutio-
nen”. ger en bred bakgrund till hur dagens 
LSS-stöd vuxit fram. Boken har 228 sidor 
och handlar om hur de avgörande åren 
mellan 1950–2000 avhandlades i debatt 
och media. Den är rikt illustrerad med 
över 150 bilder.

Pris 200 kr + frakt.
Beställ från 
www.tidskriftenintra.se

Karl Grunewalds historia

"Från idiot till medborgare" är Karl Grune-
walds stora standardverk om hur personer 
med utvecklingsstörning levt och blivit 
behandlade från antiken till nutid. För den 
som vill veta bakgrunden till dagens LSS-
stöd är boken ovärderlig.
Intra har kommit över ett antal böcker som 
vi nu kan sälja billigt.
Utgivningsår: 2012. Antal sidor: 496. 
Inbunden.

Pris 280 kr (ordinarie pris 469 kr). 
Frakt tillkommer.

I dag har telefonens, plattans eller datorns skärm 
för allt fler blivit gränssnittet mot omvärlden. Och 

detta ger en solid grund för att utveckla databaserade 
personliga gränssnitt mot allt fler av samhällets och 
miljöns funktioner. 

Bild 6 ger ett exempel på en tillämpning av denna 
teknik. En användare som inte kan hantera tiden 
med vanliga tidsangivelser har ett personligt utformat 
gränssnitt där data hämtats från flera TV- kanalers 
hemsidor. Kvartursprincipen gör det sedan möjligt 
att passa tiden för kanalernas  olika TV-program

I arbetet med universell design kommer behovet av 
standardisering att får en nyckelroll. 

Var stolt över ditt hjälpmedel!
När det till exempel gäller samhällsinformation 

innebär det att tillgänglighet inte som nu blir en 
funktion av hur myndigheters hemsidor utformas. I 
stället för, eller som komplement till, designade hem-
sidor kommer framtidens webbplatser ha ett stan-
dardiserat gränssnitt mot användarnas individuella 
gränssnitt. 

En ökad personlig tillämpning av teknikens möj-
ligheter är en nyckelfunktion för att närma sig ett 
jämlikt samhälle för alla. Och därmed ge begreppet 
delaktighet ett mer konkret och meningsfullt in-
nehåll. 

Men för teknikanvändning i denna form är väl-
färdsteknik ingen passande beteckning. Den för 
tanken mot ett ovanifrån riktat stöd till en behövande 
grupp. Här handlar det om frigörande teknik utifrån 
personliga, individuella behov..

För att ett samhälle för alla skall bli en verklighet 
krävs även en öppenhet för mångfald. Att man ser det 
som naturligt att människor använder olika strategier 
för att förverkliga sina mål utifrån sina förutsättnin-
gar. Och att hjälpmedelsanvändning därmed också 
blir något som man inte försöker dölja. Utan tvär-
tom något man kan vara stolt över. Men ännu en tid 
kanske det fortfarande kan finnas plats för en devis 
av detta slag:

   Var stolt över ditt hjälpmedel! 
   Det visar att du tagit kontroll över miljön!

Bild 6.
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Kostnadsfri introduktionskurs på nätet

om autism, Aspergers syndrom och

andra autismliknande tillstånd.

Med stöd från Postkodstiftelsen

www.e-autism.se

Omslagets konstnär

O mslagsbilden är målad i akryl av Watthanaphon Khampha-In, eller Math som han kallas av sina kom-
pisar. Glasskiosken på målningen står i Skärholmens centrum. Uppgiften för eleverna på Konstskolan 
Linnea i Skärholmen, söder om Stockholm, var att måla utomhusmiljöer.

 – Vi fick gå ut och ta bilder med kamera och sedan välja ut vilken av bilderna som vi ville måla, berättar Math.
Han går sitt andra år på Konstskolan Linnea där han började direkt efter han tagit studenten och han säger 

att han trivs jättebra.  
– Jag har tecknat och ritat hemma sedan jag var liten, men inte målat. Det började jag med här på skolan. 
Gunilla Lagergren, som är verksamhetsansvarig på Linnea säger att Watthanaphon Khampha-In är noggrann 

när han gör sina bilder: 
– Det som kännetecknar hans konst är att bilderna blir så känsliga och finstämda. 

Watthanaphon Khampha-In
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För att se och förändra diskriminerande normer behövs kunskap. Under utbildningen 

diskuterar vi hbtq-frågor med fokus på maktrelationer, bemötande, rätten till själv-

bestämmande och delaktighet. Ge dig och dina arbetskamrater nya verktyg för en 

tryggare arbetsmiljö med bättre bemötande.

Läs mer och boka på www.rfsl-se/certifiering-och-utbildning 

    Normkritiska utbildningar
för dig som arbetar inom LSS

RFSL har arbetat med information och opinionsbildning i 65 år och har spelat en viktig 
roll i utvecklandet av organisationer och verksamheter. Alla våra utbildningar utgår från 
ett normkritiskt perspektiv. 

  Hur påverkar normer mitt bemötande?
               

   Vad är mitt uppdrag enligt LSS 
när det kommer till frågor 
      om sexualitet och könsidentitet?

Vad betyder hbtq?


