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Förord 
 
Ett stort tack till de intervjurespondenter som delade med sig av sin tid och sin kunskap kring 

vårt valda ämnesområde. Det har varit mycket lärorikt och givande att få ta del av era 
upplevelser och erfarenheter. 

 
Vi vill även tacka vår handledare Gunilla Nilsson som har väglett oss med uppmuntran och 

inspiration under hela denna process. 
 

Slutligen ett stort tack till våra respektive familjer och vänner för ert stöd under denna tid. 
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Abstract  
The purpose of this work was to study the abuse that can be heard in relation to individuals 
with intellectual disabilities, who are eligible for support under the swedish legislation (LSS). 
Furthermore, we wanted to explain the shortcomings and the causes that could possibly be 
attributed to such serious abuse. Our intention was to study how the director managed such 
events and the effects that they wanted to achieve within this management process. Taking its 
methodological basis of a scoping review and in addition, there were three semi-structured 
interviews. Our results were analyzed on the basis of social constructionism in an attempt to 
theoretically explain the results obtained. The results showed that individuals with intellectual 
disabilities are exposed to various forms of abuse to a greater extent than the general 
population. The causes of the abuses could be mainly attributed to the disability itself as well 
as a lack of professionalism of the surrounding social care staff. Finally, the results indicated 
that under-reporting is a common problem and that the director should continuously pursue a 
consistently quality work in their businesses. 

Key words: people with intellectual disabilities, people with disabilities, abuse, institutional 
abuse, violence, leadership, statutory reporting. 

 

Abstrakt  
Syftet med detta arbete var att studera hur missförhållanden kan yttra sig i förhållande till 
individer med intellektuella funktionsnedsättningar, vilka är berättigade stöd enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare ville vi redogöra för vilka brister 
och orsaker som eventuellt kunde härledas till sådana allvarligare händelser som 
uppmärksammats inom en verksamhet. Vår avsikt var slutligen att studera hur 
verksamhetsledare hanterade sådana händelser och vilka effekter som de ville uppnå i 
samband med detta hanteringsförfarande. Arbetet har sin metodologiska utgångspunkt i en 
scoping review och som komplement genomfördes tre semistrukturerade intervjuer. Vårt 
resultat analyserades utifrån social konstruktionism i ett försök att teoretiskt förklara de 
resultat som framkommit. Resultatet visade att individer med intellektuella 
funktionsnedsättningar utsätts för olika former av övergrepp i större utsträckning än den 
allmänna befolkningen. Orsakerna till missförhållandena kunde främst härledas till 
funktionsnedsättningen i sig samt en bristande professionalitet hos den omgivande 
omsorgspersonalen. Slutligen indikerade resultatet på att underrapportering är ett vanligt 
förekommande problem och att verksamhetsledare kontinuerligt bör bedriva ett genomgående 
kvalitetsarbete inom sina verksamheter.  

Nyckelord: intellektuell funktionsnedsättning, funktionsnedsättning, missförhållanden, 
övergrepp, våld, ledarskap, lagstadgad rapporteringsskyldighet. 
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Inledning  

Grova övergrepp inom LSS-vården illustreras i en tidningsartikel i Göteborgsposten hösten 
2015, där allvarliga händelser gentemot enskilda individer med funktionsnedsättningar 
exemplifieras. Individer har blivit inlåsta på toaletter när de enligt personal inte har skött sig 
och personal beskrivs ha tvångsmatat individer genom hårda nackgrepp och att mat tryckts in 
i munnen mot deras vilja (Verdicchio, 2015, 2 november). Vidare visar en ytterligare tidskrift 
för allvarliga brister i genomförandet av insatser i omsorgen, där andra övergrepp 
exemplifieras så som att personal bakbundit individers händer för att undvika 
självskadebeteende, att personal påtvingat den enskilde fysisk och sexuell kontakt samt att en 
kvinna nästintill frusit ihjäl till följd av personalens underlåtenhet (Hejaolika, 2011, 4 maj). 
Missförhållanden av olika slag inom funktionshinderomsorgen, likt de som ovan omnämnts, 
är idag väl uppmärksammade i sociala medier och likaså de många gånger allvarliga 
konsekvenser som de kan resultera i för individer med funktionsnedsättningar. Desto mindre 
fokus tycks däremot ligga på vad ett missförhållande faktiskt är, vilka eventuella brister som 
kan ligga till grund för att ett missförhållande uppstår samt hur det slutligen hanteras av 
verksamhetsledare inom deras verksamheter.  

Statistik visar att det är verksamhetsområden inom funktionshinderomsorgen som, efter 
äldreomsorgen, står för den största delen av inkomna anmälningar avseende missförhållanden 
som individer utsätts för (IVO, 2013, 2014b & 2015), samtidigt som dessa individer idag har 
starkt stöd i en rättighetslagstiftning som syftar till att främja denna målgrupps goda 
levnadsvillkor i samhället. Trots att det idag synes vara ett väl uppmärksammat ämnesområde 
som belyser de svårigheter denna målgrupp många gånger möter i sitt liv, kan vi dock se att 
denna problematik är desto mer sparsamt beforskad. Utifrån detta är det av vårt intresse att 
närmare studera den befintliga forskning som idag finns tillgänglig inom ämnesområdet för 
att såväl kunna skapa en översikt inom området som att ytterligare uppmärksamma denna 
målgrupp och deras levnadsvillkor. Med detta som bakgrund är metoden scoping review den 
metod som vi utgår från i detta arbete då vi finner den särskilt lämplig för att kunna generera 
en sådan kunskapsöversikt. För att kunna skapa ytterligare nyansering och en desto mer 
verklighetsförankrad skildring i arbetet används därtill tre kompletterande kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med verksamhetsledare inom ämnesområdet. 

Utifrån vad som ovan presenterats väcks således tankar hos oss kring vad som kan tänkas vara 
vanligt förekommande missförhållanden i relation till individer med intellektuella 
funktionsnedsättningar, vilka är berättigade stöd och hjälp enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Härvid blir det även av intresse att närmare försöka 
identifiera orsaker till varför dessa individer kan tänkas utsättas inom de verksamheter som 
finns till för att främja dessa individers goda levnadsvillkor och ett bättre liv. Slutligen faller 
det sig för oss intressant att se närmare på verksamhetsledares hantering av sådana komplexa 
situationer och vad som vill uppnås i samband med detta förfarande.  

Detta arbetes disposition tar sin utgångspunkt i denna inledning följt av dess syfte och 
frågeställningar. Därefter presenteras en bakgrund som är av relevans för förståelsen av 
arbetets resterande innehåll samt ett avsnitt kring befintlig forskning inom ämnesområdet. 
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Sedan följer ett avsnitt som behandlar arbetets teoretiska ramverk, nämligen social 
konstruktionism. Med denna teori avser vi att genom analys skapa en ökad förståelse för de 
resultat som presenteras i arbetet. Därefter följer ett metodologiskt avsnitt där detta arbetes 
tillvägagångssätt noggrant redogörs för tillsammans med reflektioner kring såväl kvalitet som 
etiska aspekter. Slutligen utgörs detta arbetes resterande del av en resultat- och analysdel samt 
en avslutande diskussion.  

Begreppsförklaringar 

Intellektuell funktionsnedsättning: Enligt internationella diagnoskriterier innebär en 
intellektuell funktionsnedsättning en utvecklingsavvikelse som inkluderar adaptiva och 
intellektuella funktionssvårigheter inom de sociala, kognitiva och praktiska områdena. 
Följande tre kriterier måste vara uppfyllda; bristande intellektuell funktion, bristande adaptiv 
funktionsförmåga samt att båda har visat sig under individens utvecklingsperiod (Habilitering 
& Hälsa, u.å.) 

LSS-verksamhet: Avser i detta arbete en verksamhet som har tillstånd från Inspektionen för 
vård och omsorg (benämns vidare som IVO i detta arbete) att bedriva en LSS-verksamhet 
(IVO, u.å.). Vi har valt att begränsa oss till stödinsatser i form av personlig assistans och de 
olika boendeformer som står målgruppen till förfogande enligt LSS.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att öka vår insikt avseende hur eventuella missförhållanden kan se 
ut i relation till individer med intellektuella funktionsnedsättningar som är berättigade stöd 
och hjälp enligt LSS. Vidare vill vi med detta arbete redogöra för och analysera orsaker och 
brister som kan härledas till allvarligare händelser riktade mot målgruppen. Vår avsikt är även 
att studera och öka kunskapen avseende verksamhetsledares hantering av uppmärksammade 
missförhållanden samt vad som vill uppnås med denna hanteringsprocess.   

Våra frågeställningar är följaktligen: 

1. Vilka missförhållanden och brister kan, utifrån en scoping review, identifieras som 
vanligt förekommande inom funktionshinderomsorgen?  

2. Hur kan en verksamhetsledare hantera uppmärksammade missförhållanden och vilka 
effekter avser denne att uppnå i samband med hanteringen? 

Bakgrund  

I detta avsnitt kommer bakgrundsfakta av relevans för det valda ämnesområdet att redogöras 
för, detta med syftet att öka förståelsen för det kommande arbetet. Nedan redogörs således för 
begreppet funktionsnedsättning, innebörden av missförhållanden, Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade samt hur rapporteringen av missförhållanden ser ut i realiteten. 
Vidare behandlas slutligen det aktuella forskningsläget inom ämnesområdet.  
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Begreppet funktionsnedsättning och dess innebörd 

Att särskilja begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder kan ibland tyckas innebära 
en förvirring för många. Socialstyrelsen skiljer mellan dessa begrepp genom att definiera en 
funktionsnedsättning likt förvärvade eller medfödda nedsättningar intellektuellt, psykiskt 
och/eller fysiskt. Nedsättningarna kan vara av permanent eller övergående slag och påverka 
individens liv i varierande grad. Ett funktionshinder definieras däremot utifrån att det 
besvärande hindret för individen snarare uppstår i mötet med en omgivning som inte kan 
anses vara anpassad till den enskilde individens förmågor, behov och förutsättningar 
(Hallberg & Hallberg, 2015).   

Socialstyrelsen definierar en funktionsnedsättning enligt följande:  

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En 
funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av 
en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av 
bestående eller av övergående natur (Socialstyrelsen, u.å.).  

Enligt rådande siffror beräknas att cirka 20 % av den globala befolkningen för närvarande 
lever med någon form av funktionsnedsättning, en siffra som dessutom tenderar att öka 
konstant. Att leva med en funktionsnedsättning påverkar individens liv och livskvalitet i 
varierande grad, något som dock främst visat sig påverka individen i en negativ riktning. 
Aspekter så som individens autonomi, delaktighet i samhället, tillgänglighet till olika 
samhällsarenor, familjebildning, sysselsättning och förmågan till ett självständigt leverne är 
centrala områden som anses vara särskilt framträdande ifråga om påverkan i den 
funktionsnedsattes liv. Individens självbild och självkänsla är ytterligare aspekter som till stor 
del påverkas av en funktionsnedsättning (Hallberg & Hallberg, 2015). Vidare framhålls att 
individer med en funktionsnedsättning ofta upplever negativa attityder gentemot dem, liksom 
att de bemöts av fördomar och stereotypa normer och värderingar i vardagen. Dessa individer 
redogör ofta för upplevelser och erfarenheter av utanförskap, isolering och en känsla av att 
inte bli sedd och accepterad för den individ som finns bakom funktionsnedsättningen 
(Lindqvist, 2009).  

Att leva med en funktionsnedsättning behöver dock inte enbart generera negativa 
konsekvenser, utan forskningen uttrycker likaså att dessa individer i stor utsträckning kan leva 
ett liv likt andra individer utan funktionsnedsättning (Lindqvist, 2009). Aktuell forskning 
beträffande livskvaliteten hos individer med en funktionsnedsättning visar två riktningar. Å 
ena sidan för att individer med en funktionsnedsättning generellt har en sämre livskvalitet än 
personer som inte innehar en funktionsnedsättning, å andra sidan att individer med en 
funktionsnedsättning upplever lika hög grad av livskvalitet som andra individer (Powdthavee, 
2009). 

Innebörden av en funktionsnedsättning kan ytterligare tydliggöras genom följande 
förklaringsmodell i syfte att skapa en djupare förståelse och beskrivning, såväl för den 
enskilde individen med funktionsnedsättningen som för dennes omgivning. Denna 
förklaringsmodell utgår dels utifrån ett biomedicinskt perspektiv, där individen anses besitta 
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en nedsatt funktionsförmåga som grundar sig i egna personliga svagheter och/eller brister. 
Funktionsnedsättningen är enligt detta betraktningssätt relaterad till individens svagheter i 
funktion, förmåga och struktur liksom till hälsorelaterade åkommor. Härvid objektifieras 
individen med funktionsnedsättning som ”drabbad” av sjukdom och individen uppfattas ha ett 
”systemfel” relaterat till dennes nedsatta eller begränsade mentala och fysiska förmågor. 
Vidare kan funktionsnedsättningen även förklaras utifrån ett socialt perspektiv, där 
funktionsnedsättningen istället frikopplas helt från den enskilde individen och förklaras 
utifrån sociala aspekter. Denna förklaringsmodell hävdar att den funktionsnedsättning som en 
individ innehar i grunden är socialt konstruerad, vilket innebär att social exkludering endast 
förekommer i vissa specifika situationer. Funktionsnedsättningen betraktas således inte som 
ett hinder i samtliga miljöer och situationer, utan endast då omgivningen upplever eller 
betraktar det som ett sådant (Hallberg & Hallberg, 2015).  

Missförhållanden 

Aktuell forskning visar att individer med funktionsnedsättningar utgör en grupp vilka i större 
utsträckning riskerar att utsättas för missförhållanden av olika slag under deras livstid. Dessa 
individer innehar många gånger nedsatta kognitiva förmågor och kommunikativa svårigheter, 
något som föranleder en ökad risk för utsatthet och diskriminering i det omgivande samhället. 
Vidare beskrivs att individer med funktionsnedsättningar ofta har svårigheter med att kunna 
förstå sina egna rättigheter liksom att skydda sig själva från att bli utsatta av andra i olika 
situationer. Vanligtvis försätts individer med funktionsnedsättningar i dessa situationer av 
såväl familjemedlemmar, samhällets välfärdsapparat, omvårdnadspersonal som av den 
allmänna befolkningen i stort (Wilczynski, Connolly, Dubard, Henderson & Mcintosh, 2015).  

Socialstyrelsen definierar ett missförhållande enligt följande:  

Med missförhållanden som ska rapporteras avses såväl utförda handlingar som handlingar 
som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär 
eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet 
eller fysiska eller psykiska hälsa (Socialstyrelsen, 2014).  

Detta innebär att en bedömning måste göras av verksamhetsledaren för att en påtaglig risk för 
missförhållande eller ett missförhållande ska kunna konstateras. Vid en sådan bedömning bör 
verksamhetsledaren utgå ifrån vilka givna omständigheter som föreligger, så som var 
missförhållandet har förekommit, vem eller vilka som har berörts, huruvida det uppstått 
genom handling eller underlåtelse att handla samt vilka konsekvenser missförhållandet har 
medfört. Psykiska-, fysiska- och sexuella övergrepp liksom brister i bemötande, utförande av 
insatser och rättssäkerhet är exempel på handlingar och underlåtelser som ska rapporteras om 
de uppdagas i en verksamhet (Socialstyrelsen, 2014). Vad som kan bedömas vara en risk för 
ett missförhållande eller ett faktiskt missförhållande är dock komplext och det finns ingen 
entydig indikator på hur dessa begrepp skall definieras i verksamheterna (IVO, 2014a).  
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

Utifrån vår valda målgrupp är det av relevans att belysa den lagstiftning som finns till för att 
värna om dessa individer och deras rättigheter. Gällande lagstiftning redogör för att Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns till för att säkerställa den enskilde 
individens möjlighet till full delaktighet och jämlika levnadsvillkor i samhället, där målet är 
att individen med en funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Vidare framhålls att 
syftet med lagen är att säkerställa en god kvalitet hos samtliga verksamheter vilka står i 
kontakt med målgruppen. I LSS regleras den rapporteringsskyldighet som föreligger då risk 
för missförhållanden och/eller faktiska missförhållanden föreligger inom socialtjänstens 
verksamheter, Statens institutionsstyrelse samt verksamheter vilka innefattas av LSS. Denna 
rapporteringsskyldighet kallas för Lex Sarah och framställs i 24 b § LSS och i 14 kap 2-7 §§ 
Socialtjänstlagen (SoL). De verksamheter som bedrivs enligt LSS samt verksamheter som 
utför personlig assistans enligt 51 kap 2 § Socialförsäkringsbalken ska enligt lag tillämpa 
bestämmelsen om lex Sarah i såväl handläggning av ärenden som vid genomförandet av 
beslutade insatser (Socialstyrelsen, 2014).   

I 24 b § LSS fastslås att: 

Den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får 
kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör 
den som får eller som kan komma ifråga för insatser enligt sådan lagstiftning.  

Rapporteringsskyldigheten fullgörs 

1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten, 
och 

2. i övrigt till berörda nämnder som avses i 22 §.  
 

Lex Sarah inbegriper en rapporteringsskyldighet vad gäller påtaglig risk för missförhållanden 
och uppdagade missförhållanden. Bestämmelserna riktar sig främst till den person som 
bedriver en verksamhet, men samtliga anställda innefattas av bestämmelsen och har därmed 
rapporteringsskyldighet. Lex Sarah implicerar följande fyra grundläggande skyldigheter: 
rapporteringsskyldighet, utredningsskyldighet, skyldighet att avhjälpa eller undanröja 
missförhållande samt anmälningsskyldighet. Vid missförhållande/risk för missförhållande ska 
den som fullgör uppgifter inom verksamheten omedelbart rapportera, vilket leder till 
upprättandet av en lex Sarah – rapport. Personen som bedriver verksamheten har därefter i 
uppgift att utreda rapporten, samt vid behov, avhjälpa och/eller undanröja missförhållandet. I 
samband med att en påtaglig risk för missförhållande eller ett missförhållande har konstaterats 
ska verksamhetsledaren snarast anmäla händelsen till IVO (Socialstyrelsen, 2014). 
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Rapportering av missförhållanden i realiteten 

Enligt statistik avseende inkomna lex Sarah-anmälningar 2015 framkommer det att 
funktionsnedsättning enligt SoL och LSS är det verksamhetsområde, som efter äldreomsorg, 
har flest inkomna anmälningar ifråga om uppmärksammade missförhållanden. Under 2015 
inkom 344 lex Sarah-ärenden till IVO, där 298 av dessa var inom LSS och resterande 46 inom 
SoL. Liknande siffror redovisas även från de föregående åren 2013 samt 2014 (IVO, 2013, 
2014b & 2015). I en aktuell granskning från IVO 2014 framkommer att det råder generella 
brister i förståelse och kunskap kring lex Sarah, samt dess faktiska användning i praktiken. 
Härvid beskrivs att en stor problematik föreligger kring att lex Sarah-anmälningar många 
gånger inte inkommer alls, något som utgör incitament för att ovan angivna siffror kan vara 
något missvisande. Rapporten indikerar vidare för att verksamheters implementering av lex 
Sarah generellt är svag. Detta har synliggjorts genom det faktum att en stor andel anmälningar 
är ofullständiga, att det ofta är en fördröjning mellan händelse och anmälan samt att det i 
anmälningarna oftast finns ett fokus på individers bristande förmågor snarare än systemfel 
(IVO, 2014a).  

Bristande rapportering och avsaknaden av anmälningar är ett tema som även behandlas i 
Kjellbergs (2012) avhandling. Kjellberg framför att det är svårt att dra några slutsatser kring 
inkomna anmälningar utifrån att det uppmärksammats oförklarligt stora skillnader i antal 
anmälningar både inom och mellan olika kommuner. Det har framkommit att klagomål ofta 
ignoreras, men även då de har inkommit har de ändå visat sig ha en begränsad betydelse 
gällande förbättringsarbete i relation till den enskilde individen. Detta förklarar Kjellberg kan 
bero på att många generellt ser på de ”klagande” som irriterande personer. Likaså den 
dokumentation som en missförhållandehantering ofta medför anses vara betungande och kan 
därmed tänkas utgöra en ytterligare grund för att förbise den lagstadgade 
rapporteringsskyldigheten. Det framkommer vid intervjuer med enhetschefer att rapportering 
av missförhållanden ofta är förknippat med ett skuldbeläggande, detta utifrån att det kan 
upplevas som ett personligt misslyckande för verksamhetsledaren och en rädsla för att 
verksamheten ska utmålas som dålig. Härvid betonas även att media ofta skildrar en 
”syndabock” och därmed skuldbelägger verksamheten på den offentliga arenan. Ytterligare 
framhålls att det ofta råder en osäkerhet hos verksamhetsledaren kring såväl tolkning av 
gällande lagtext, hur missförhållandet ska hanteras samt de händelser som uppmärksammats.   

Annan forskning visar vidare att missförhållanden ofta inte rapporteras och anmäls på grund 
av personalens bristande kunskap samt en ovilja och rädsla för att rapportera. Av särskild vikt 
belyses därför vara att verksamhetsledaren skapar en trygg och förtroendefull miljö, där 
personal känner att de kan rapportera händelser som uppmärksammats utan en rädsla för att 
sanktioneras (Preston-Shoot, 2001). Det finns dock studier inom det aktuella området som 
tyder på att de individer som rapporterar uppmärksammade missförhållanden ofta utsätts för 
mer eller mindre omfattande sanktioner av deras verksamhetsledare och/eller kollegor. I 
Sverige föreligger dock repressalieförbud, något som innebär att personer vilka framför kritik 
inte får utsättas för ovälkomna handlingar eller konsekvenser. Trots detta framkommer att en 
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sådan rapportering ofta leder till exempelvis negativ behandling, omplacering, sjukskrivning 
eller avskedande (Hedin & Månsson, 2008). 

Avslutningsvis framhåller Börnfelt i sin analys ifråga om att framföra kritik på arbetsplatser 
att en byråkratisk hierarkisk organisering försvårar rapporteringsförfarandet för de anställda. 
Dels genom att kommunikationsvägarna i en sådan organisering är att betrakta som vertikala, 
samt att denna form av organisering ofta förknippas med en auktoritär ledarstil där eventuell 
kritik kan anses likt ett angrepp mot ledarens auktoritet och position. Andra författare (Glazer 
& Glazer; Hedin, Månsson & Tikkanen refererade i Börnfelt, 2015) har även belyst detta 
fenomen utifrån att personer vilka rapporterar kritik om missförhållanden många gånger 
utsätts för sanktioner av olika slag av sin verksamhetsledare då denne agerar utifrån en 
auktoritär ledarstil (Börnfelt, 2015). 

Tidigare forskning inom ämnesområdet 

Hallberg och Hallberg (2015) konstaterar att det finns begränsat med forskning vad gäller 
vuxna individer med funktionsnedsättningar och dess påverkan på deras livssituationer, men 
att det däremot finns ett gediget material av vetenskapliga publikationer vad gäller barn med 
funktionsnedsättningar. Det är flertalet författare som har kritiserat den bristande forskningen 
vad gäller våld och övergrepp mot vuxna individer med intellektuella och kognitiva 
funktionsnedsättningar (Furey, Niesen & Stauch, 1994; Lumley & Miltenberger, 1997). 
Ytterligare forskning är således nödvändig för att öka kunskapen kring hanteringen i samband 
med problematiska situationer vilka inbegriper våld och övergrepp mot individer med 
funktionsnedsättningar, något som dessvärre framträder vara ett vanligt förekommande 
bekymmer för såväl den enskilde individen som för personal (Strand, Benzein & Saveman, 
2003).  

Preston-Shoot (2001) redogör för studier gjorda i Storbritannien där han påtalar att det är 
häpnadsväckande lite forskning som utgör en grund för myndigheternas klagomålshantering 
och kvalitetsarbete, trots de höga krav som föreligger i fråga om evidensbasering. Trots att 
flertal initiativ på institutionell nivå har tagits i syfte att utmana och förändra rådande 
maktaspekter och strukturer gällande rutiner, lagar och föreskrifter visar dessvärre forskning 
att några större framsteg inte har gjorts i realiteten. Kjellberg (2012) framhåller likaså i sin 
avhandling att hon inte funnit någon forskning kring lex Sarah, men att det däremot 
internationellt finns ett något större omfång av studier kring lagstadgad 
rapporteringsskyldighet och olika personaltyper. Detta stämmer även väl överens med vår 
egen uppfattning, då vi inte kunnat hitta några vetenskapliga publikationer som berör lex 
Sarah-bestämmelsen. Däremot har ett litet antal kandidatuppsatser behandlat lex Sarah, men 
då oftast utifrån äldreomsorgen och inte vårt valda ämnesområde.  
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Teoretisk referensram 

Följande avsnitt redogör för detta arbetes teoretiska referensram, nämligen social 
konstruktionism. Teori används i arbetet för att analysera den data som erhållits i syfte att 
undersöka huruvida det som framkommer kan uppfattas som socialt konstruerat.  

Social konstruktionism 

Social konstruktionism är en teoretisk hållning som enligt Giddens (2007, s. 151-152) kan 
definieras enligt ”det som individer och samhället uppfattar och tolkar som verkligt i sig är en 
skapelse av det sociala samspel som äger rum mellan individer och i grupper”. Den sociala 
verkligheten är enligt denna uppfattning inte något statiskt, utan snarare något som ständigt 
skapas och förändras genom människors sociala samspel. Detta sker i en process varigenom 
människan kontinuerligt formar sin egen verklighet genom kreativt handlande och ständiga 
beslut. Människans beteende och handlande skiljer sig vanligtvis åt från individ till individ 
utifrån faktorer så som personliga erfarenheter, bakgrund och individuella mål i livet. Detta 
trots de generella normer, värderingar, roller liksom gemensamma erfarenheter som råder i 
samhället och den sociala verkligheten som vi alla är medskapare till (Giddens, 2007).  

Social konstruktionismen kan vidare härledas till Berger och Luckmann (1991) som myntade 
begreppet ”social konstruktion”. De definierar social konstruktionism utifrån att den sociala 
verkligheten är uppbyggd av ”social kunskap”, vilken till stor del styr vårt handlande men 
som även uppfattas olika av människor. Genom att människan delar med sig av sin kunskap i 
samband med olika sociala processer skapas en gemensam bild av den sociala verkligheten 
genom att kunskapen organiseras och objektifieras. Människors sociala handlingar blir enligt 
Berger och Luckmann tidvis vanemässiga, vilket medför att människan delar med sig av sina 
erfarenheter och uppfattningar vad gäller olika aspekter av samhället. Människans beteende 
baseras även på grundval av gällande sociala konventioner, vilka grundar sig på sådan 
gemensam eller delad kunskap. Dessa konventioner institutionaliseras sedan av samhällets 
medborgare i den form som uppfattas vara den allmängiltiga. Därefter legitimeras dessa 
uppfattningar och tillskrivs således ”mening”, vars innebörd vidare integrerar människors 
tankar och idéer om den sociala verkligheten till ett trovärdigt och organiserat system. Utifrån 
denna beskrivning är den allmänna sociala förståelsen således ett resultat av enskilda 
individers förståelse av den sociala verkligheten (Berger & Luckmann, 1991).   

Sociala konstruktioner kan slutligen sammankopplas till det sociala arbetets fält utifrån att 
socialarbetarnas arbete till stor del styrs av såväl sina egna som samhällets förväntningar och 
krav. Detta innebär således att människor konstruerar det sociala arbetet utifrån dessa aspekter 
i de kontexter som de är verksamma inom. Det sociala arbetets fält påverkas och befinner sig i 
ständig förändring utifrån alla de erfarenheter som socialarbetare erhåller i mötet med andra 
människor. De erfarenheter som individerna med en funktionsnedsättning delar med sig av 
utgör till stor del den verklighet som socialarbetarna har att förhålla sig till. Vidare är det 
såväl socialarbetarna som brukarna som utifrån sina idéer och handlingar bidrar till de 
förväntningar som råder i samhället och de tillhörande sociala och politiska processerna. 
Denna sociala konstruktion kan likaledes beskrivas som en cirkulär process, där varje instans 
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så som välfärdsorganisationer, socialarbetare och brukare, befinner sig i en ständig ömsesidig 
påverkan av varandra. Det som socialarbetaren arbetar med i sin vardag är det som skapar 
ramen för det sociala arbetet, med andra ord den sociala konstruktionen. Socialt arbete utgör 
en social konstruktion eftersom det skapas utifrån våra handlingar, diskussioner och idéer, 
snarare än att det existerar som en reell och egentlig verklighet (Payne, 2008).  

Metod  

Detta avsnitt kommer ingående att redogöra för metodologiska val och tillvägagångssätt 
under detta arbete. Härvid belyses vidare även aspekter kring studiens kvalitet och etiska 
överväganden.  

Metodval och metodbeskrivning 

Den största tyngdpunkten i detta arbete utgörs av en scoping review med anledning av att 
metoden lämpar sig väl i studier där författarna vill sammanställa befintlig forskning och 
litteratur inom ett specifikt ämnesområde. Metodvalet möjliggör såväl en bred överblick inom 
det valda ämnesområdet som att påvisa eventuella kunskapsluckor. En scoping review är inte 
heller lika strikt ifråga om datainhämtning som vid mer traditionella litteraturstudier, utan här 
tillåts förutom de vetenskapliga artiklarna likaså övrig relevant litteratur liksom föreskrifter, 
rapporter och sammanställningar från myndigheter för att nämna några exempel. Metoden 
utgörs av fem olika steg, varav det första steget innebär att formulera en forskningsfråga. Det 
andra steget innebär att utifrån forskningsfrågan inhämta relevant data, medan det tredje 
följaktligen inbegriper att välja ut de artiklar som är av relevans. Detta sker med hjälp av vissa 
inklusions- och exklusionskriterier. Fjärde liksom femte steget utgörs av att författarna 
slutligen kartlägger, beskriver och sammanställer den data som tidigare insamlats, något som 
vanligtvis genomförs genom tematisering (Arksey & O’Malley, 2005).  

Anledningen till att vi har valt att genomföra en scoping review är med hänsyn till våra 
frågeställningar samt vårt intresse av att identifiera och studera befintlig kunskap inom det 
valda ämnesområdet. Vi uppmärksammade tidigt att det fanns ett gediget material kring 
intellektuella funktionsnedsättningar, men att det var desto snävare i förhållande till de 
frågeställningar vi ville besvara. Därför blev det av relevans för oss att använda oss av ett 
bredare material i vårt arbete. Likaså hade vi inte kunnat uppfylla de sista stegen i en 
systematisk litteraturstudie, nämligen att ge underlag för en rekommendation eller ett beslut 
kring behandling och metod (Forsberg & Wengberg, 2013). Mot detta som bakgrund gjorde 
vi bedömningen att en scoping review var en lämplig metod att använda för att närma oss det 
valda kunskapsområdet.  

Vår tanke var till en början att endast genomföra en intervjustudie, men vi insåg snart att vi 
skulle ha svårigheter med att insamla tillräckligt med underlag för att kunna besvara våra 
frågeställningar så att arbetet hade uppnått tillräckligt hög kvalitet. Detta menar vi delvis 
beror på svårigheten att uppnå ett tillräckligt högt antal av respondenter, samt svårigheten att 
genom endast ett fåtal intervjuer ge fullständiga svar på våra frågeställningar. Likaså är vårt 
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valda ämnesområde såväl omfattande som känsligt för många berörda, något som ytterligare 
innebär svårigheter vid datainsamlingen vid enbart intervjuer. Datan kan fort tänkas bli tunn, 
spretig och subjektiv utifrån att frågeställningarna är relativt öppna samt berör ett känsligt 
område. Som komplement till vår scoping review valde vi att genomföra tre kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer i syfte att skildra frågeställningarna ur ett fördjupat perspektiv. 
Vår avsikt med detta var att skapa en ökad förståelse för den litteratur som vi funnit samt för 
att försöka ge ett större djup och ytterligare nyansering i vårt arbete. 

Datainsamling och urval 

Litteraturöversikt  

Den data som använts i detta arbete valdes ut utifrån vad vi ansåg var av relevans för att 
kunna besvara våra frågeställningar. Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar, litteratur, 
rapporter och statistik från IVO, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok om lex Sarah 
från Socialstyrelsen, två doktorsavhandlingar, gällande lagstiftning samt övriga artiklar som 
varit av intresse. Vår data har i huvudsak insamlats genom databaser via Jönköping 
Universitys högskolebibliotek. Vid specifikt artikelinhämtningen har vi vidare hänvisats till 
databaserna Academic Search Elite, Wiley, SocIndex och Digitala Vetenskapliga Arkivet 
(DiVA).  

Vidare har data inhämtats genom granskning av referenslistor i de publikationer som vi funnit 
i redan utvald data, med andra ord har sekundära källor använts. Detta är i denna kontext, 
enligt Bryman (2011), ett slags bekvämlighetsurval.  

Datainsamlingen genomfördes under vårterminen 2016, där vi i samråd med en 
högskolebibliotekarie resonerade oss fram kring olika tillämpbara sökord. De sökord som vi 
valde att använda oss av har använts i olika kombinationer för att generera bästa möjliga 
resultat i relation till våra frågeställningar. De sökord som vi har använt oss av vid samtlig 
datainhämtning är:  

Intellektuell funktionsnedsättning, funktionsnedsättning, missförhållanden, övergrepp, 
våld, ledarskap, lagstadgad rapporteringsskyldighet, people with intellectual disabilities, 
people with disabilities, abuse, institutional abuse, violence, leadership, statutory 
reporting.  

Vi är väl medvetna om att antalet sökord till mängden är stort. Anledningen till detta är att 
enstaka sökord inte genererade tillräckligt med data för att våra frågeställningar skulle kunna 
besvaras.  

Datainsamlingen har genomförts såväl parvis som individuellt, där vi systematiskt sökt efter 
data av relevans tillsammans, och därefter läst och granskat data individuellt för att sedan 
diskutera dess relevans. Urvalsprocessen utgick från att i första hand läsa titlar och abstrakt 
för att få en inblick i inhämtad data och senare en mer djupgående bearbetning för att skapa 
en bättre helhetsbild. Vår datainsamling av vetenskapliga artiklar och övrig litteratur av 
relevans resulterade slutligen i ett urval av totalt 40 källor. Detta urval bestod till en början av 
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58 källor, men där 18 stycken efter bearbetning senare valdes bort. Artiklarna sammanställdes 
sedan i en egen utformad artikelmatris för att systematiskt kunna hantera den stora mängd 
data som inhämtats (se Bilaga 3 för exempel).  

Semistrukturerade intervjuer 

Vi har vid de semistrukturerade intervjuerna använt oss av ett målinriktat urval, vilket enligt 
Bryman (2011) innebär att urvalet styrs utifrån studiens frågeställningar och att 
respondenterna väljs utifrån en önskan hos forskaren om att kunna tillföra relevant data inom 
ämnesområdet. Vi valde att tillfråga ett antal olika verksamhetsledare att delta i detta arbete, 
där samtliga av de tillfrågade är aktiva inom diverse LSS-verksamheter i två kommuner i 
Småland. Vid urvalet av respondenter för arbetet utformades ett informationsbrev 
innehållande en presentation av vårt arbete samt en intervjuförfrågan (se bilaga 1). Detta 
informationsbrev skickades via mejl till tolv utvalda verksamhetsledare i de valda 
kommunerna, där tre av dessa tackade ja till att delta i en intervju. Inga påminnelser gjordes 
medvetet av den anledningen att intervjuerna i vårt arbete enbart utgör ett komplement till 
litteratur.  

Inför våra intervjuer utformade vi en intervjuguide (se Bilaga 2) utifrån de teman som vi ville 
beröra, men som fortfarande lämnade ett stort utrymme för respondenten att fritt kunna 
besvara och reflektera kring intervjuguidens frågeställningar (Bryman, 2011).  

De tre intervjuerna genomfördes på respektive verksamhetsledares arbetsplats och ägde rum 
under vecka 17 och 18. Intervjutiden varierade något mellan samtliga intervjuer, men bestod 
uppskattningsvis av 45-60 minuter. Respondenterna bestod av en verksamhetsledare inom 
personlig assistans, en verksam som föreståndare på ett gruppboende samt en 
verksamhetsledare för området funktionshinderomsorg. Samtliga verksamhetsledare befann 
sig inom åldersspannet 40-50 år. Vid samtliga intervjuer var båda författarna till detta arbete 
närvarande, där den ena av oss ansvarade för att ställa frågorna enligt intervjuguiden och den 
andra ansvarade för ljudupptagning samt fältanteckningar. Följdfrågor av relevans ställdes av 
båda författarna.  

Databearbetning/analys 

Vi valde att använda oss av en tematisk analys, vilken beskrivs som den vanligaste 
analysmetoden i en kvalitativ studie (Bryman, 2011). Det första steget i denna analysmetod är 
kodning av materialet, vilket innebär att samtlig data ordnas och systematiseras grovt. Att 
koda materialet syftar till att bryta ner materialet och identifiera en uppsättning av 
betydelsefulla enheter. Detta moment i analysprocessen kan bidra till en ökad förståelse av 
den data som insamlats. Nästa steg i analysprocessen är att utifrån de koder som identifieras 
skapa ytterligare ordning i datan genom kategorisering. Härvid är syftet att skapa en 
övergripande tematisk struktur genom att lyfta fram ett antal framträdande kategorier ur datan 
som vidare kan analyseras. Härifrån ska datan sedan delas in de återkommande kategorierna i 
mer generella teman utifrån de frågeställningar som önskas besvaras. Slutligen används den 
tematiserade datan i resultat- och analysredovisningen och föranleder sannolikt en djupare 
diskussion kring datan (Hjerm & Lindgren, 2010). 
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Analysprocess – data insamlad från artiklar  

Vid bearbetning och analys av våra utvalda artiklar läste vi samtliga enskilt till att börja med 
för att därefter bearbeta dem tillsammans och senare föra en diskussion kring dess innehåll. 
Vårt syfte vid denna bearbetning var att finna delar av relevans i artiklarna som vidare kunde 
användas och presenteras i vår resultatdel. Detta kan härledas till vad Forsberg och 
Wengström (2013) beskriver ifråga om hur en analysprocess kan se ut i en litteraturstudie, där 
de belyser vikten av att dela upp datan i mindre delar och därefter undersöka dessa var för sig. 
Ett sådant analysarbete innebär även att artiklarna efter uppdelning och bearbetning kan 
betraktas på nya sätt. Övrig litteratur som vi använt oss av har likaså analyserats utifrån de 
principer som ovan beskrivits.   

Till hjälp vid denna analysprocess hade vi den artikelmatris som vi tidigare utformat för att 
hantera och koda den stora mängden insamlad data. Genom denna matris kunde vi inhämta en 
god mängd referenser som kommit till användning i detta arbete. Dessa artiklar granskades 
desto djupare och härifrån kunde vi sedan identifiera återkommande kategorier, vilka vi i ett 
senare skede kunde dela in i mer generella teman. Denna process innebar att vi skrev ut 
samtlig inhämtad data från artiklar, samt övrig litteratur, för att därefter klippa ut stycken och 
markera återkommande kategorier i texten. Därifrån kunde vi sedan sortera denna data till 
meningsfulla och huvudsakliga teman, nämligen missförhållanden, orsaker och brister, 
hantering samt effekter. Ytterligare subteman kunde identifieras, vilka mer ingående 
presenteras i vår resultat- och analysdel. 

Analysprocess – data insamlad från intervjuer 

Innan vi kunde påbörja en dataanalys var vi tvungna att förbereda den stora omfattningen av 
material som intervjuerna genererade genom att transkribera samtlig data. Transkribering av 
data innebär att texten omformas till en analyserbar text, vilket konkret innebär att det 
ljudinspelade materialet skrivs ut i löpande text. En av fördelarna med transkriberingen är att 
den bibehåller respondenternas egna ord och formuleringar, dock innebär den en stor 
omfattning av text att sedan analysera (Bryman, 2011). Vid transkriberingen av vår inhämtade 
data kom vi överens om att genomföra samtlig transkribering tillsammans.  

Intervjumaterialet kodades och kategoriserades i ett första steg i ett dokument genom att 
samtlig data bearbetades och grovt sorterades utifrån gemensamma och återkommande 
uttalanden. Därefter skrev vi, likt vid analysen av artiklar och litteratur, ut samtlig data för att 
återigen klippa ut och markera delar av särskild relevans. Härifrån kunde vi sedan identifiera 
våra huvudsakliga teman, vilka kunde sättas i relation till det material vi redan tillägnat oss 
genom artiklarna och litteraturen. Även här kunde temana återges i form av missförhållanden, 
orsaker och brister, hantering samt effekter. Likaså vid denna analysprocess kunde flertalet 
subteman identifieras.  

För att i detta arbete bevara anonymiteten hos våra respondenter valde vi i resultat- och 
analysredovisningen att använda oss av fiktiva namn då vi redogör för vad som framkommit 
under intervjusekvenserna. Respondenternas fiktiva namn är Ulrika, Elisabeth och Miriam. Vi 
kunde efter samtliga genomförda intervjuer uppmärksamma att den första intervjun med 
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Ulrika inte genererade den mängd data som vi hade förväntat oss. Detta tror vi till stor del kan 
härledas till vår egen nervositet som infann sig vid detta tillfälle, något som yttrade sig genom 
ett undvikande av tystnad och inväntande av fördjupande svar från respondenten, samt för 
snabba följdfrågor. Följaktligen kan vi dock konstatera att de resterande två intervjuerna 
genererade ett betydligt rikare omfång av data.  

I resultat- och analysredovisningen framhålls data från intervjuerna främst i form av citat. 
Citaten har ibland brutits med anledning av att korta ner sekvensen och för att enbart 
bibehålla det som ansetts vara av högre relevans och kvalitet för vårt arbete. Detta har 
markerats i texten genom //…//. Då det i intervjusekvensen förekom en tystnad som var 
märkbar har vi markerat detta i texten genom [tystnad].  

Studiens kvalitet 

I kvalitativa studier är det enligt somliga forskare av relevans att använda sig av andra 
kvalitetsbegrepp än validitet och reliabilitet, detta på grund av att dessa kriterier ofta strävar 
efter att nå en absolut kunskap och således en enda bild av den sociala verkligheten. I 
kvalitativa studier är fokus sällan på att generera en sådan absolut kunskap, utan snarare att 
skapa en fördjupad förståelse och tolkning kring olika sociala fenomen och den sociala 
verkligheten. Kvaliteten i en kvalitativ studie kan istället bedömas utifrån kriterierna 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011).  

Trovärdighet handlar om att författaren förhåller sig till de regler och krav som finns i 
samband med forskningsprocessen. Härvid är respondentvalidering även av vikt, vilket 
innebär att forskaren delar med sig av sitt resultat till deltagarna i studien för att få bekräftat 
att innehållet är uppfattat på ett korrekt sätt (Bryman, 2011). Trovärdigheten uppfylls enligt 
vår mening på så vis att detta arbete genomförts i enlighet med vad som föreskrivs ifråga om 
en studie av detta slag. Avseende respondentvalidering har vi bedömt detta som orimligt med 
tanke på det begränsade tidsomfånget som vi haft till förfogande. Däremot kommer samtliga 
av respondenterna få ta del av den slutliga versionen av arbetet och då ges möjlighet att 
uttrycka sig om dess innehåll.  

Överförbarheten handlar om huruvida studien kan överföras till en annan liknande miljö. 
Härvid blir det viktigt att forskaren tydligt redogör för sina insamlade data med täta och 
fylliga beskrivningar, detta för att andra forskare sedan ska kunna avgöra om studien kan 
överföras till andra liknande kontexter (Bryman, 2011). Överförbarhetskriteriet kan till viss 
del anses som uppfyllt, detta utifrån att arbetet innehåller täta och tydliga redogörelser för all 
insamlad data som har använts. Däremot finner vi en svårighet i att vårt resultat kan överföras 
till andra liknande miljöer, detta utifrån att en del av arbetet utgörs av verksamhetsledares 
olika upplevelser och erfarenheter, något som givetvis försvårar en överförbarhet.  

Pålitligheten kan beskrivas utifrån att forskaren noggrant ska redogöra för samtliga delar 
under hela forskningsprocessen. Detta för att möjliggöra för övriga forskare att bedöma 
studiens kvalitet ifråga om tillvägagångssätt och utformande (Bryman, 2011). Vi har under 
hela arbetets process försökt att tydligt redogöra för samtliga aspekter ifråga om dess 
utförande.  
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Konfirmering handlar om möjligheten att kunna säkerställa att forskaren under processen 
agerat i god tro och inte medvetet låtit sig påverkas av personliga värderingar eller andra 
omgivande faktorer som kan komma att påverka studiens resultat och slutsatser (Bryman, 
2011). Vi vill tro att vi minimerat risken för medveten påverkan eller motstridigt handlade 
under denna process genom att vi ständigt har fört etiska reflektioner och diskussioner 
avseende aspekter vilka hade kunnat påverka detta arbetets resultat och slutsatser.  

Etiska överväganden 

En etisk medvetenhet har infunnits hos oss författare vid samtlig bearbetning av såväl utvalda 
artiklar som den övriga litteratur som vi valt att använda oss av. Vid granskningen av de 
artiklar vi valt ut framkommer det i somliga av dem att en etisk prövning genomförts före 
dess publicering, vilket innebär att dessa är granskade utifrån gällande etiska 
forskningsprinciper. Den övriga data som använts har dock likväl valts ut med eftertanke och 
reflektion kring dess trovärdighet.   

Grundläggande etiska principer att ha i beaktande enligt Bryman (2011) vid forskning är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet: 

Informationskravet innebär att forskaren ger information till deltagaren kring studiens olika 
moment, dess syfte samt att deltagandet är frivilligt. Denna etiska princip har i vårt arbete 
tagits i beaktande genom att vi inför intervjuerna skickade ett informationsbrev till deltagarna 
kring arbetets innehåll, syfte samt frivillighet att delta. Senare vid intervjusekvenserna 
upprepades likaså denna information muntligen för att tydliggöra dessa aspekter.  

Samtyckeskravet innebär att en deltagare själv bestämmer om denne vill delta i studien. Denna 
etiska princip kan sammankopplas till informationskravet, då vi i samband med 
informationsbrev samt muntlig information redogjorde för att respondentens deltagande var 
frivilligt och att denne när som helst kunde välja att avbryta intervjun om så önskades. 
Samtliga av respondenterna har via intervjuförfrågan själva tackat ja till att delta.  

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgifter kring de deltagande personerna ska 
behandlas så att obehöriga inte får tillgång till dem, liksom att uppgifterna i sig ska behandlas 
med konfidentialitet i så stor utsträckning som möjligt. Detta krav har tagits i beaktande 
genom att samtlig inhämtad data från respondenterna har förvarats på ett sådant sätt att ingen 
obehörig har kunnat komma åt dem. Likaså har vi i under arbetets gång varit noggranna med 
att ingen redovisad data ska kunna härledas till en enskild respondent, detta för att värna om 
respondenternas anonymitet.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats till studien endast får användas för det 
aktuella forskningsändamålet. Detta krav har tagits i beaktande genom att den data som 
insamlats via respondenterna endast har använts i detta arbete. Vid avslutandet av detta arbete 
kommer vi likaså att radera samtlig data vi insamlat från intervjuerna.  

Etiska aspekter har även tagits i beaktande vid såväl utformandet av vår frågeguide som under 
samtliga intervjuer. Vi var inför intervjusekvenserna medvetna om den intimitet och öppenhet 
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som kan förknippas med intervjuer och risken för att respondenterna kunde svara på frågor på 
ett sätt som de senare skulle ångra. Därav var det av synnerlig vikt att skapa genomtänkta 
frågeställningar och att försöka hålla intervjuerna inom de tilltänkta ramarna. Vidare har vi 
varit medvetna om att vårt valda ämnesområde kan upplevas som känsligt av de berörda 
ifråga om missförhållanden och hur dessa hanteras. Av denna anledning lade vi vikt vid att 
såväl utforma frågeställningar som att formulera oss vid de personliga mötena på ett icke 
fördömande sätt, då vi inte ville att respondenterna skulle känna sig ifrågasatta i sitt 
yrkesutövande. Likaså har överväganden gjorts kring eventuell risk för negativa konsekvenser 
och/eller skada av något slag för den enskilde respondenten samt den yrkesgrupp som denne 
tillhör. En etisk medvetenhet kring vår egen roll och våra förhållningssätt har även ansetts 
centralt under arbetets genomförande. Härvid har reflektioner gjorts avseende egen integritet, 
känslor, tankar, värderingar samt vår moraliska- och etiska kunskap (Kvale & Brinkmann, 
2014).  

Resultat och analys  

Här presenteras den data som erhållits från litteraturen samt de svar som respondenterna har 
bidragit med. Följande avsnitt kommer därför främst att utgå från den litteratur som använts, 
men kompletteras även med innehållsrika intervjusekvenser där vi finner det lämpligt.  
Resultat- och analysavsnittet presenteras huvudsakligen utifrån de teman som vi tidigare 
redogjort för, nämligen missförhållanden, orsaker och brister, hantering samt effekter. Vidare 
inbegrips härvid även de subteman som vi funnit i den tidigare databearbetningen. Detta 
avsnitt innehåller även analys av det resultat som vi erhållit, där vårt teoretiska ramverk blir 
särskilt framträdande.   

En närmare definition av missförhållanden 

Individer med funktionsnedsättningar finns i alla delar av världen, vilka skiljer sig åt såväl i 
antal drabbade individer som dess orsak och konsekvens. Som tidigare nämnts beräknas att 
cirka 20 % av befolkningen i världen är drabbad av någon form av funktionsnedsättning, en 
siffra som dessutom tenderar att öka konstant. I Sverige beräknas att det är cirka 1.5 miljoner 
vuxna individer som har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning påverkar i olika 
grad den enskilde individens liv och dennes livskvalitet, liksom många gånger dennes 
förmåga att fungera intellektuellt, psykiskt och/eller fysiskt. Forskning inom området visar 
dock att en funktionsnedsättning ofta påverkar den enskildes liv i en negativ riktning 
(Hallberg & Hallberg, 2015).  

Att avgöra vad ett missförhållande i relation till målgruppen kan vara är enligt vår respondent 
Ulrika inte alltid en självklarhet: 

Det hade ju varit betydligt enklare om det fanns ett färdigt facit för vad som är 
missförhållanden, men det gör det ju såklart inte. Annars hade det ju varit enkelt, då 
kunde jag som verksamhetsledare sagt att det här och det här ska ni rapportera och 
anmäla, men så ser det ju inte ut i verkligheten alls. Varje situation och händelse är ju 



Jönköping University  Johanna Karlsson & Alexandra Olofsson 
Examensarbete, 15 hp  VT 2016 

 
 

21 

unik, och därför måste det alltid göras en bedömning i varje situation, om vi har orsakat 
den och om någon brukare har kommit till skada av det. (Ulrika) 

Aktuell forskning visar dock att individer med intellektuella funktionsnedsättningar vanligen 
upplever någon form av övergrepp under sitt liv. Dessa övergrepp sker på många olika sätt 
och ter sig i många olika uttryck (Jenkins & Davies, 2004). Det finns idag goda evidens för att 
individer som lever med en intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk för att utsättas 
för övergrepp (Brown, Stein & Turk, 1995; Faccini & Saide, 2011; Khalifeh & Dean, 2010; 
Murphy, O´Callaghan & Clare, 2007; Oram, Trevillion, Feder & Howard, 2013; Sobsey, 
1994; Sobsey & Varnhagen, 1988; Trevillion, Oram, Feder & Howard, 2012). Ju svårare 
funktionsnedsättning som en individ har, desto större risk för att individen utsätts för någon 
form av övergrepp (Sobsey & Varnhagen, 1988), något som Sobsey (1994) menar särskilt kan 
härledas till individer med kommunikationssvårigheter. Internationell forskning visar att det 
är elva gånger större sannolikhet för att en individ med en funktionsnedsättning utsätts för hot 
om våld, samt sexuella och fysiska övergrepp, i jämförelse med den allmänna befolkningen 
(Khalifeh & Dean, 2010). 

I samband med att vi talar om missförhållanden med vår respondent Miriam uttrycker hon sig 
enligt följande:  

//…// Naturligtvis är det inte okej, men just inom omsorgerna LSS och psykiatri, är det 
oftast personer som inte själva kanske kan säga till när saker och ting går fel, utan de 
accepterar det, de är lite underkuvade. [tystnad] Men det här är ju en grupp som är 
ganska lätt tänker jag, att trycka till om man säger så. Dem har säkert blivit behandlade 
så, att man kanske har blivit lite klappad på huvudet, kanske daskat till dem och ja, det 
kanske man inte reagerar på. [tystnad] Jag tänker att denna gruppen kanske inte har 
samma talförhet som många andra och inte kan stå upp för sig själva i sådana 
sammanhang. (Miriam) 

De former av övergrepp som anses vara de mest framträdande i relation till målgruppen är 
fysiska, sexuella, psykiska, finansiella/materiella samt misskötsel/försummelse (Jenkins & 
Davies, 2004). Murphy, O’Callaghan och Clare (2007) framhåller att de övergrepp som 
individerna utsätts för ofta varierar i fråga om dess utsträckning i tid, från endast enstaka 
tillfällen till att pågå under flera års tid. Vanligt förekommande är likaså att individerna utsätts 
för flera olika typer av övergrepp samtidigt, samt att det ofta finns flera olika förgripare som 
utför övergreppet. Nedan följer en tydligare definition av de ovan angivna övergreppen:   

Fysiska övergrepp: Generellt inbegrips alla former av fysiskt våld, så som att slå, putta, 
smälla till, skaka, strypa, dra i håret, sparka eller bränna den enskilde individen med föremål. 
Ibland inräknas även överdosering av läkemedel, läkemedelsmissbruk och att individen 
medicineras under tvång. 

Psykiska övergrepp: Psykiska övergrepp kan ske såväl som ett fristående övergrepp, men det 
går även att härleda till samtliga övriga former av övergrepp som redogörs för. Vid övergrepp 
generellt, är sannolikheten stor för emotionella och psykiska konsekvenser av något slag. Hot, 
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förföljelse, kränkningar, förolämpningar, trakasserier, mobbning, förödmjukelse och isolering 
är exempel på psykiska övergrepp.   

Sexuella övergrepp: Inbegriper all otillåten sexuell kontakt så som tvång till sexuell aktivitet, 
oönskad beröring och våldtäkt. 

Misskötsel/försummelse: Inbegriper att personal på olika sätt underlåter den enskilde 
individens grundläggande behov, så som att exempelvis socialt isolera den enskilde eller att 
inte bistå med stöd och hjälp vid hygien, tillredning av måltider, läggning och över- eller 
undermedicinering.  

Finansiella/materiella övergrepp: Härvid inbegrips exempelvis stöld, bedrägeri och 
underlåtenhet att delaktiggöra den enskild om finansiella och materiella angelägenheter 
(Faccini & Saide, 2011; Jenkins & Davies, 2004). 

De flesta övergrepp som individer med intellektuella funktionsnedsättningar utsätts för sker 
främst i olika former av boenden samt då stöd och omsorg ges i den enskilde individens eget 
hem (Murphy, O’Callaghan & Clare, 2007). Våld och övergrepp i olika former tycks enligt 
Strand, Benzein och Saveman (2003) ofta accepteras som ett naturligt inslag i den dagliga 
omvårdnaden för individer med intellektuella funktionsnedsättningar. De vanligaste 
förekommande formerna av övergrepp är de fysiska och psykiska, vilka även kännetecknas av 
att de äger rum i nära hjälpande situationer. Murphy, O’Callaghan och Clare (2007) kunde 
dock utifrån sina resultat de erhållit identifiera att psykiska övergrepp är de vanligast 
förekommande, efterföljt av sexuella övergrepp, misskötsel och försummelse, fysiska 
övergrepp, finansiella och materiella övergrepp samt över- och undermedicinering. De kom 
även fram till att det ofta är den personal som arbetar med dessa individer som utsätter dem 
för olika övergrepp. Författarna påpekar dock att studien eventuellt inte kan generaliseras till 
den allmänna populationen, detta med anledning av att studiens deltagare kontaktats genom 
advokater samt att samtliga fall var av mycket allvarligt slag och hade rapporterats till 
polisen.  

De olika verksamhetsledarna som vi intervjuat berättar om sina uppfattningar av vad ett 
faktiskt missförhållande kan innebära och hur det i sådana fall kan yttra sig, där vi valt att 
redogöra för tre utdrag som vi anser särskilt talande: 

Ett missförhållande kan vara allt ifrån det lilla till det stora, men det är ju egentligen 
alltid tycker jag när det på något sätt är kränkande, eller när man inte bemöter brukaren 
med respekt och värdighet. Det är ju väldigt enkelt när någon är hårdhänt, eller när det 
kommer någon och man ser blåmärken eller sådana saker. Det är mycket svårare när det 
blir etiskt. Är det ok att neka någon att gå ut själv? Det här när man som personal sätter 
gränser, är det ok att göra det? Det blir väldigt etiska dilemman om man säger så. 
(Miriam) 

Men det man tänker på rent allmänt när det gäller missförhållanden enligt lex Sarah kan 
ju vara att individen eller brukaren då inte får den hjälpen som de är i behov av. Det kan 
ju också vara så att någon god man eller förvaltare brister i sitt ansvar när det gäller 
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deras uppdrag, att de inte får tillräckligt med pengar så att det räcker till mat. 
Svårigheter, [tystnad] det svåraste tycker jag nog faktiskt är när brukare anklagar och 
beskyller personal för att ha brustit i sitt bemötande eller så. (Elisabeth)  

Jag tänker att de vanligaste förekommande missförhållandena i relation till målgruppen 
är de man inte ser. //…// Man slår dem inte eller klöser dem inte eller sådant. [tystnad] 
Det är ju mer det här att säga fula ord eller att begränsa dem. Vad är rätt och vad är fel? 
//…// Man passar sig för det här som syns, för det vet man, att slår jag någon så är det 
fel, det kommer att synas. Det vet man ju - att slå någon får man ju inte göra, det är ju 
konstruktivt nej. Men att kalla dig för någonting, det är inte samma sak. (Miriam) 

I detta arbete har det blivit märkbart att individer med intellektuella funktionsnedsättningar är 
en särskilt sårbar grupp vad gäller att utsättas för olika former av övergrepp, vilket bekräftas 
både i litteratur och av respondenterna. Utifrån detta arbete kan noteras att definitionen och 
innebörden av ett missförhållande är ytterst komplex, något som vi kan reflektera över ofta 
verkar grunda sig i subjektiva bedömningar från person till person. Därför är det inte heller 
helt förvånande att individer således tolkar och upplever missförhållanden och övergrepp på 
olika sätt. Det framhålls särskilt i litteraturen att det därtill ofta är personal som utsätter den 
funktionsnedsatte individen för övergrepp, vilket även våra respondenter framhåller likväl. 
Utifrån vad som ovan redogjorts för kan ett samband ses mellan det som litteraturen 
presenterar kring missförhållanden och dess art, i relation till målgruppen, och det som 
verksamhetsledarna beskriver utifrån deras egna erfarenheter. Litteraturen belyser de 
vanligaste förekommande missförhållanden som individer med intellektuella 
funktionsnedsättningar utsätts för i deras vardag, där en av studierna som använts visar att 
psykiska övergrepp är de vanligaste förekommande. Detta är något som likaså styrks i de 
intervjuer som genomförts, där samtliga respondenter belyser att brister i bemötande och 
direkta kränkningar är de övergrepp som de oftast tycker sig möta i sina verksamheter. 
Utifrån vad som presenterats torde det inte vara osannolikt att olika former av psykiska 
övergrepp är de vanligaste, vilket troligtvis ofta grundar sig i att övergrepp av dessa slag är 
mindre synliga och lättare att komma undan med. Vidare är det intressant att reflektera kring 
det faktum att denna målgrupp ur många hänseenden är enklare att utsätta än många andra 
människor i samhället, något som troligtvis beror på den nedsatta kognitiva förmågan som är 
en följd av deras intellektuella funktionsnedsättning. Utifrån vad som härvid diskuterats kan 
vi således se en närhet mellan befintlig teori och empiri. 

Utifrån vårt teoretiska ramverk, social konstruktionism, är det intressant att reflektera över 
huruvida ett ”missförhållande” kan anses vara en social konstruktion. Social 
konstruktionismen betonar att den sociala verkligheten vi lever i skapas genom våra 
gemensamma handlingar vilka grundar sig i vår sociala kunskap, våra uppfattningar och 
tolkningar av olika händelser. Därför kan vad som betraktas som ett missförhållande till stor 
del tänkas skapas utifrån såväl människors personliga erfarenheter, bakgrund och 
uppfattningar, som av samhällets gemensamma erfarenheter, normer och värderingar. Med 
detta menar vi att de övergrepp som i detta arbete illustreras, så som kränkningar, fysiskt våld 
eller sexuella övergrepp som exempel, kan tänkas utgå ifrån en gemensam uppfattning och 
tolkning av vad som upplevs vara rätt eller fel. Det är även intressant att reflektera över hur 
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denna målgrupps ökade utsatthet för övergrepp kan härledas till en social konstruktion. 
Utifrån det faktum att individer med intellektuella funktionsnedsättningar utsätts för mer 
övergrepp än andra människor, så kan de betraktas som en underordnad grupp i samhället. 
Detta kan vi relatera till en form av social konstruktion, där alla vi människor i samhället, är 
medskapare till den sociala verklighet som dessa individer har att förhålla sig till. Detta är 
dock något som förändras över tid genom ett ständigt samspel människor emellan samt 
genom att den sociala kunskapen kring etiska aspekter förändras i takt med den samhälleliga 
utvecklingen.  

Identifierade orsaksförklaringar till övergrepp och missförhållanden 

Funktionsnedsättningen i sig 

Anledningarna till att individer med funktionsnedsättningar ofta har sämre levnadsvillkor än 
andra grupper i samhället är många. En bidragande faktor till detta är att den problematik och 
de svårigheter som en funktionsnedsättning ofta medför är komplex och således påverkar 
många delar av individens livssituation. Kunskapen i det omgivande samhället kring 
funktionsnedsättningar och dessa individers livsvillkor är ofta bristfällig och det sociala stödet 
som erbjuds är sällan individuellt anpassat (Klamas, 2010). Att leva med en intellektuell 
funktionsnedsättning är något som i sig kan innebära en högre risk för att utsättas för 
övergrepp av någon form under sin livstid (Casteel, Martin, Smith, Gurka & Kupper, 2008). 
Övergrepp mot individer med funktionsnedsättningar beror ofta på dennes oförmåga att göra 
sig förstådd och en otillräckligt anpassad miljö (Larsson, 2009). Social isolering till följd av 
funktionsnedsättningen är ytterligare en förklaring till varför dessa individer utsätts för olika 
former av övergrepp och våld (Rivara et al., 2007). Individer med intellektuella 
funktionsnedsättningar är på många sätt en passande måltavla (Cohen & Felson, 1979). Detta 
motiveras utifrån de svårigheter som dessa individer kan ha vad gäller kognitiva 
tillkortakommanden, förmågan att hantera riskfyllda situationer, att uttrycka negativa känslor, 
svårigheter ifråga om initiativförmåga samt konflikthantering (Bengtsson-Tops, 2014). 
Flertalet forskare menar dessutom att det idag råder ett visst överseende ifråga om att 
individer med en intellektuell funktionsnedsättning utsätts för övergrepp. Denna forskning 
hävdar bland annat att dessa individer exempelvis ignoreras, negligeras och misstänkliggörs i 
mötet med professionella inom såväl social service, rättsväsende som inom vården (Markham, 
2003; Rice, 2009). Studier visar att övergrepp mot individer med funktionsnedsättningar 
generellt är ett underrapporterat problem (Strand, Benzein & Saveman, 2003).  

Individer med en funktionsnedsättning står ofta i beroendeställning till andra människor i 
deras omgivning i den dagliga livsföringen. Många gånger utgörs dessa människor av 
personal, vilka är anställda för att kunna ge den hjälp och det stöd som individer med 
funktionsnedsättningar behöver. Svåra situationer kan ibland uppstå och den personal som ska 
ge stöd och hjälp kan få det svårt att hantera och agera vid utmanande situationer. Såväl 
omvårdnadspersonalen som den enskilde individen kan vid sådana situationer känna sig 
hotad, icke accepterad och missförstådd, vilket är något som kan föranleda konfliktfyllda och 
svårhanterliga situationer. Nedanstående exempel illustrerar en sådan form av händelse 
mellan en enskild individ och en personal på ett boende (Strand, Benzein & Saveman, 2003). 
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The staff member stopped Carl when he was grabbling around in his own living room 
among his own things at the group-dwelling. When Carl refused to stop what he was 
doing, the staff member forced him violently and finally dragged him out of the room 
against his will. ”Things have to be done by force when you do not want to cooperate,” 
the staff member said. Carl stared at him for a short while before he grabbed the staff 
member’s hair in a firm grip. The staff member tried to reprimand Carl to loosen his grip 
but he did not succeed at all. Then he pushed Carl with so much intensity that he fell to 
the ground with a broken ankle as a consequence. After this occasion Carl was labelled 
an unstable and violent person, which resulted in his removal to another special unit for 
dangerous residents. He was also given medication to calm him down and sometimes he 
behaved confused. Mostly he sat quietly in his favourite corner in his room doing 
nothing, and the staff members increasingly forgot his existence. Since the violent 
situation Carl has reacted more aggressively in situations, which he used to handle in a 
more proper way (Strand, Benzein & Saveman, 2003). 
 

Eftersom att den personal som arbetar med dessa individer emellanåt kan komma att hamna i 
sådana svåra och konfrontativa situationer, belyses att olika kompetenser ofta är att anse som 
nödvändigt för att på ett lämpligt sätt kunna hantera dessa situationer (Emerson et al., 2000). 
Många gånger, likt vad exemplet ovan redogör för, kommer personalen nära den enskilde 
individen. Vid sådana situationer kan individens nedsatta kognitiva förmåga innebära vissa 
svårigheter, så som att den enskilde inte vill samarbeta eller att denne har en annan 
uppfattning om vad som borde göras. Det framkommer att aggressioner främst skapas i de 
hjälpande situationerna när individerna med funktionsnedsättningen inte är att anse som 
samarbetsvillig och/eller då de båda parterna reagerar med någon form av våld vid en sådan 
situation (Strand, Benzein & Saveman, 2003). Det framhålls härvid att det därför förekommer 
metoder emellanåt som inbegriper fysiskt tvång, isolering och medicinering i lugnande syfte 
vid hanteringen av situationer som upplevs svårhanterliga av personal (Emerson et al., 2000).  

Gustafsson, Hallerfors och Mollberg (1995) redogör för en vanligt förekommande situation på 
ett gruppboende för individer med funktionsnedsättningar:  

En lindrigt utvecklingsstörd kvinna bor i egen lägenhet kopplad till en gruppbostad. 
Lägenheten har slammat igen. Personalen vill hjälpa henne att städa men hon vägrar att 
släppa in dem. Man slits emellan viljan att respektera kvinnan och viljan att hjälpa henne 
så att hon inte ”går ner sig” alldeles. Några pratar om vanvård och andra om hennes rätt 
till integritet. När grannarna börjar klaga över dåliga lukter och annat som de upplever 
som obehagligt, så blir det ändå uppenbart att något måste göras (Gustafsson, Hallerfors 
& Mollberg, 1995, s. 137).   

Detta exempel illustrerar ett inte helt ovanligt dilemma som kan uppstå för en personalgrupp 
som arbetar i en gruppbostad. Ibland krävs det att personalen ingriper för att förhindra att 
individen skadar sig själv, något som kan innebära att den enskildes integritet och autonomi 
därför måste åsidosättas. I sådana situationer är det av vikt att personal är medveten om att 
den handling som de genomför faktiskt är att likställa med ett övergrepp mot individen. Att 
betona härvid är dock att underlåtenhet att handla i en svår situation, likt exemplet ovan, 
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skulle kunna innebära ett ännu större övergrepp mot individen. I samband med sådana 
situationer där olika dilemman och ställningstaganden uppkommer är det därför av synnerlig 
vikt att verksamhetsledaren tillsammans med sin personal för en dialog kring vad som är rätt 
och fel, människovärde och värderingar. Det är även av betydelse att den enskilde individen 
informeras om att personalens agerande vid ett sådant tillfälle innebär en kränkning och 
således ett faktiskt övergrepp (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995).   

Likaså berättar Miriam om svårigheten att många gånger avgöra vad som ett korrekt 
handlande i svårbedömda situationer, där en avvägning ofta måste göras mellan den enskildes 
autonomi kontra individens och/eller personalens säkerhet, hälsa och omdöme. Härvid belyses 
vikten av att kontinuerligt föra en etisk dialog med hela personalgruppen: 

Man måste ha de etiska dilemmana, man måste hela tiden ställa sig frågan vad är rätt 
och vad är fel. Det finns liksom inte alltid något bra svar på vad som är rätt och fel, 
ibland måste vi ha regler för deras säkerhets skull och så, såklart. (Miriam) 

Att vara drabbad av en intellektuell funktionsnedsättning kan, enligt såväl rådande forskning 
som uttalanden från våra respondenter, innebära en ökad risk i sig att utsättas för olika 
missförhållanden. Utifrån detta arbetes studier framkommer att orsaken till detta många 
gånger kan härledas till dels individens kognitiva svårigheter, och dels personalens 
svårigheter att göra bedömningar och avvägningar i sådana situationer som upplevs vara 
svårhanterliga. Detta är något som kan tänkas utgöra grunden för många av de 
missförhållanden som uppstår i relation till målgruppen. Härvid belyses dock att det många 
gånger kan vara svårt att avgöra vad som faktiskt är ett rätt eller fel handlande i särskilda 
situationer. Efter att ha tagit del av såväl litteratur som respondenternas erfarenheter kan vi 
dock reflektera över det faktum att ett missförhållande, och således ett övergrepp mot 
individen, ibland kanske kan anses som legitimt. Med detta menas att en underlåtenhet att 
handla kan resultera i desto allvarligare konsekvenser för den enskilde individen, så som att 
individen skadas eller rent ut av avlider, vilket därför kan innebära att ett ”oriktigt” handlande 
av personalen ibland är oundvikligt.  

En bristande professionalitet 

Det finns vissa karakteristiska kännetecken vad gäller en sådan kultur där övergrepp av olika 
slag förekommer, vilka inte kan härledas till den enskildes funktionsnedsättning i sig. I detta 
arbete har vi valt att endast belysa de kännetecken som vi har funnit mest stöd för i aktuell 
forskning inom ämnesområdet, nämligen:  

- Bristande professionalitet 
- Bristande utbildning och erfarenhet 
- Institutionalisering (Barron, 2008) 

 
Barron (2008) redogör för ett exempel på hur denna kultur kan yttra sig i realiteten. En 
funktionsnedsatt individ som inte hade förmågan att kommunicera genom ”vanligt” tal och 
därför kommunicerade genom kroppsspråk, hade under en lång tid blivit sparkad och slagen 
av personal. Funktionsnedsättningen i kombination med ett mycket utåtagerande beteende 
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medförde en stor sårbarhet avseende risken att bli utsatt för olika former av övergrepp. Den 
nedsatta verbala förmågan innebar därtill en inskränkning ifråga om att i efterhand kunna 
berätta om och beskriva övergreppet som denne blivit utsatt för. Detta exempel illustrerar ur 
många hänseenden just en bristande professionalitet, vilket mer ingående kommer att 
redogöras för utifrån olika aspekter i kommande avsnitt.  

En bristande kunskap, kompetens och förståelse 

Verksamhetsledaren har till uppgift att se till individen med funktionsnedsättningar och 
dennes behov. Det ligger inom verksamhetsledarens ansvarsområde att göra en rimlig 
tolkning och bedömning av den enskildes behov och vad som, för denne individ, kan anses 
vara ett normalt respektive onormalt beteende. Härvid ingår att vidare informera och upplysa 
sin personal om denna tolkning i syfte att dem ska hantera var enskild situation på bästa 
möjliga sätt i förhållande till den enskilde individen. I arbetet med individer som har en 
funktionsnedsättning är det inte helt ovanligt att känslor så som osäkerhet, rädsla och ångest 
uppstår i situationer då personal försöker behärska och reducera det som upplevs som ett 
svårförståeligt eller provocerande beteende. För att försöka reducera dessa känslor kan det av 
verksamhetsledare och personal skapas rutiner och regler i syfte att ha kontroll över sin 
arbetssituation. Individerna har därefter att förhålla sig till dessa bestämmelser, men så länge 
som de grundas i dessa individers behov är det att anse som något bra. I de fall då det snarare 
är personalens behov som sätter gränserna, och då en boendes handling upplevs strida mot 
dessa bestämmelser, är det inte längre något acceptabelt (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 
1995).  

Att som personal sätta gränser och skapa regler utifrån sina egna behov, samt för att sannolikt 
reducera obehagliga situationer, kan vi härleda till vad Elisabeth berättar om det ofta 
förekommande ojämlika maktförhållandet mellan personal och individen med 
funktionsnedsättning:  

Rent generellt tror jag det beror på okunskap eller olämplighet hos medarbetarna, 
framförallt om man anställer någon som saknar utbildning och erfarenhet. //…// Att 
medarbetare helt enkelt inte tänker på att man kan missbruka sitt maktförhållande som 
man alltid har som personal. Att det är lätt att man medvetet eller omedvetet kränker en 
brukare. (Elisabeth) 

En bristande kunskap och en otydlig eller obefintlig hållning ifråga om bemötande utgör ofta 
en grund till att individen med en funktionsnedsättning utsätts för någon form av övergrepp 
(Bengtsson-Tops, Saveman & Tops, 2009). Den omsorgspersonal som kommer i kontakt med 
dessa individer vars uppgift är att såväl ge hjälp och stöd som att göra bedömningar och utföra 
behandling, brister ofta i sin kunskap (Chaplin, 2004). Personalen beskrivs som otillräckligt 
tränade i att dels känna igen och behandla dessa individer, liksom att bemöta och vårda dem 
på ett adekvat sätt. Detta beskrivs som ett påtagligt problem för målgruppen. När konflikter 
uppstår mellan den enskilde individen och omsorgspersonalen beror detta vanligtvis på 
bristande professionalitet, alltså att denne inte innehar kunskap och förståelse om hur man på 
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bästa sätt stöttar den enskilde individen och en osäkerhet kring sin egen roll som personal 
(Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995).  

Många gånger kan personal som arbetar med individer som innehar någon form av 
funktionsnedsättning uppleva att det är ett utmanande arbete. Den generella uppfattningen 
bland personal är oftast; desto mindre grad av funktionsnedsättning, desto enklare att ge stöd 
och hjälp till individerna. Likaså är det ett faktum att personal är olika motiverade till att 
arbeta med denna målgrupp och att ge den hjälp och det stöd som behövs. Därför är det av 
synnerlig vikt att verksamhetsledaren ser till att individen med funktionsnedsättning och den 
stödjande personalen utgör en bra sammansättning (Clement & Bigby, 2010). 
Verksamhetsledare kan ibland få höra från sina medarbetare att det är ”jobbigt” om dagarna i 
arbetet med brukarna, något som exempelvis tar sig i uttryck genom att individerna upplevs 
”jävlas” med dem på olika sätt. Personal har vid sådana tillfällen redogjort för att de ibland 
valt att inte hjälpa individen, utan istället väntat alternativt underlåtit handling, för att det 
känns så ”jobbigt”. Ett sådant beteende från personalens sida, så som ett bristande bemötande 
och förhållningssätt, är aldrig försvarbart. Detta är något som dock oftast grundar sig i 
okunskap. Larsson (2009) redogör i sin bok för egna reflektioner från sin tid som handledare 
inom omsorgen, där hon bland annat säger ”min erfarenhet är att personalen sällan menar illa 
och att kunskap är den bästa vägen till både ork, inlevelseförmåga och empati” (Larsson, 
2009, s. 13) (Larsson, 2009).   

Kompetensen hos personalen var något som även verksamhetsledarna vi intervjuade lade vikt 
vid rent generellt. Flertalet gånger betonades vikten av tillräcklig kunskap, kompetens och 
förståelse för de individer de möter i arbetet. Följande citat illustrerar tydligt detta:   

Det här med kompetens hos personal är ju väldigt viktigt. Framförallt personal som vill 
och tycker det är roligt att jobba med den här gruppen, men också att man behöver en 
viss kompetens. För förstår du inte varför de gör som de gör, då är det klart att man kan 
bli förbannad och tänka gud så dem beter sig. Eller att han ska alltid göra sådär och det 
är så irriterande, men har du en kunskap om att det är så det fungerar när man har den 
här funktionsnedsättningen, ja då kan man ju anpassa sig till det och förstå. [tystnad] Då 
hänger man upp sig på det och försöker ändra det istället, istället för att förstå beteendet. 
Det är då jag känner att vi sätter dem i de här facken istället och faktiskt begränsar dem, 
då slipper vi ju det där jobbiga. Då får jag det lite lättare som personal helt enkelt. //…//  
Sen är det ingen garanti att en person som är utbildad och har rätt kompetens gör det 
bästa jobbet. Men man äger dock ändå en kunskap, att kunna bemöta och att kunna 
förstå dem i sitt arbete. (Miriam) 

Det vanligaste är att personalen brister i bemötandet //…// Sen om man hela tiden har i 
åtanke att detta är individer som oss andra och individer som ska bemötas som oss 
andra, så minskar ju risken för att det ska uppstå brister. (Ulrika)  

Verksamhetsledaren har med andra ord en viktig uppgift vad gäller den personal som skall 
utföra det dagliga omsorgsarbetet på gruppboendet, nämligen att upprätthålla en god kvalitet 
och hög kompetens hos sina medarbetare. Kvaliteten på omsorgsarbetet är i stor utsträckning 
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beroende av personalen och deras kunskaper (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995). 
Forskning visar att omsorgspersonal som endast fått en kort utbildning i ett holistiskt 
arbetssätt och vidare implementerat det i sitt dagliga arbete, avsevärt har förbättrat såväl deras 
kunskaper, attityder och intentioner i arbetet med individerna med en funktionsnedsättning 
(Costello, Bouras & Davies, 2007).  

Det är av särskilt vikt i arbetet med denna målgrupp att förstå betydelsen av att det i stor 
utsträckning är vårt handlade som sätter ramarna för och formar den enskilde individens liv. 
Det är snarare omgivningens tolkningar av den enskilde individens behov som till stor del 
formar dennes livssituation, än att det kan betraktas som ett uttryck för den funktionsnedsattes 
egen vilja (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995). Folkestad (2008) beskriver att det ofta 
är en tydlig uppdelning på boenden mellan personal och individerna. Härvid förklarar 
Folkestad att personalens kollektiv ofta skapar institutionaliseringen av individernas 
vardagsliv i fråga om rutiner, aktiviteter och regler. Dessa aspekter är ofta ett resultat av 
personalens förståelse och kunskap kring de individer de arbetar med som innehar en 
funktionsnedsättning. Personalkollektivet har med andra ord den största makten att definiera 
olika situationer som äger rum på boendet, såväl vardagliga som incidenter av olika slag. Det 
är därför som deras sätt att tänka på i stor utsträckning präglar brukarnas vardagsliv och de 
ramar som de har att förhålla sig till. Folkestad belyser dock att personalens makt inte ska 
anses som absolut, då individerna faktiskt kan göra motstånd genom att ställa egna krav och 
framföra egna önskemål om aspekter rörande deras vardag och livssituation. Detta beskrivs i 
vissa fall som en riskabel handling av individen eftersom det kan föranleda sanktioner för 
denne (Folkestad, 2008).  

Elisabeth betonar just vikten av att inte frånta individen dennes egna upplevda behov och 
önskemål, och att med andra ord respektera dennes handlingsutrymme och autonomi i största 
möjliga utsträckning:  

//…// När man bor i ett gruppboende ska man ju ha samma liv som ”vanliga” individer i 
samhället, och därför ställer det ju också större krav på den personal som jobbar inom 
LSS och särskilt boende. Det gäller ju hela tiden att tänka på att man ska bemöta 
brukarna som om de bodde helt själva i samhället och har rätt att leva sitt liv som dem 
själva vill, som vem som helst alltså. (Elisabeth) 

Miriam beskriver dock sin upplevelse av hur verkligheten många gånger fortfarande kan yttra 
sig för denna målgrupp: 

Jag tror det kan vara kulturen, man skapar kulturer ibland och man tycker sig som 
personal vara mer än dem så att säga. Det har ju ändrats ganska mkt tänker jag, som 
med lagstiftning och att dem har fått mer rättigheter //…// Men jag är inte säker att 
kulturen alltid har hängt med. Synsättet på dem liksom. Lagstiftaren har sagt si och så, 
men synsättet på detta har inte följt med i realiteten hela vägen, att man faktiskt 
fortfarande både ser och hör attityder kring de här människorna. ”Dem bryr sig väl inte, 
eller fattar inte”. Man ser dem inte riktigt som vem som helst, det blir lätt till att man 
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fortfarande håller dem lite i det här vakuumet. Se till idag hur vi hanterar de här 
människorna, då är vi fortfarande lite att ”vi vet bättre än dem”. (Miriam) 

Vid de situationer där det finns en motsättning i fråga om uppfattningen och tolkningen av 
den enskildes behov mellan den enskilde individen och personalen, visar forskning att det 
sällan är den enskilde som uppfattas vara experten på sina egna behov. Detta överlåts desto 
oftare till den professionella som därmed ges företräde att agera som beslutsfattare och expert, 
något som innebär att den professionella kan ifrågasätta det som individen upplever som sina 
egna ”verkliga” behov. Vid de situationer där tolkningarna inte stämmer överens mellan dessa 
parter, så är det oftast den professionellas kunskap som väger tyngst och anses som den sanna 
och verkliga (Tideman, 2000). Flertalet studier inom ämnesområdet visar denna asymmetri 
och ojämlikhet som karaktäriserar relationer mellan den enskilde individen med 
funktionsnedsättning och de olika professioner som denne kommer i kontakt med. Härvid 
beskrivs att dessa professioner, mot bakgrund av sin yrkeskompetens och yrkesroll i en 
människobehandlande verksamhet, ofta har ett tolkningsföreträdande och en position som 
innebär att individen med funktionsnedsättning hamnar i en underordnad ställning. 
Asymmetrin grundas i att individer med en funktionsnedsättning, per definition, har en 
avsaknad av den kunskap som de professionella oftast innehar (Ineland, Molin & Sauer, 
2009).   

Ulrika berättar att svåra situationer ofta uppstår på gruppboendet då individens vilja kan skilja 
sig mot vad som upplevs som ”lämpligt” och/eller acceptabelt av personalen. Ulrika betonar 
att detta kan röra sig om allt från hur deras pengar ska spenderas, vilken tid individen ska gå 
till sängs till att gå ut sent om kvällen: 

Framförallt så har det ju uppstått diskussioner i samband med //…// Likadant vad vi får 
säga och inte säga till brukarna. [tystnad] Vi får ju som exempel aldrig frihetsbegränsa 
någon. Det är ju jätteviktigt, vi får ju inte säga till någon att ”nej du får inte gå ut” eller 
”det där får du inte göra”.  (Ulrika)   

Sammanfattningsvis kan vi utifrån detta avsnitt se att det föreligger incitament för att 
missförhållanden gentemot individer med intellektuella funktionsnedsättningar även uppstår 
på grund av en bristande professionalitet, något som yttras främst genom en avsaknad av 
tillräcklig kunskap, kompetens och förståelse. Utifrån den litteratur och de intervjuer som 
genomförts är det likväl tydligt att ”funktionsnedsättningen i sig” och ”bristande 
professionalitet” i stor utsträckning interagerar med varandra då en individ utsätts för någon 
form av övergrepp. Arbetet med denna målgrupp innebär många gånger komplexa och 
svårhanterliga situationer där stora krav ställs på personalen ifråga om att göra bedömningar, 
tolkningar och att handla på ett adekvat sätt. Utifrån forskning och genomförda intervjuer kan 
reflektioner vidare föras kring att då personal har en avsaknad av dessa framträdande 
egenskaper, och således kan ha svårt med att förstå, bemöta och tolka den enskilde individen, 
kan det uppstå motstridigheter dessa parter emellan. En sådan motstridighet kan sannolikt 
resultera i någon form av övergrepp av mer eller mindre allvarlig art, detta till följd av en 
bristande förmåga hos den professionella att möta den enskilde individen med en 
funktionsnedsättning utifrån dennes förutsättningar och där denne befinner sig i livet.  
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Reflektioner har därtill förts ifråga om hur bristande professionalitet i form av mänskliga 
handlingar kan tänkas utgå ifrån en social konstruktion. Härvid syftas till sådana handlingar 
som utgår ifrån människors sociala kunskap, alltså kring vad som upplevs vara rätt och fel i 
största allmänhet, och såldes bidra till den sociala verklighet vi lever i. De flesta människor är 
sannolikt relativt medvetna om hur denna målgrupp ska bemötas och vilka rättigheter 
individer med funktionsnedsättningar har i vårt samhälle idag. Dock skiljer sig många gånger 
de egna personliga egenskaperna sig åt, vilket kan tänkas föranleda olika tolkningar och 
uppfattningar kring händelser som uppstår. Detta kan innebära att människor handlar olika 
utifrån egna uppfattningar och tolkningar gentemot den enskilde individen med 
funktionsnedsättning, vilket till stor del även skapar premisserna för dessa individers 
verklighet och livsföring.  

Vidare kan den ibland bristande professionaliteten tänkas härledas till att den äldre kulturen, 
alltså en tidigare form av social konstruktion, ännu till viss del finns kvar i vårt samhälle. Det 
är inte länge sedan som normer, värderingar och gemensamma uppfattningar om hur dessa 
individer ska bemötas och behandlas såg avsevärt annorlunda ut. Vår respondent Miriam 
redogjorde för att samhället, för en inte så lång tid tillbaka, försökte gömma undan dessa 
individer med funktionsnedsättningar; de isolerades, trycktes ner, särbehandlades, 
diskriminerades och behandlades som barn. Detta var med andra ord det allmängiltiga och 
den verklighet som dessa individer hade att förhålla sig till. Det är inte helt osannolikt att vår 
samhälleliga utveckling inte har hunnit med i samma takt som denna målgrupps rättigheter 
har ökat, vilket idag innebär att individen med en funktionsnedsättning ska betraktas och 
behandlas som vilken individ som helst i samhället. Med detta, ofta i kombination med 
okunskap kring målgruppen, kan det tänkas föranleda sådana handlingar som idag dels 
betraktas som övergrepp, men även att dessa individer utsätts i större utsträckning än i 
jämförelse med individer utan funktionsnedsättning. Härvid kan vi se ett exempel på hur den 
sociala konstruktionen och således den sociala verkligheten samt den samhälleliga 
utvecklingen ständigt förändras, vilket här har inneburit att normer, värderingar och 
uppfattningar kring denna målgrupp har förändrats i vårt samhälle, men att utvecklingen av 
det sociala samspelet i praktiken sannolikt inte har förändrats i samma takt.  

Att som verksamhetsledare hantera missförhållanden 

Att vara verksamhetsledare inom en LSS-verksamhet 

Verksamhetsledaren inom en LSS-verksamhet har främst till uppgift att se till att den enskilde 
individen lever under goda levnadsvillkor, i enlighet med vad som föreskrivs i lagen. För att 
detta ska vara möjligt att uppnå är det av vikt att verksamhetsledaren främjar ett värdigt 
bemötande och ett förhållningssätt präglat av en etisk medvetenhet. Vikten av att det 
genomförs kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar vad gäller den enskilde individen 
och dennes omsorg belyses likaså. Ett ytterligare ansvarsområde riktar sig till 
dokumentationsskyldigheten liksom att det finns en systematisk hantering av klagomål som 
inkommer. Vidare belyses att verksamhetsledaren bör anställa medarbetare som erhåller 
lämplig utbildning och tillräcklig kompetens. Att erbjuda handledning och vidareutbildning 
för sina medarbetare är likaså en uppgift som kan härledas till verksamhetsledaren. Slutligen 
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är det en viktig del inom verksamheten att det kontinuerligt sker ett utvärderings-, planerings- 
och utvecklingsarbete (Larsson, 2009).  

Verksamhetsledaren innehar även ett juridiskt ansvar, vilket regleras i exempelvis LSS, hälso- 
och sjukvårdslagen och strafflagen. Det juridiska ansvaret är av särskild vikt att förhålla sig 
till och respektera som verksamhetsledare, detta eftersom de individer som bor i, exempelvis 
en gruppbostad, ur många hänseenden är utelämnade till den omsorgspersonal som arbetar 
där. Särskilt primärt anses vara att det finns tydliga gränser vad gäller olagligheter och 
övergrepp mot den funktionsnedsatte individen. Att som verksamhetsledare vara tydlig med 
vad som rent juridiskt finns reglerat, dess innebörd och vilka konsekvenser som föranleds vid 
överträdelser anses vara en skyldighet med hänsyn till brukarna och deras välmående 
(Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995).   

Miriam beskriver just vikten av att vara nära sin personalgrupp och sin roll som 
verksamhetsledare: 

Du måste visa att du är i arbetsgruppen. Du kan inte bara lämna gruppen, det är så. Det 
är någonting jag har lärt mig av detta, det går inte, man har det yttre ansvaret och när 
det väl brakar så är det ingen som kommer att säga ”stackars dig som chef för att du har 
haft så mycket att göra”, det håller ju inte då, det är skit samma. Du kan inte komma med 
något då, du är liksom yttersta ansvarig. Du åker med i skiten lika mycket. (Miriam) 

Som verksamhetsledare inom en LSS-verksamhet belyses att individen med 
funktionsnedsättning ges möjlighet att kontinuerligt framföra förslag, synpunkter och 
klagomål direkt till denne. Att verksamhetsledaren lyssnar till vad den enskilde individen har 
att säga och att det finns utrymme att framföra om denne känner sig missförstådd, utsatt, 
överkörd eller av någon anledning osäker framhålls som viktiga aspekter för att dels kunna 
skapa trygga och goda levnadsvillkor för individen, men även för en bättre insyn i 
verksamheten (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995).   

Elisabeth berättar för oss om hur hon i sin verksamhet värnar om en nära kontakt med 
individerna på boendet i syfte att få en inblick i hur dem har det och ge dem möjlighet till att 
framföra sina åsikter och upplevelser:  

Brukarna är duktiga på att berätta för mig så fort det är någonting, det är skönt för mig 
med. Sen får man sålla ibland naturligtvis. Jag frågar ofta brukarna individuellt hur dem 
trivs och om det är någonting de vill klaga på. Sen har vi ju våra brukarenkäter som 
brukarna får fylla i varje år i maj, där många frågor är fokuserade på om de är nöjda 
med våra insatser. (Elisabeth) 

Vidare betonar även Miriam vikten av att lyssna till och ta den enskilde individen på allvar 
när denne berättar något för henne: 

Och det är även viktigt att man tänker på brukarna, det kan vara en brukare som säger 
att jag tycker att Stina är väldigt arg, eller väldigt hårdhänt när hon kommer. Så att man 
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på något sätt inte döljer detta, för det är väl oftast det som händer tänker jag när det blir 
de här missförhållandena på något sätt. (Miriam) 

I detta avsnitt har verksamhetsledarens huvudsakliga ansvar och arbetsuppgifter redogjorts för 
inom en LSS-verksamhet, men det som särskilt kommer belysas ytterligare i denna analys är 
det juridiska ansvar som åligger verksamhetsledaren. Vikten av att som verksamhetsledare 
tydligt informera medarbetare om såväl gällande lagstiftning som vilka konsekvenser som kan 
föranledas vid eventuella överträdelser framhålls särskilt. Det kan därmed resoneras kring 
innebörden och vikten av den uppgift verksamhetsledaren har ifråga om att sprida denna 
kunskap till sin personal och likväl att detta ska genomsyra hela verksamheten för att kunna 
upprätthålla den enskildes goda levnadsvillkor. Den enskilde, ofta utelämnade individen, 
befinner sig många gånger i en underordnad ställning till sin omgivning på många sätt, detta 
innebär således att det juridiska ansvaret är av största vikt. För att som verksamhetsledare 
kontinuerligt ha möjlighet att upprätthålla det juridiska ansvaret torde en framgångsfaktor 
vara att befinna sig nära sin personalgrupp och hålla en öppen och ärlig kommunikation.  

Att hantera ett uppmärksammat missförhållande som verksamhetsledare  

Vid uppmärksammade missförhållanden har det visat sig att underrapportering ännu är att 
betrakta som ett generellt problem. För att kunna motverka övergrepp och våld mot individer 
med funktionsnedsättningar behövs det fler människor, i detta sammanhang främst de 
professioner som den enskilde kommer i kontakt med, som rapporterar och anmäler allvarliga 
händelser (Barron, 2008). Malmedals, Hammervolds och Savemans (2009) studie inger starka 
incitament för att underrapportering av uppmärksammade missförhållanden ofta beror på en 
bristande kunskap och otillräcklig kompetens hos personal, ofta härlett till avsaknaden av en 
högskoleutbildning. Ytterligare framhålls professioners bemötande som en bakomliggande 
orsak till underrapportering. Det framkommer att flera av de professioner som den 
funktionsnedsatte kommer i kontakt med, så som exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård 
och polis, inte tar individen med intellektuell funktionsnedsättning på allvar och att det finns 
en bristande medvetenhet kring deras ökade risk för utsatthet (Murphy refererad i Murphy, 
O´Callaghan & Clare, 2007).  

För att rapportering ska äga rum är det av synnerlig vikt att personal är medveten om vilka 
skyldigheter de har i samband med att allvarliga händelser inträffar och senare 
uppmärksammats. Detta är verksamhetsledarens uppgift, nämligen att informera de anställda 
om rapporteringsskyldigheten och lex Sarah-bestämmelsen. I samband med att ett 
missförhållande uppmärksammats är det av vikt att den anställde vågar rapportera detta till sin 
verksamhetsledare. Därför är det av särskild vikt att uppmuntra personal avseende 
rapporteringsskyldigheten genom att främja ett öppet och interaktivt klimat, där rapportering 
framhålls som ett stöd för de anställda likväl som ett hjälpmedel för att kvalitetssäkra och 
utveckla verksamheten. Ett sådant klimat är att föredra där de anställda inte ska känna någon 
rädsla för att bli sanktionerade och att utsättas för arbetsrättsliga påföljder utan grund. 
Verksamhetsledaren innehar därmed en viktig uppgift ifråga om att skapa ett sådant 
förhållningssätt gentemot rapportering att de anställda känner stöd i en sådan process och 
således vågar rapportera händelser (Socialstyrelsen, 2014).  
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Malmedal, Hammervold och Saveman (2009) beskriver i sin studie attityder hos personal som 
arbetar på olika boenden i fråga om att rapportera händelser som uppmärksammats och 
upplevts som olämpliga. I studien kommer de fram till att det föreligger en signifikant 
skillnad i fråga om utbildningsnivå och attityd till rapportering hos de anställda. De som har 
genomgått en högskoleutbildning visar en högre benägenhet att rapportera och visar även en 
högre mognadsgrad och en mindre rädsla för eventuella sanktioner. Författarna kunde 
uppmärksamma att den personal som var högskoleutbildad visade en desto bättre förmåga att 
reflektera över praktiken och upprätthålla en mer positiv attityd till rapportering. Vidare 
identifierades även en desto bättre förmåga och kunskap kring etiska och moraliska 
överväganden.  

Ulrika är tydlig med syftet att rapportera händelser och att göra en lex Sarah-anmälan: 

Jag tror att man ska vara ganska klar över att lex Sarah alltid är till för att förbättra 
verksamheten, det är ju liksom hela idéen egentligen, inte för att man vill sätta dit någon 
eller för att man tänker ”nu ska jag anmäla dig så du blir av med jobbet”. Det är ju 
verkligen inte det lex Sarah handlar om. Allt handlar om att vi ska bli bättre och att vi 
ska tänka runt ”vad gör vi för att det inte ska hända igen”. (Ulrika)  

Senare under intervjuerna framhåller både Ulrika och Miriam dock att rapportering i realiteten 
många gånger skrämmer personalen: 

Alla blev väldigt rädda istället för att se lex Sarah rapporten som en möjlighet till 
förbättring. (Ulrika) 

Varför har man inte anmält? Men då var man rädd, man var jätterädd //…// Man visste 
att gör jag det så kan jag få det tillbaka. Det är ju en av de stora anledningarna till att 
man ofta inte vågar berätta om saker. Det är så, man sitter där själv många gånger, man 
vill skydda sig själv, men samtidigt visste man ju att jag kanske kanske borde ha gjort 
något. (Miriam) 

Det är intressant att reflektera över hur det kommer sig att underrapportering ännu belyses 
som ett svårt och generellt problem, trots den starka lagstiftning som idag finns till som 
skydd. Utifrån vad vi funnit i vår data kan vi se att bristande kunskap och kompetens 
framhålls som den starkaste anledningen till att händelser inte rapporteras och anmäls. 
Resonemang kan föras kring sannolikheten att personal många gånger antingen inte känner 
till rapporteringsskyldigheten och lex Sarah-bestämmelsen eller att de inte har förmågan att 
avgöra vad som ska rapporteras till verksamhetsledaren. Därtill är utifrån vad som 
framkommit i detta arbete inte heller helt osannolikt att det upplevs som en svår och 
känslomässig process för vissa individer att rapportera en uppmärksammad händelse, detta på 
grund av en rädsla för att bli straffad av antingen verksamhetsledaren eller sina kollegor. 
Arbetet ger incitament för att underrapporteringen i somliga fall även kan härledas till 
verksamhetsledaren själv många gånger, något som kan tänkas bero på exempelvis okunskap, 
frånvaro, skam och/eller en rädsla för att blottlägga sig själva och verksamheten. Mot detta 
som bakgrund är det därför inte konstigt att såväl litteratur som de verksamhetsledare vi 
intervjuat betonar vikten av att främja ett sådant klimat på arbetsplatsen där såväl 
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verksamhetsledaren själv som personal faktiskt vågar samtala om, rapportera och anmäla 
händelser av allvarligare slag som uppmärksammats. Att som verksamhetsledare arbeta för en 
öppenhet vad gäller ärlighet och kommunikation inom verksamheten liksom att informera 
personal om rapporteringsskyldighet och lex Sarah är således av vikt. Det ideala torde i 
verksamhetsledarens ögon vara att hela verksamheten genomsyras av en uppfattning och 
värdering att lex Sarah ska betraktas som ett stöd och en möjlighet till utveckling och 
förbättring, inte som något skrämmande och sanktionerande. 

Huruvida människor samtalar om, hanterar och agerar såväl i vardagliga situationer som vid 
händelser vilka anses vara allvarligare slag utgör till viss del den sociala verkligheten, och 
således den sociala konstruktionen som skapas såväl i samhället som helhet men även inom 
enskilda verksamheter. Likaså utgör denna sociala verklighet en stor del av målgruppens liv 
då de ofta står i en nära kontakt med människobehandlande verksamheter i deras livsföring. 
Den sociala verkligheten skiljer sig dock ofta åt från verksamhet till verksamhet, men 
gemensamt är sannolikt att det i grunden är genom social kunskap samt gemensamma 
handlingar, erfarenheter och värderingar som den sociala konstruktionen skapas. Detta 
innebär således att det klimat som en verksamhetsledare främjar och tillsammans med sin 
personal skapar, troligtvis kommer att avspeglas på dessa individer med 
funktionsnedsättningar och deras livsvillkor. En god kommunikation, en tydlig information 
samt ett öppet och ärligt förhållningssätt utgör således till viss del ramen för goda livsvillkor 
för denna målgrupps sociala verklighet. En annan reflektion kring vårt teoretiska ramverk är 
huruvida händelser som anses som avvikande kan relateras till en social konstruktion. Då 
händelser upplevs avvika från den gemensamma sociala konstruktionen och den sociala 
verkligheten som råder inom en verksamhet kan sådana händelser, utifrån vad som anses vara 
rätt och fel utifrån den befintliga konstruktionen, betraktas likt övergrepp och således 
missförhållanden.  

När en händelse väl har rapporterats till verksamhetsledaren har denne till uppgift att utreda 
och sedan utan dröjsmål avhjälpa och/eller undanröja missförhållandet. Detta innebär att 
lämpliga åtgärder ska vidtas inom en rimlig tidsram med hänsyn till vad som har hänt 
gentemot individen med funktionsnedsättning. Slutligen har verksamhetsledaren till uppgift, 
då en påtaglig risk för missförhållande eller ett missförhållande har konstaterats, att snarast 
upprätta en anmälan till IVO. Utifrån detta är det därför av vikt att verksamhetsledaren ser till 
att det finns dokumenterade rutiner för tillämpningen av lex Sarah samt att ett ständigt 
systematiskt kvalitetsarbete pågår inom verksamheten (Socialstyrelsen, 2014).  

Ulrika beskriver hur det går till i den verksamhet hon befinner sig i då en händelse av något 
slag rapporteras till henne:  

Först och främst har vi ju rutiner, att om något uppstår i verksamheten som är en 
avvikande händelse på något sätt, så upprättar vi en händelserapport. Då hanterar jag ju 
den och bedömer om det är en lex Sarah eller någonting annat, och vi tar ju alltid upp 
alla pågående händelserapporter på våra personalmöten //…// Men jag märker ju ganska 
snart om det skulle röra sig kring ett allvarligt missförhållande, och då hanterar jag ju 
det skyndsamt. Men så länge det inte är ett allvarligt missförhållande som beror på 
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brister i verksamheten kan man ju hantera lex Sarah ”internt” och det är väl det 
vanligaste. Ett allvarligt missförhållande som jag direkt skulle anmäla till IVO är om 
personal knuffar en brukare så han bryter benet eller något. [tystnad] Men svårare blir 
det ju då om en brukare säger att ”den personalen kallade mig för…” det är ju jättesvårt 
att veta. //…// Det blir alltid någon form av åtgärd, definitivt, beroende på hur det ser ut 
och vad som hänt. (Ulrika) 

Härvid illustreras ytterligare vad som kan tänkas föranleda en lex Sarah anmälan till IVO: 

När kan det gå vidare eller inte? Det går ju vidare när det är riktigt allvarliga händelser, 
oftast är det ju när någon kanske kommer till skada eller till och med avlider. Kanske inte 
när någon blir kränkt, det kanske man inte tar vidare, utan mer om det kommer till något 
riktigt allvarligt. //…// Man klassar det alltid från mindre allvarligt till det som är väldigt 
allvarligt. Förhoppningsvis ska man ju ha en pyramid, att det som är mindre allvarligt 
ska alltid va fler och det får aldrig va för många av väldigt allvarlig grad. Någon enstaka 
bara egentligen som får hamna i toppen. (Miriam) 

Det som har presenteras avseende rapportering och lex Sarah i relation till 
verksamhetsledarens ansvar går även att sammankoppla med vad som tidigare nämndes 
avseende IVO:s rapport från 2014. Där framkom att en stor del av bristerna rörande 
underrapportering och således lex Sarah-anmälningar kan härledas till att anmälningar många 
gånger inte inkommer till IVO över huvud taget. Detta beror dels på att verksamhetsledaren 
inte ger de anställda nödvändig information kring dessa aspekter, vilket genererar att 
personalens kunskaper brister i fråga om rapportering och lex Sarah. Ytterligare en aspekt är 
att verksamhetsledaren inte upprättar en anmälan, trots att rapportering har skett (IVO, 
2014a).  

I den litteratur som vi funnit, såväl den nationella som internationella, saknar vi tydligt stöd 
för hur själva hanteringsprocessen ser ut då en händelse har uppmärksammats och 
rapporterats. Vi har dock funnit en del av relevans från främst socialstyrelsen, men även från 
våra respondenter som bidrog med fylliga beskrivningar från deras verksamheter. 
Anledningen till det knapphändiga materialet som vi funnit kring hanteringsförfarandet kan 
dock tänkas bero på att det många gånger ser väldigt olika ut från verksamhet till verksamhet. 
Utifrån det material vi erhållit kan det reflekteras över vikten av tydliga och väl utarbetade 
rutiner vid hanteringsförfarandet av allvarliga händelser, såväl för verksamhetsledarens 
handlande som personalens. Tydliga arbetsrutiner kan troligtvis bidra till en ökad trygghet hos 
samtliga anställda och således verka för en minskad risk för att missförhållanden ska uppstå 
alternativt ignoreras. Likväl torde arbetsrutinerna betydligt underlätta för både 
verksamhetsledaren och personalen avseende deras agerande då en händelse väl har inträffat.    

Att utveckla och bedriva en verksamhet med god kvalitet  

Ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete är en grundläggande aspekt då 
missförhållanden ska rättas till och då verksamheterna ska utvecklas. Därför betonas 
verksamheternas kontinuerliga kvalitetsarbete vara av synnerlig vikt och att implementering 
av bestämmelser i fråga om hantering av missförhållanden genomsyrar hela organisationen. 
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Det systematiska kvalitetsarbetet innebär framförallt att förebygga brister samt att hantera 
klagomål och synpunkter som uppdagas i verksamheten, detta för att minska risken för att 
ytterligare missförhållanden ska uppstå. Det kvalitetsarbete som verksamhetsledaren bedriver 
ska bidra till att såväl skydda den enskilde från övergrepp av olika slag likväl som att denne 
får insatser som bedöms vara av god kvalitet.  

Elisabeth och Miriam redogör under intervjuerna för deras tankar kring rapportering och vad 
de vill uppnå i samband med en hanteringsprocess:  

Händelserapporteringen ingår ju i vårt förbättringsarbete så syftet är ju att hantera och 
utreda ett misstänkt missförhållande, alltså det är ju att man ska förebygga att händelsen 
inte ska upprepas. (Elisabeth) 

Vi kommer alltid råka ut för saker ändå och man kommer undra varför man inte tänkte 
på det innan, men effekten är ju just förbättringar med det hela //…// Förhoppningsvis lär 
man sig alltid något av såna här processer. Allt det här finns ju i vårt kvalitetssystem. 
(Ulrika) 

För ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete är ett ledningssystem ansett som 
grundläggande för verksamheten (Socialstyrelsen, 2014). I socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, förevisas de 
krav och mål som finns lagstadgade och således ska följas av verksamheten. En strukturerad 
verksamhetsledning bestående av rutiner och processer är nödvändiga faktorer för att kunna 
bedriva ett kvalitetssäkrat arbete. Vidare styrks detta även i rådande lagstiftning där det 
framhålls att såväl verksamhetsledaren och anställda ska ”medverka till att den verksamhet 
som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet” (14 kap 2 § SoL).  

Här belyses vikten av att inom verksamheten kontinuerligt bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete, detta i syfte att förebygga brister och således minimera risken för att 
övergrepp mot den enskilde individen ska ske. Utifrån att god kvalitet inom verksamheten 
belyses inom både socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt i lagstiftning förstås 
vikten av att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att såväl minimera risker som att 
utveckla verksamheten.  

Diskussion 

Det resultat som ovan har presenterats kommer i följande avsnitt att diskuteras i en 
resultatdiskussion och i en metoddiskussion. Vidare presenteras reflektioner kring vidare 
forskning.  

Resultatdiskussion  

Vi kan efter att ha genomfört detta arbete konstatera att individer med intellektuella 
funktionsnedsättningar är en grupp vilka utsätts för olika former av övergrepp, så som 
exempelvis psykiska, fysiska och sexuella, i större utsträckning än övriga grupper i samhället. 
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Likaså har vi funnit ett gediget stöd för att dessa övergrepp samtidigt är generellt 
underrapporterade och att det ofta föreligger en avsaknad av kunskap kring 
rapporteringsskyldighet och lex Sarah. Dessutom torde det inte vara helt osannolikt att det till 
följd av dessa identifierade brister kan förekomma ett stort mörkertal ifråga om 
uppmärksammade missförhållanden. Vi har under detta arbete även uppmärksammat att det 
under en relativt kort tidsperiod har skett en märkbar utveckling avseende individer med 
intellektuella funktionsnedsättningars rättigheter, samt hur denna målgrupp ska bemötas och 
behandlas i samhället. Däremot kan vi likaså, utifrån litteratur och de intervjuer som vi tagit 
del av, resonera kring att denna utveckling ännu inte avspeglas till fullo i realiteten. Detta 
arbete visar att individer med intellektuella funktionsnedsättningar ännu utsätts för mer 
övergrepp än den allmänna befolkningen, samt att en stor del av befintlig forskning inger 
incitament för att dessa individer generellt har sämre levnadsvillkor än andra. Därför ser vi 
det av synnerlig vikt att ytterligare uppmärksamma och öka kunskapen om denna målgrupp, 
deras rättigheter och det framträdande stöd som de idag har i vår gällande lagstiftning. Detta 
för att tillgodose att dessa individer erhåller de goda levnadsvillkor som lagen tillskriver dem 
såväl som att de ska behandlas som vilken annan individ som helst i samhället.  

I detta arbete har det framkommit att individer med intellektuella funktionsnedsättningar ofta 
utsätts för övergrepp till följd av en bristande professionalitet. Därtill har arbetet redogjort för 
att underrapportering är ett vanligt förekommande problem, ofta härlett till faktorer så som en 
bristande kunskap, ett klimat där rapportering och anmälan inte främjas och/eller en rädsla 
inför rapportering. Utifrån detta belyses professionalitet, kunskap, ett öppet och positivt 
arbetsklimat samt tydliga riktlinjer och rutiner vid hanteringsförfaranden vara av särskild vikt 
i syfte att minimera risken för att missförhållanden uppstår inom en verksamhet. Vi finner det 
dock av betydelse att betona att ett hänsynstagande till samtliga sådana aspekter och ett väl 
genomarbetat förhållningssätt till dessa individer inte garanterar att missförhållanden inte 
uppstår. Saker och ting kan gå fel, trots att såväl personal som verksamhetsledare har 
tillräcklig kunskap och kompetens kring de faktorer som i detta arbete belysts vara av vikt i 
arbetet med individer med intellektuella funktionsnedsättningar. Däremot kan det sannolikt 
betraktas som faktorer vilka avsevärt kan minska risken för att ett övergrepp inträffar 
alternativt ignoreras.  

Vi kan utifrån de resultat som vi erhållit se att det råder såväl likheter som skillnader avseende 
den forskning som presenterats och den bild som verksamhetsledarna bidragit med. Främst 
kan likheter identifieras i detta arbete och det råder generellt en god överensstämmelse mellan 
forskning och respondenternas svar. Likheter är särskilt framträdande avseende svårigheten 
att definiera vad ett missförhållande faktiskt är och att den främsta orsaken till övergrepp ofta 
härleds till en bristande professionalitet hos personal. Att såväl litteratur som 
verksamhetsledare främst härleder orsaker och brister i relation till missförhållanden till en 
bristande professionalitet, snarare än till individen och funktionsnedsättningen i sig, är något 
vi vill anmärka som positivt. Detta då det innebär att den enskilde individen således inte 
skuldbeläggs för själva övergreppet, utan att det snarare härleds till verksamheten och dess 
organisation. Skillnader har främst uppmärksammats ifråga om vilka missförhållanden som är 
vanligast förekommande i relation till målgruppen. Gemensamt är att samtliga respondenter 
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har belyst kränkningar och bemötande, alltså psykiska övergrepp, som de mest framträdande i 
deras verksamheter. Däremot råder en oenighet inom den litteratur som vi tagit del av och det 
framhålls således ingen enhetlig bild kring vilka missförhållanden som dessa individer utsätts 
för i störst utsträckning.  

Utifrån de resultat som presenteras i detta arbete kan vi nu ännu tydligare se vikten av att 
belysa detta ämnesområde inom det sociala arbetets fält. Individer med intellektuella 
funktionsnedsättningar står ofta i kontakt med olika välfärdsorganisationer någon gång under 
sin livstid, något som innebär att det ställs krav på de professionella som kommer i kontakt 
med denna målgrupp att såväl främja goda levnadsvillkor som att upprätthålla deras 
rättigheter i samhället. Detta innebär att de professionella som möter dessa många gånger 
sårbara individer i sitt arbete till stor del faktiskt är medskapare till den verklighet som de 
lever i. En socialarbetare har enligt vår mening härvid även ett ansvar i ytterligare bemärkelse 
gentemot denna målgrupp och deras levnadsvillkor, nämligen att i mötet med samtliga 
människor i vårt samhälle, uppmärksamma dessa individer och sprida sin kunskap om deras 
rättigheter och jämlikhet.  

Metoddiskussion  

Vi bedömer att det råder en god överensstämmelse mellan den litteratur som vi tagit del av 
och de svar vi erhållit från våra respondenter. Detta ser vi som något mycket positivt, då det 
sannolikt innebär att innehållet i detta arbete faktiskt är sanningsenligt och till stor del skildrar 
den verklighet som många individer med intellektuella funktionsnedsättningar går till mötes. 
Vi finner att metoden scoping review har varit mycket lämplig till detta arbete, då vi kunde 
tillägna oss en stor kunskap genom rådande forskning kring det aktuella ämnesområdet. Det 
gav en god sammanställning av befintligt material och likaså en överblick kring vad för 
kunskap som för närvarande finns tillgänglig. Vi kan även reflektera över att våra 
kompletterande intervjuer, som förväntat, inte innehöll någon information som framträdde 
särskilt unikt i jämförelse med vad som framkom i vår övriga insamlade data. Det 
intervjumaterial som vi erhållit bidrog dock till en betydligt mer nyanserad och fördjupad bild 
av det som vi funnit i litteraturen. I efterhand har vikten av att vi före våra intervjuer hade 
tillägnat oss en stor kunskap kring ämnet noterats, detta genom vår genomgång och 
bearbetning av befintlig forskning. Vi upplever att detta är något som genererade en bättre 
förståelse inför det som våra respondenter delgav oss och även att vi bättre kunde anpassa 
intervjuerna och således skapa en högre kvalitet på intervjuinnehållet. Arbetets resultat har 
analyserats utifrån social konstruktionism i syfte att även utifrån ett teoretiskt perspektiv 
kunna besvara våra frågeställningar och därmed ge ytterligare tyngd i arbetet.  

Det har förts reflektioner kring detta arbetes kvalitet utifrån de tidigare redogjorda 
kvalitetskriterierna. Trovärdigheten i detta arbete uppfylls enligt oss utifrån att vi har efterföljt 
vad som föreskrivs vid studier likt detta slag. Detta är särskilt synligt gällande metoden 
scoping review, men däremot är det något mer diffust ifråga om att genomföra intervjuer, 
vilket har krävt en stor eftertänksamhet kring etiska aspekter vid såväl utformande som 
genomförande. Detta arbete anses dock inte vara möjligt att direkt överföra till andra liknande 
miljöer med hänseende till dess innehåll och de metodologiska utgångspunkterna. Vi anser att 
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en allt för stor del av detta arbete kan ha påverkats, såväl av oss författare men likaså av våra 
respondenters subjektivitet. Troligtvis är även de svar som vi erhållit från våra respondenter 
relativt kontextbundna till deras respektive verksamheter. Däremot bedöms arbetet som 
pålitligt då vi upplever att samtliga regler och riktlinjer ifråga om tillvägagångssätt och 
utförande har följts. Vi vill även tro att vi har agerat i god tro och även minimerat risken för 
att medvetet påverka innehållet i detta arbete. Sammanfattningsvis bedömer vi att arbetet 
generellt uppnår en god kvalitet utifrån de kriterier som föreskrivs, men att en viss 
inskränkning främst föreligger ifråga om arbetets överförbarhet.  

Vidare forskning inom ämnesområdet 

Vi kan efter detta arbete se att det inom vissa delar av detta ämnesområde föreligger en brist 
ifråga om senare publicerad forskning. Härvid ska vi inte utesluta samtliga 
forskningsområden som behandlar individer med funktionsnedsättningar, då det exempelvis 
finns ett gediget material kring funktionsnedsattas levnadsvillkor generellt, bemötande och 
delaktighet. Däremot har vi kunnat uppmärksamma ett sparsamt forskningsmaterial 
beträffande missförhållanden i relation till målgruppen, samt kring rapporteringsskyldighet 
och hanteringsförfaranden vid sådana företeelser. Slutligen kan vi därmed utifrån vad som 
framkommit konstatera att detta är ett ämnesområde som vidare behöver belysas och 
beforskas. Utifrån den sparsamma forskning som vi funnit inom ämnesområdet föreligger det 
sannolikt en kunskapslucka, varför det är av synnerlig vikt att ytterligare uppmärksamma 
individer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras levnadsvillkor i samhället.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Johanna Karlsson och Alexandra Olofsson och är socionomstudenter på 
Hälsohögskolan i Jönköping. Vi ska nu under våren skriva vårt examensarbete i socialt arbete, 
där vi valt att se närmare på eventuella uppmärksammade missförhållanden inom 
funktionshinderomsorgen.  Syftet med detta arbete är att försöka få en större kunskap om hur 
eventuella missförhållanden skulle kunna se ut liksom hanteras inom 
funktionshinderomsorgen. Vidare önskar vi fördjupa oss i verksamhetsledares upplevelse 
kring eventuella uppmärksammade missförhållanden samt hur arbetet vid dessa förfaranden 
kan se ut. 

En del av detta examensarbete avser vi ska bestå av kvalitativa intervjuer med aktiva 
verksamhetsledare inom det angivna ämnesområdet. Vår avsikt är att genomföra 3-4 
intervjuer, vilka tillsammans med en litteraturstudie kommer att utgöra grunden för vårt 
arbete. Vår förhoppning är därför att du som verksamhetsledare har möjlighet att delta i en 
intervju omfattande cirka 45-60 minuter. Intervjusekvensen kommer, om medgivande finns, 
att spelas in via ljudupptagning för att sedan kunna transkriberas och analyseras på bästa 
möjliga vis.  

Vi vill poängtera att deltagandet är anonymt liksom att samtliga uppgifter som redogörs för 
kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Därtill är deltagandet helt och 
hållet frivilligt, vilket innebär att du som respondent kan välja att avsluta deltagandet om så 
önskas.  

Vår önskan är att intervjun ska kunna genomföras någon gång under vecka 16-18. Vänligen 
kontakta oss för vidare information och för att komma överens om tid för genomförandet av 
intervjun om du är intresserad av att delta.  

 

Kontaktuppgifter: 

Alexandra Olofsson  Johanna Karlsson 

070 26 411 51  070 71 881 48 

olal1348@student.ju.se  kajo1190@student.ju.se 

 

Med vänliga hälsningar,  

Alexandra & Johanna 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Information 

• Presentation (av oss samt arbetet, dess syfte och våra frågeställningar) 
• Intervjuns upplägg: 

- Tidsangivelse  
- Information om ljudupptagning 
- Frågetyper  
- Frivillig medverkan liksom frivillighet att svara på frågor  
- Materialet kommer inte att kunna härledas till er som respondenter 
- Materialet kommer endast att användas i detta arbete liksom endast av oss som 
författare 
- Hantering av insamlat material (transkribering, relevant material kommer att 
användas i arbetet, materialet raderas efter avslutat arbete) 
- Kontaktinformation (om frågor skulle uppstå i efterhand) 
- Har intervjupersonen några frågor innan vi börjar intervjun? 

 

Huvudsakliga frågor 

1. Skulle du vilja börja med att beskriva hur de goda villkoren för funktionsnedsatta ser 
ut? Hur tycker du att detta blir tydligt i ert arbete? Beskriv en välfungerande 
dag/period.  
 

2. Såhär ser det väl kanske inte alltid ut… Hur skulle du beskriva att det kan se ut när det 
uppstår svårigheter i relation till vuxna individer med funktionsnedsättning?  
 
- Vad upplever du som ett faktiskt missförhållanden i relation till målgruppen vuxna 
individer med funktionsnedsättningar? 
- Kan du ge några exempel på sådana eventuella missförhållanden som du själv har 
erfarenhet av utifrån din yrkesroll som verksamhetsledare? 
- Vad tror du rent generellt kan vara vanligt förekommande missförhållanden inom 
målgruppen? 
 

3. Vilka orsaker tror du kan ligga till grund för att eventuella missförhållanden uppstår? 
 

4. Om ett missförhållande på något vis skulle uppmärksammas inom er verksamhet, hur 
skulle du som verksamhetsledare hantera detta?  
- Rutiner? 
- Rapportering/anmälan enligt lex Sarah? 
- Hur ser hanteringsprocessen ut? 
 

5. Vid ett uppmärksammat missförhållande - vad avser du att uppnå för effekter vid 
hanteringen av detta? 
 

6. Hur kan du som verksamhetsledare arbeta för att förebygga uppkomsten av eventuella 
missförhållanden? 
- Kvalitetsarbete? 
- Förebyggande åtgärder? 
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Avslutning 

• Är det något i övrigt som du skulle vilja tillägga utifrån det vi har pratat om? 
• Har du några frågor till oss avseende intervjun eller övrigt? 
• Tacka för deras medverkan… Möjlighet att ta del av uppsats finns om ni önskar. 
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Bilaga 3 – Artikelmatris 

Denna artikelmatris utgör endast ett utdrag från vår fullständiga, detta för att illustrera hur vi 
har gått till väga vid vår artikelbearbetning.  

 
Titel, 
författare 
& år 

Notis Sammanfattning Land Resultat & 
slutsatser:  

The abuse 
of adults 
with 
learning 
disabilities 
and the role 
of the 
learning 
disability 
nurse. 
 

Jenkins, R. 
&, Davies, 
R. (2004) 

 

Vuxna personer med 
inlärningssvårigheter 
upplever vanligen 
övergrepp. Artikeln 
beskriver vanliga 
former av övergrepp 
som denna grupp 
kan uppleva. Vidare 
belyses även 
riskfaktorer som gör 
att dessa personer 
kan utsättas för 
övergrepp.  

Storbritannien  Övergrepp som 
personer med 
inlärningssvårighet
er är ett viktigt 
problem. 
Övergrepp sker på 
många olika sätt 
och ter sig i 
uttryck olika. 
Vissa typer av 
övergrepp anses 
mer allmänt 
förekommande i 
relation till 
personer med 
inlärningssvårighet
er.  

Violence in 
the care of 
adult 
persons 
with 
intellectual 
disabilities 
 
Strand, M. 
L., 
Benzein, E. 
& Saveman 
B-I. 
 
(2003) 
 

Syfte: Att 
undersöka 
våldsamma 
situationer där 
svenska vuxna 
personer med 
utvecklingsstör
ning och deras 
vårdare i 
gruppbostäder.  

Fysiskt våld var det 
mest frekvent 
rapporterade. 
Aggression skapades 
oftast i hjälpande 
situationer när 
personer med 
intellektuella 
funktionsnedsättning
ar inte samarbetade 
eller när båda 
aktörerna reagerade 
med våld.  

Sverige  Våld tycks vara en 
accepterad del i 
den dagliga vården 
av vuxna personer 
med intellektuella 
funktionsnedsättni
ngar. Mest 
förekommande är 
våld i fysisk och 
psykisk 
bemärkelse och 
inträffar i intima 
hjälpsituationer.  

 


