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Sammanfattning 

Studien syftar till att belysa den problematik som finns gällande tillämpningen av 

lagstiftningen i brottsbalken (BrB, 1962:700) och offentlighet – och sekretesslagen (OSL, 

2009:400) då brukare inom 9:9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 

1993:387) begår brott. Dessutom vill vi undersöka chefers tillämpning av ovan nämnda 

lagstiftning utifrån fiktiva fall. Vidare syftar studien till att undersöka hur de etiska 

grundprinciperna inom LSS påverkar enhetschefernas beslut om åtgärder gällande situationer 

då brukare begått brott. Vi vill också undersöka om det finns en problematik med att brukare 

inom LSS begår brott.  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod där fyra semistrukturerade intervjuer genomförts 

med chefer inom verksamhetsområdet. Intervjuerna utgick delvis ifrån två fiktiva fall. Vi ville 

med det ge alla respondenter samma utgångs punkt. Vi har transkriberat vårt material för att 

tematisera och tolka det.  

Studien visar på att det finns en problematik med tillämpningen av lagstiftningen. Samtliga 

respondenter visste i teorin hur lagstiftningen såg ut, men ingen av respondenterna visste hur 

lagstiftningen tillämpades. Resultatet visar också att det finns en skillnad i synen på 

värdegrunderna beroende på hur nära brukaren respondenten arbetar. De respondenter som 

arbetat närmast brukarna vill skydda brukarna från allt ont, vilket ibland kan påverka 

brukarnas möjligheter att uppleva de värdegrunder som finns inom LSS. Respondenterna som 

inte arbetade nära brukarna uppfattade brukarna som vilka medborgare som helst. 

Nyckelord: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387), 

Offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400), Brottsbalken (BrB 1962:700), värdegrunder 

inom LSS, chef.  
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Abstract 

The study aims to highlight the problems that are related to enforcement of the law for 

criminal code (BrB, 1962:700) and law of publicity and confidentiality ( OSL, 2009:400) 

when patient in the 9:9 § in law of support and service for some functional disability peoples 

(LSS, 1993:387) commit crimes. We also want to investigate managers' implementation of the 

said law on the basis of fictitious cases. Furthermore, the study aims to examine how the basic 

ethical principles of LSS affects of Unit Decision on measures concerning situations where 

patient have committed crimes. We also want to investigate if there is a problem with users, 

within LSS, committing crimes. 

We have used a qualitative approach in which four semi-structured interviews conducted with 

managers in the business field. The interviews were based in part from two fictional cases. 

We wanted to give it all respondents the same starting point. We have transcribed our material 

for themed and interpret it. 

The study shows that there is a problem in law enforcement. All respondents knew in theory 

how the legislation looked like, but none of the respondents knew what the law was applied. 

The results also show that there is a difference of opinion on the value basis depending on 

how close to the patient the respondent works. Respondents who worked closest to the patient 

want to protect patient from all trouble, this sometimes can affect patient' ability to experience 

the values that exist in the LSS. Respondents who did not work close to patient, perceived the 

patient´s as any other citizens.  

Keywords: patient, functional disability, ethnical values, crime, manager. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Människan är både lika och olika varandra. Vi bör alla ha ett lika stort värde och samma 

rättigheter i samhället. Likaså bör vi alla samma rätt till att bli respekterade av våra 

medmänniskor. Vi har även rätten att själva kunna bestämma över våra liv och hur vi vill att 

vår vardag skall se ut. Men förutsättningarna för att kunna uppnå ovanståenden är olika från 

person till person. Vissa människor klarar av att uppnå detta själva eller tillsammans med sitt 

nätverk, andra klarar det med hjälp av olika frivilliga insatser. Människor med vissa 

funktionshinder har rätt att få hjälp för att tillgodose dessa behov utifrån lagstiftningen, lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387)  

År 1987 tillsattes en handikapputredning och dess uppdrag var att utreda kommunerna – och 

landstingens insatser för personer med omfattande funktionshinder. Utredningen utmynnade i 

LSS samt lagen om assistansersättning (LASS, 1993:389) som båda trädde i kraft 1 januari år 

1994 (Bergstrand, 2007). LSS är en så kallad rättighetslag som kännetecknas av att det är en 

definierad personkrets som omfattas av lagen. Där i finns också en beskrivning av de insatser 

som personer inom personkretsen kan utkräva samt överklagningsrätten som följer samma 

ordning som förvaltningsbesvär. Personer som omfattas av LSS har självklart även rätt att få 

bistånd via socialtjänstlagen (SoL, 2001:452) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763). 

LSS skall användas när de två tidigare nämnda lagarnas insatser inte räcker till. Därav har 

LSS även kallats plusslag (Bergstrand, 2007).  

Det stora kännetecknet för reformen är den humanistiska människosynen. Alla människor är 

lika värda och rätten till respekt förändras inte av en funktionsnedsättning. Alla människor 

skall ses som individer (Bergstrand, 2007). Målet för verksamheter inom LSS är enligt 5§ att 

insatserna: ”skall främja för jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet (…) 

Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra” (Bergstrand, 2007, s. 23).  
Med hjälp av insatser enligt LSS kan människor leva ett normaliserat liv och delta i 

samhällslivet (Bergstrand, 2007).  

Insatsen 9:9 inom LSS innefattar: ”Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 

anpassad bostad för vuxna” (Bergstrand, 2007, s. 33). Formen för boende enligt 9:9 LSS är i 

huvudsak serviceboende, gruppbostad och särskilt anpassad bostad. I insatsen skall det ingå 

individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Detta kan t.ex. innefatta hjälp med att 

äta och dricka, sköta hygien, planera framåt, kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och 

bryta isolering (Bergstrand, 2007).  

Personer som arbetar inom LSS skall vara brukarens ”armar och ben” och målet är att höja 

den funktionshindrades livskvalitet (Olsson, 2008). Brukaren skall vara delaktig i så stor mån 

som möjligt i de praktiska saker som skall göras (Larsson & Larsson, 2004).  Det är 

oundvikligt att brukaren och boendepersonalen skapar en relation till varandra (Larsson & 

Larsson, 2004). Boendepersonalen måste dock förhålla sig professionellt gentemot brukaren 

och inte låta känslorna styra arbetet.  Personalen måste förhålla sig till brukaren enligt de 

lagar som styr verksamheten. Det finns fyra stycken värdegrunder som skall styra arbetet med 

brukarna och dessa är autonomi, integritet, inflytande och delaktighet (Ahlström & Carlsson, 

2002). Detta innebär att personal skall stödja och hjälpa brukaren att bibehålla dessa 

värdegrunder (Ahlström & Carlsson, 2002). Personal skall ha insyn i gällande lagstiftning för 

att ha kännedom om brukarens rättigheter och skyldigheter samt det ansvar som vilar på 
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personalen (Bergstrand, 2007). Den första juli år 2009 trädde den nya offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL, 2009:400) i kraft i Sverige och ersatte den dåvarande sekretesslagen 

(SekrL, 180:100). Syftet med lagändringen var att göra regleringen lättare att förstå och 

tillämpa (OSL 2009). Enligt 26:1 OSL har personer som arbetar inom LSS tystnadsplikt och 

får inte röja uppgifter om den enskildes personliga förhållanden, om det inte står klart att 

uppgifterna kan röjas utan den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det finns 

undantag då chefer inom LSS får häva sekretessen och göra en polisanmälan om brukare i 

deras boende har begått ett brott. Rekvisitet som då skall vara uppfyllt är enligt 10:23 OSL att 

brottet har ett straffvärde på mer än ett år. Detta innebär att brukare inom LSS kan begå brott 

som har upp till ett års fängelse utan att chefer och personal i deras närhet får anmäla. I 

Sverige finns det en debatt med slagorden ”allas likhet inför lagen” som framförallt används 

när personer blir negativt diskriminerade (Diesen, Lernestedt, Lindholm, & Pettersson, 2005). 

Likhet inför lagen finns lagstadgat i 1:9 regeringsformen. Där står skrivet att ”domstolar samt 

förvaltningsmöjligheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen 

skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.” 

(Diesen, Lernestedt, Lindholm, & Pettersson, 2005, s. 17).  

1.2 Syfte 
Studien syftar till att belysa vilken problematik som finns gällande tillämpningen av 

lagstiftningen i BrB och OSL då brukare inom 9:9 LSS begår brott. Samt undersöka chefers 

tillämpning av ovan nämnda lagstiftning utifrån fiktiva fall. Vidare syftar studien till att 

undersöka hur värdegrunderna inom LSS påverkar enhetschefernas beslut om åtgärder 

gällande situationer då brukare begått brott. 

1.3 Frågeställningar 
 Finns det en problematik med att brukare begår brott?  

 Hur skulle cheferna agera i de situationer som finns med i de fiktiva fall som ligger till 

grund för denna studie?  

 Hur påverkas chefernas beslut av åtgärd i situationer då brukare begår brottsliga 

handlingar utifrån de värdegrunder som finns i LSS?  

1.4 Begränsningar 
Studien begränsar sig till myndiga personer med psykiska funktionshinder i Sverige som 

erhåller insatsen särskilt boende enligt 9:9 LSS.  Arbetet begränsar sig även till brott som 

utförs mot personer som är över 18 år.  

1.5 Definitioner 
Definitionerna är skrivna av författarna själv, med hjälp av personer vid de aktuella 

kommunerna.  

Områdeschef - chef med verksamhets-, personal- och budgetansvar för ett 

verksamhetsområde. I detta fall område särskilt boende inom LSS. 

Förvaltningschef – chef över förvaltningen och har som uppdrag av nämnden att formera en 

lämplig organisation för att klara nämndens uppdrag. 

Enhetschef - chef med verksamhets-, personal- och budgetansvar för en eller flera enheter. I 

detta fall boendeenheter inom särskilt boende enligt LSS. 

Boendepersonal – Person som jobbar på ett boende med särskilt service enligt 9:9 LSS.   

Brukare – En funktionshindrad person som har insatser enligt LSS.  
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2. Tolkningsram 

2.1 Den rättsliga regleringen av brukares samhällsskydd 

2.1.1 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
LSS trädde i kraft den 1 januari år 1994. LSS vänder sig enligt 1§ till tre persongrupper. Den 

första är ”personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd”. 

(Bergstrand, 2007, s. 15). Utvecklingsstörning i första punkten avser personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning som uppkommit under utvecklingsperioden, vanligtvis före 

16 års ålder. Funktionsnedsättningen skall medföra att personen har behov av särskilt stöd och 

service för att klara sin livsföring. Autism eller autismliknande tillstånd är en djupgående 

personlighetsstörning, dit även Aspbergers syndrom räknas in. Dessa personer kan ha svårt 

med sociala och känslomässiga relationer och stora svårigheter med språket. I regel debuterar 

svårigheterna före 7 års ålder och är ett funktionshinder livet ut (Bergstrand, 2007). Den andra 

persongruppen avser personer ”med betydande och bestående begåvningsmässiga 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom” 

(Bergstrand, 2007, s. 15). Personkrets två är personer som fått ett begåvningsmässigt 

funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ska ha orsakat ett betydande och 

bestående begåvningsmässigt funktionshinder för att personen skall kunna få insatser enligt 

LSS. Skadan kan ha uppstått t.ex. genom olycksfall, sjukdom, tumör eller hjärnblödning. 

Även personer med Alzheimers ingår i personkretsen (Bergstrand, 2007). Tredje 

persongruppen är för ”personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande, och förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service” (Bergstrand, 

2007, s. 15). I den tredje persongruppen skall de fysiska eller psykiska funktionshindren vara 

stora, varaktiga och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen samt att det 

skall finnas ett omfattande behov av vård och service. Lagen gäller inte om funktionshindret 

uppstår av normalt åldrande och om det finns ett tydligt samband mellan uppkomsten av 

funktionshindret och åldrande (Bergstrand, 2007).  

LSS innefattar tio olika insatser som har till uppgift att hjälpa människor att kunna delta fullt 

ut i samhället (Bergstrand, 2007). De tio insatserna är:  

”1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem 

och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen 

(1993:389) om assistansersättning, 

3.ledsagarservice, 

4.biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov, 

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som 

behöver bo utanför föräldrahemmet, 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig”. Lag (1997:723). 

http://www2.notisum.com/RNP/sls/lag/19930389.htm
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Det centrala för LSS är individens rättigheter och möjligheter att själv styra sin vardag 

(Ahlström & Carlsson, 2002). Verksamheten skall enligt 5 § LSS verka för jämlikhet i 

levnadsvillkor och att personer med insatser enligt LSS får full delaktighet i samhällslivet. 

Det övergripande målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra 

(Bergstrand, 2007). Denna uppsats är inriktad på insatsen bostad med särskild service för 

vuxna eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9:9 LSS. De vanligaste formerna av boende 

är servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassat boende. Samtliga former av boende skall 

integreras i bostadsområden (Socialstyrelsen, 2002). Det bör inte finnas flera boenden i nära 

anslutning till varandra och det bör inte heller finnas korttidshem, särskilda boendeformer för 

äldre eller daglig verksamhet i närheten av boendet. Detta för att undvika en institutionell 

prägel av boendeformen (Socialstyrelsen, 2002).   

Personalen som arbetar i boendena skall ha lämplig utbildning. Lämplig utbildning är enligt 

6§ LSS en högskoleutbildning som är relevant för att förstå verksamheten.  Varje boende skall 

ha en huvudman som är särskilt utsedd att förstå verksamheten. (Socialstyrelsen, 2002) 

Huvudmannen skall ha kompetens och kunskap för att ansvara för att de boende får den 

omvårdnad de behöver för att kunna leva under goda levnadsvillkor. Omvårdnaden av 

brukarna skall kännetecknas av god etik och ett värdigt bemötande (Socialstyrelsen, 2002). 

I gruppbostäder kan service och vård ges dygnet runt (Bergstrand, 2007). Boendeformen är 

till för funktionshindrade som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov och att det 

finns behov av personal dygnet runt. Syftet med boendeformen är att personer med 

funktionshinder skall få möjlighet att skapa sig ett eget boende utanför föräldrahemmet 

(Bergstrand, 2007).  

Målet med LSS är enligt 5§ att funktionshindrade människor ska ha möjlighet att skapa ett 

likvärdigt och självständigt liv. Alla människor ska ha likvärdiga levnadsvillkor och ska 

kunna vara delaktiga i samhället (Ahlström & Klinkert, 2001). Fokus för LSS är individens 

rättigheter och möjligheter att själv kunna styra sin vardag (Ahlström & Carlsson, 2002). 

2.1.2 Värdegrunder inom LSS 
Verksamheter inom LSS skall bygga på värdegrunder som autonomi, integritet, inflytande och 

delaktighet. Autonomi betyder att individen är självständig och har valfrihet och 

handlingsfrihet (Ahlström & Carlsson, 2002). Individen har inflytande över sitt eget liv och 

kan påverka beslut som rör den egna personen. Att ha möjlighet till detta är centralt för 

individens självkänsla och upplevelse av personlig integritet (Ahlström & Klinkert, 2001). 

Dock måste individen förhålla sig till dess anhöriga och samhället vi lever i och blir därmed 

aldrig totalt självständig. Hänsyn och anpassning till våra medmänniskor är förutsättningar för 

människans existens (Ahlström & Carlsson, 2002). Om en individ är beroende av hjälp och 

stöd från andra i sitt liv är det viktigt att dessa personer är lyhörda för vad individen vill ha 

självbestämmande över så att individen har kvar inflytande över sitt eget liv (Ahlström & 

Klinkert, 2001). 

Ordet integritet kommer från det latinska ordet ”integritas” och betyder ”fullständig” eller 

”hel”. Begreppet är starkt förknippat med värde och värdighet, vilket innefattar varje persons 

egenvärde. En individs integritet är individuell och den visar en gräns för individens 

personlighet och om någon överskrider gränsen kränks individen och detta får aldrig ske 

(Ahlström & Carlsson, 2002). Då integritetsgränsen är individuell och inte vem som helst har 

tillträde där kan det uppstå svårigheter när individen är i behov av hjälp och stöd. När 

individen erhåller hjälp och stöd är det viktigt att alltid försöka bevara och respektera 

individens integritet (Ahlström & Klinkert, 2001). Människovärden kan exempelvis vara 

autonomi, oberoende, självständighet, självbild och identitet. Självständighet och självbild 
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uppstår i relation till andra individer. Vad individen själv anser sig ha för värde avspeglar vad 

andra i omgivningen anser att individen har för värde. För att uppnå självbestämmande måste 

det finnas respekt för den andres integritet. Att visa respekt för den andres integritet betyder 

att man ser den andre som den individ den är och respekterar dennes enskilda värderingar och 

önskemål (Ahlström & Carlsson, 2002).  

Enligt den utredning som gjordes i och med LSS-reformen i början av 90-talet är det viktigt 

att skapa största möjliga utrymme för aktivt inflytande för alla (Ahlström & Carlsson, 2002). 

Enligt Ahlström & Klinkert (2001) kan begreppet inflytande förklaras som en individs 

möjlighet att kunna påverka sitt eget liv. Inflytande och självbestämmande går hand i hand 

och en individ som inte själv får bestämma över det som rör ens egen person har heller inget 

inflytande. Genom att individen själv får fatta de beslut som rör den egna personen så får den 

inflytande över sitt liv. Möjligheten att själv fatta beslut i både små och stora frågor som rör 

den enskildes liv påverkar och formar individens identitet. Inflytande är en förutsättning för 

självständighet och autonomi. Inflytande ger makt och kontroll till den enskilde att själv 

bestämma över sitt liv. Men ingen människa kan ha totalt inflytande då vi lever i symbios med 

andra människor (Ahlström & Carlsson, 2002). För att normalisera vardagen för individer 

med funktionshinder är det viktigt att anpassa sig till individens behov av stöd och göra det 

möjligt för individen att ha så stort inflytande som möjligt över sitt eget liv (Ahlström & 

Klinkert, 2001).  

Ahlström & Carlsson (2002 s.17) definierar ordet delaktighet som ”individens engagemang i 

livssituationer i förhållande till hälsobetingelser, kroppsfunktion och anatomiska strukturer” 

(Ahlström & Carlsson, 2002). Delaktighet kan även betyda aktiv medverkan och är den sista 

av de fyra värdegrunderna inom LSS. Individer med funktionshinder har lika stora rättigheter 

och skyldigheter gällande delaktighet i samhällslivet som andra individer (Ahlström & 

Klinkert, 2001). Samhället måste utformas så att individer med funktionshinder har 

möjligheter att delta i samhällslivet och förhindra segregering. Vidare ska samhället vara 

tillgängligt och inte sätta upp hinder för funktionshindrades medverkan (Ahlström & 

Carlsson, 2002). Som funktionshindrad finns behov av stöd och hjälp och dessa behov måste 

samhället anpassa sig efter (Ahlström & Klinkert, 2001). 

Dessa grundprinciper återfinns även i 6 § LSS. Insatserna skall grunda sig på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall utföras med god kvalitet. I största 

möjliga mån skall brukaren ha inflytande och vara med och fatta beslut om insatsen 

(Bergstrand, 2007).  

2.2 Den rättsliga regleringen av brukaren integritet 

2.2.1 Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) 
 

OSL trädde i kraft den första juli år 2009. Den nya lagen är en omarbetning av den tidigare 

sekretesslagen (1980:100) och syftar till att göra regleringen lättare att förstå och tillämpa. 

Lagen är indelad i 6 avdelningar. Den första avdelningen innehåller en innehållsförteckning, 

bestämmelser om lagens tillämpningsområde och begrepp med definitioner som används i 

lagen. Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om registrering och utlämnande av 

allmänna handlingar. Tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. 

Den fjärde avdelningen behandlar sekretessbestämmelser till skydd för allmänna intressen och 

den femte avdelningen behandlar sekretessbestämmelser till skydd för uppgifter om enskilda 

personliga och ekonomiska förhållanden. Slutligen innehåller sjätte avdelningen särskilda 
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bestämmelser om sekretess hos vissa organ som bl.a. riksdagen, regeringen, riksdagens 

ombudsmän, justitiekanslern och domstolarna. 

 

I vår studie använder vi oss av lagens 3-5 avdelningar då dessa berör vårt studieområde. 

”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om 

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 

denne lider men”(26:1 OSL). Till socialtjänsten jämställs även ”verksamhet enligt 

lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (26:1 OSL)”. Det finns 

undantag för ”att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en 

annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och 

gäller med de begränsningar som anges där” (10:1 OSL). 

 

Tystnadsplikten kan även hävas enligt 10:23 OSL om det finns misstanke att den enskilde har 

begått ”1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, 

2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, eller 

3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om 

gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 

§ smittskyddslagen (2004:168)” (10:23 OSL). Sekretessen ”hindrar inte att en uppgift lämnas 

till en åklagarmyndighet eller en polismyndighet, om uppgiften angår misstanke om brott som 

riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott som avses i 1. 3, 4 eller 

6 kap. brottsbalken, eller 2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor” 

(10:21 OSL). 

 

Sekretessen kan även hävas enligt 24 kap 1 § BrB om det uppstår en nödsituation. Detta kan 

t.ex. vara om det uttryckts ett dödshot av en person inom en verksamhet som omfattas av 

sekretess. Vid sådana situationer kan personal ha rätt att kontakta polis för att skydda den 

person som hotet gäller. Rätten till nödvärn föreligger enligt 24:1 BrB om:  

”1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,  

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar 

gärning, 

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458)”. 

2.3 Den rättsliga regleringen av samhällets skydd 

2.3.1 Brottsbalken (1962:700) 

BrB trädde i kraft år 1962 och består av tre avdelningar. Den första avdelningen innehåller 

allmänna bestämmelser. Den andra avdelningen innehåller en uppräkning av de situationer 

som rubriceras som brott i Sverige. Den tredje och sista avdelningen innehåller en uppräkning 

av påföljder vid bevisat brott samt riktlinjer för vad som är eller kan vara försvårande och 

förmildrande omständigheter för påföljd och regler för när en påföljd bortfaller. Enligt 29 kap 

3 § BrB är förmildrande omständigheter: 

”1. om brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende,  

2. om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft starkt nedsatt förmåga att 

inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars 

till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft starkt nedsatt 

förmåga att kontrollera sitt handlande,  

3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes uppenbart bristande 

utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm#K12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040168.htm#K1P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040168.htm#K1P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040168.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820316.htm
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4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla eller 

5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap.”  

Enligt 23:6 BrB kan en person som underlåter att i tid anmäla ett brott som denne känner till 

eller borde ha känt till, bli dömd för underlåtelse att avslöja brott. Detta gäller brott som är 

särskilt stadgad såsom mord, rån, grovt rån, dråp, grov misshandel, våldtäkt, grov våldtäkt, 

grovt sexuellt utnyttjande av minderårig samt grovt koppleri.  Anmälan skall kunna ske utan 

att den enskilde eller dennes närmaste utsätts för fara. De som döms för underlåtenhet till att 

avslöja att brott är å färde kan dömas till högst två års fängelse. 

Brott som rubriceras som rån och grovt rån kan enligt 8:5 BrB ge lägst ett års fängelse och 

max 6 års. En person som har vetskap om att det förekommit försök eller ett genomfört rån, 

men inte anmält detta till polis, kan enligt 8:12 BrB bli dömd för underlåtenhet av att avslöja 

brott enligt 32 kap. Detta gäller även brotten stöld, grov stöld, grovt rån samt tillgrepp av 

fortskaffningsmedel enligt 8:12 BrB. 

Enligt 3§ lagen om straff för vissa trafikbrott (1951:649) kan en person som kör bil utan 

innehav av körkort dömas för olovlig körning och böter. Om detta sker vanemässigt eller om 

brottet kan anses som grovt kan personen dömas till fängelse högst sex månader.  

I 20:3 BrB fastställs att den som röjer eller utnyttjar uppgifter som den är pliktig att 

hemlighålla döms för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. Om 

gärningen begås av oaktsamhet döms den till böter. Om gärningen anses som ringa ska denne 

inte dömas till ansvar. Enligt 4 § BrB ska den som valts till uppdrag hos staten eller kommun 

där myndighetsutövning följer skiljas från uppdraget om han begått ett brott som är stadgat 

fängelse i två år eller däröver och om han genom brottet visat sig olämplig att inneha 

uppdraget (BrB 1962:700). 

 

2.3.2 JO-fall 1993/94 s. 461 
Då vi har funnit svårigheter att finna ett rättsfall som berör vårt studieområde har vi valt att 

använda oss av ett JO-fall som är i en gränsande verksamhet för studieområdet. Det valda JO-

fallet lyder under samma lagstiftning som 9:9 LSS. Vi finner det därmed möjligt att göra en 

teoretisk generalisering. Vi är även medvetna om att lagstiftningen i BrB är omskriven sedan 

detta fall var aktuellt. Men den problematik som finns kring lagstiftningen är idag samma som 

då. 

En person som i fallet kallas för K. L vårdas enligt LVM, men avviker från 

behandlingshemmet. Efter detta görs en visitation av personens rum . Personalen finner då ett 

brev till vederbörandes pojkvän där K. L uttrycker hot mot en namngiven polisman. Det finns 

en tidigare historik som beskriver att polismannen är den person som gjorde LVM-anmälan 

mot K.L. Hot mot polismannen har även förekommit när K.L haft telefonsamtal med bekanta. 

Brevet som upphittats sänds till polismyndigheten och en anmälan görs mot K.L. Hade 

personalen rätt att insända brevet eller har de brutit mot tystnadsplikten? 

Länsstyrelsen gör bedömningen att personalen har rätt att insända brevet till polisen enligt 3 

kap. 11 § och 23 kap. 6 § brottsbalken, då det innehåller ett uttalat hot om att ta polismannens 

liv. Ärendet går vidare till JO som gör bedömningen att det inte finns grund för att bryta 

tystnadsplikten och insända brevet till polisen utifrån de lagrum som länsstyrelsen angett. 

Beslutet grundar sig på att straffsatsen för brottet måste uppgå till minst två års fängelse för 

att det skall finnas lagstöd för att häva tystnadsplikten. Det gäller följaktligen endast de 

allvarligaste brotten såsom mord, dråp, människorov, våldtäkt, grovt rån, mordbrand och 

https://lagen.nu/1962:700#K24
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grovt narkotikabrott. Därav anser JO att det inte finns grund för att häva tystnadsplikten enligt 

ovan angivna paragrafer.  

De uppgifter som framkommit är hot om ett förestående allvarligt brott. Därmed kan 

bestämmelserna om nöd vara tillämpliga i detta fall. För att kunna använda reglerna om 

nödvärn skall det handla om att avvärja fara för liv eller hälsa. Om det föreligger hot om mord 

kan det finnas anledning att bryta mot sekretessen. JO gör bedömningen i detta fall att det 

fanns anledning att tro att nöd förelegat . Det fanns hot om att en annan person skulle dödas 

och därav anser JO att det var befogat att insända brevet från K.L till polismyndigheten.  

Avslutningsvis skriver JO följande: ”Jag vill fästa Justitiedepartementets uppmärksamhet på 

de problem som sekretesslagen i detta hänseende ger upphov till för de tillämpande 

myndigheterna och översänder därför ett exemplar av detta beslut till departementet för 

kännedom.” 

3. Tidigare forskning 

3.1 Brukare 
Independent Living är en rörelse som arbetar för funktionshindrades rättigheter till 

självbestämmande, lika förutsättningar och självrespekt (Larsson & Larsson, 2004). Tankarna 

kring Independent Living kommer ursprungligen från Nordamerika. I grunden är det en 

kamprörelse mot diskriminering av funktionshindrade, men idag är det en världsomspännande 

förening. Ideologin föreningen arbetar efter är att personer med funktionshinder själva har rätt 

att bestämma över sin situation och de arbetar också för självbestämmande, lika villkor och 

självrespekt (Nikku, 2005). När utformningen av insatsen LSS gjordes i Sverige så 

inhämtades mycket av inspirationen från Independent Livingrörelsen (Nikku, 2005).   

In en internationell studie av Degener (1992) jämförs USA, Tyskland och Sverige i syfte att ta 

reda på hur nationernas service för personer med funktionshindrade såg ut. Degener (1992) 

fann att det svenska systemet hade en klar fördel. I USA och Tyskland är insatsen beroende av 

den funktionshindrades inkomst, vilket inte är fallet i Sverige. I USA ansågs det som en fördel 

att de inte enbart tagit till sig en modell för insatserna utan att dessa kan modifieras utifrån 

individen. Gemensam för de tre nationerna är att kostnaden för insatsen är viktig, men att det 

inte får vara det enda som spelar någon roll (Degener, 1992). I Tyskland och USA är insatsen 

personlig assistans en relativt ny företeelse, medan Sverige har haft insatsen under en länge 

tidsperiod. Men alla tre länderna har gemensamt att de måste fortsätta samla in mer kunskap 

för att kunna säkerställa att personlig assistans är en lämpligare form av hjälp än 

institutionsvård (Degener, 1992). Batavia (1998) menar att tillgången till insatsen personlig 

assistans ofta gör skillnaden för en människa att leva ett liv i frihet och en möjlighet att delta i 

samhället jämfört med att leva på institution (Batavia, 1998).  

Personer som omfattas av insatsen personlig assistans inom LSS är, enligt en studie gjord av 

Ahlström & Carlsson (2002), nöjda med de förändringar som skedde i och med 

handikappreformen (Ahlström & Carlsson, 2002). Författarna menar att de flesta brukarna 

upplever att deras assistenter respekterar dem, att de känner empati och har förståelse för de 

funktionshindrades livssituation. Många av de som medverkat i studien anser att de tack vare 

insatsen personlig assistans fått tillbaka kontrollen över sin egen vardag då de själva kan 

bestämma över sitt liv. Detta har också medfört att de känner sig mer oberoende och 

självständiga. Samtliga medverkanden är överens om att deras liv förändrats till det positiva i 

och med insatsen. Att de själva får besluta om vem som skall vara deras assistent har också 
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haft stor betydelse för dem. De funktionshindrade kan steg för steg återta herraväldet över sin 

vardag (Ahlström & Carlsson, 2002).  

Personer som lever med insatsen personlig assistent kan uppleva att det blir svårigheter att 

bevara den personliga integriteten samt att deras familj- och privatliv blir begränsat (Ahlström 

& Carlsson, 2002). De funktionshindrade är beroende av assistenten och dennes godtycke. 

Det blir en beroendeställning för de funktionshindrade då de inte klarar sig utan assistans. 

Assistansen gör också att personerna får mer frihet och rörelseutrymme så att de kan få ett 

aktivt liv (Ahlström & Carlsson, 2002).   

3.1 Personal 
Arbetet som boendepersonal innebär en mycket nära kontakt med brukaren både fysiskt och 

psykiskt (Olsson, 2008). Personalens uppgift är att vara brukarens förlängda arm. I enstaka 

fall får assistenten neka brukaren att utföra vissa sysslor, t.ex. sexuella- och olagliga 

handlingar (Olsson, 2008). För det mesta löser assistenter situationer genom att kommunicera 

med brukaren. Enligt Larsson & Larsson (2004) har cheferna en annan syn på hur relationen 

mellan brukaren och assistenten skall se ut än hur assistenten ser på relationen. Assistenterna 

anser det viktigt att ömsesidigt reflektera över varandra önskningar, medan cheferna fokuserar 

på brukarnas vilja. Assistenterna önskar att relationen bygger på att två subjekt möts, medan 

cheferna vill att relationen skall bestå av en objekt-subjektrelation. (Larsson & Larsson, 2004)  

Sekretessen för personal inom LSS-verksamheter regleras i 26:1 OSL samt 29§ LSS. Enligt 

29§ LSS får inte en boende personal obehörigen röja uppgifter som denne fått veta om 

brukarens personliga förhållanden (Bergstrand, 2007). Tystnadsplikten gäller livet ut (Olsson, 

2008). Tystnadsplikten gäller inte gentemot arbetslaget eller mot verksamhetens chef. Om en 

boendepersonal är orolig över något gällande brukaren, brukarens situation eller sin egen 

arbetsmiljö är assistenten skyldig att kontakta sin chef (Olsson, 2008). Personalen har 

möjlighet att få stöd av sin chef i situationer då de själva är osäkra (Larsson & Larsson, 2004). 

Det är individuellt hur mycket stöd personalen behöver. Några i studien som genomfördes av 

Larsson & Larsson (2004) ansåg sig inte ha något behov alls av stöd. Men det fanns ett flertal 

som önskade mer uppbackning av sina chefer, särskilt gällande etiska frågor (Larsson & 

Larsson, 2004).  Enligt Larsson och Larsson är det viktigt att ha regelbundna arbetsplatsträffar 

för att höja assistenternas självkänsla samt att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Utbytet av 

erfarenheter kan underlätta för assistenterna att göra en konstruktiv bearbetning av svårigheter 

i deras yrke (Larsson & Larsson, 2004) 

En av svårigheterna med att arbeta som personlig assistent är att personalen befinner sig 

mellan det offentliga och det privata (Larsson & Larsson, 2004). Arbetsplatsen är hemma hos 

brukaren och detta medför en uppenbar risk att brukarens integritet kränks (Larsson & 

Larsson, 2004).   

4 Teori 

4.1 Humanism 
Den handikappreform som genomfördes på 90-talet kännetecknas av den humanistiska 

människosynen (Bergstrand, 2007). Alla människors lika värde var en av tankarna bakom 

reformen, personer med funktionshinder har samma rätt att bli respekterade för den de är. 

Personer med funktionshinder får inte betraktas som föremål för åtgärder. Personerna har 

fullvärdiga rättigheter i samhället (Bergstrand, 2007).  

Humanism har en biologisk grund som menar att människan strävar efter att utvecklas och bli 

biologisk fullkomlig. Människan anses vara en del av naturen och dess anknytning till naturen 
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är grundläggande och får inte ignoreras (Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, & Thorsén, 

1998). 

 

Enligt humanismens människovärdeprincip är tron på människan väldigt stark. Människan 

kan tänka rationellt, fatta beslut, ta ansvar för sin egen tillvaro, är förnuftig och är delaktig i 

sin egen utveckling. Vidare är alla människor lika värda, de har egenvärde, en fri vilja och 

rättigheter att utforma sina liv (Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, & Thorsén, 1998). 

 

Humanismen är en livsåskådning där människan söker efter mening och syfte med livet. 

Människans uppfattning och tro på de värden som anses vara avgörande har stor betydelse för 

livet. Lust och glädje betraktas som mål och dessa mål skapas kring de värden som 

eftersträvas och prioriteras och som ger livet mening och innehåll. Det är människan själv och 

inte någon auktoritet som medvetet bestämmer vilka värden som den vill eftersträva och 

prioritera (Ahlberg, 1992). Målen är förenad med människans självförverkligande, dvs. 

människans strävan efter att leva ett rikt liv, utvecklas som människa och erhålla en mångfald 

olika erfarenheter som kan förenas under livets gång (Payne, 2008). Det är alltså inte livet i 

sig utan innehållet i livet som gör det värt att leva (Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, & 

Thorsén, 1998).  

 

Humanismen lägger stor vikt vid att människans egna tolkningar och uppfattningar om sig 

själv är giltiga och viktiga. Det sociala arbetet ska enligt humanistiska modeller vara inriktad 

på människors integritet, deras personliga syfte och mening samt sociala syfte och mening. 

Det innebär att man accepterar människans uppfattning om sin verklighet och inte betraktar 

den som felaktig eller kritiserar dem. Vidare ska den enskilde människan lyftas fram och dess 

personliga och sociala egenskaper ska ses utifrån den unika människa den är och inte 

generaliseras. Enligt Carl Rogers ska den verksamme i det sociala arbetet ha ett 

förhållningssätt som innebär aktivt lyssnade, verklig empati och genuin vänskap och inte vara 

styrande eller dömande (Payne, 2008). 

 

4.2 Behaviorism 
Människan utvecklas i interaktion med andra (Watson, 1929). Beroende på vilken åtgärd som 

cheferna väljer att vidta när brukare inom deras boende begår brottsliga handlingar så ger det 

olika signaler till brukaren om handlingen var korrekt eller inte. Genom positiv och negativ 

förstärkning kan cheferna förändra brukarnas beteende (Watson, 1929).  

Behaviorismen är en psykologisk vetenskaplig teori som stödjer sig på det sunda förnuftet och 

inte på spekulationer. Teorin förkastar inte människans medvetande, men menar att denna inte 

är vetenskaplig då den inte går att observera. Enligt Watson (1929) studerar behaviorismen 

människans biologi, omgivning och förhållningssätt (Watson, 1929). Förutom en del 

medfödda reflexer är människans beteende till största delen inlärt genom interaktion i dess 

miljö.  Då människan styrs av sin miljö är behaviorismens uppgift att kunna förutse 

människans reaktion i en viss situation och kunna förklara varför människan reagerade på 

detta sätt (Watson, 1929). Genom sociala förväntningar från omgivningen lär sig människan 

vilka beteenden som är önskade och oönskade i olika situationer. Resultatet av detta blir att 

människan förändrar sitt beteende, antingen genom att förstärka eller försvaga det som 

orsakade det oönskade beteendet (Payne, 2002).  

Inlärning av beteende kan ske genom klassisk betingning eller instrumentell betingning och 

dessa är enligt behaviorismen kärnan för människors lärande då människan genom betingning 

förändras (Payne, 2008). Den klassiska betingningen bygger på reflexmässiga beteenden som 
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utlöses av ett nytt stimuli. Vid instrumentell betingning sker inlärningen genom försök och 

misstag, så kallad ”Trial and Error”. Beteenden som är önskvärda, oavsett om de är avsiktliga 

eller inte, blir belönade och kommer därför även att upprepas flera gånger därefter. Beteenden 

som inte är önskvärda, oavsett avsikt, blir bestraffade och kommer därefter att minska och 

slutligen helt utsläckas. Enligt behaviorismen är dessa inlärningsmetoder användbara i många 

olika situationer. Dock är det viktigt att poängtera att dessa aldrig får användas på ett 

kränkande sätt för människor eftersom förändring av beteenden ska ses som en positiv 

utveckling av den egna personligheten (Payne 2008). 

Enligt behavioristiskt synsätt är det huvudsakliga målet i socialt arbete att försöka förändra 

beteenden så att det blir fler önskade och färre oönskade beteenden. För att denna metod ska 

fungera krävs en god relation, god kännedom om människors problem, fokus på det konkreta 

beteendet som bedöms vara oönskat, förstärkning av brukarens positiva beteenden samt 

samtycke från brukaren då det är brukaren själv som bestämmer vilka beteenden denne vill ha 

hjälp med att förändra (Payne 2002). 

5. Metod 
I vår utbildning har vi under åren kommit i kontakt med ämnesområden inom LSS och den 

lagstiftning som det innefattar. Vi har genom utbildning, yrkeserfarenhet inom LSS-

verksamheter samt stort intresse kommit till insikt att brukares levnadssituation inom LSS inte 

alltid är problemfritt. Då vårt intresse väckts för denna persongrupp i vårt samhälle ämnar vi 

undersöka en del av det omfattande område som LSS utgör. 

För att skriva denna uppsats har vi använt oss av en juridisk-, rättsdogmatisk och 

samhällsvetenskaplig metod. Detta har vi gjort för att kunna kartlägga hur det är juridiskt 

stadgat i lagstiftningen på vilket sätt man skall agera i de situationerna som vi undersöker. 

Den rättssociologiska metoden gör att vi kan studera hur samhället påverkar lagarna och hur 

lagarna påverkar samhället.  

5.1 Kvalitativ metod 
För att studera ämnesområdet i vår studie har vi valt att använda två av de kvalitativa 

undersökningsmetoder som Silverman (2005) tar upp; intervju, samla artiklar och 

textdokument. De insamlade artiklarna och textdokumenten har sedan kritiskt granskats 

(Silverman, 2005). När vi påbörjade vår studie fann vi att Gerd Ahlströms forskningsserie om 

verksamheter inom LSS ständigt återkom bland den litteratur vi valt att använda oss av i vår 

uppsats. Vi valde den kvalitativa forskningsmetoden då den bättre belyser sociala fenomen än 

vad den kvantitativa metoden gör (Silverman, 2005).  

Att använda sig av en kvalitativ metod innebär att den som intervjuar får ta del av en annan 

människas uppfattning, tankar och åsikter kring ett förbestämt ämne (Silverman, 2005). Syftet 

är att få en helhetsförståelse och kunna se på meningssambanden för det vi undersöker. Den 

kvalitativa ansatsen gör det alltså möjligt att studera ett område på djupet (Silverman, 2005). 

Fördelar med att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod är bl.a. att svaren är mer 

innehållsrikare, det finns möjlighet att ställa följdfrågor, man kan reda ut missförstånd, vara 

öppen under intervjun och den tar inte lika lång tid att förbereda som vid en kvantitativ 

undersökningsmetod (Ejvegård, 2009). Dessa fördelar medför också att informanten får 

tillfälle att styra den information som framkommer. Denna metod gör det möjligt för 

forskaren att få ta del av information den inte tidigare haft i åtanke (Johannessen & Tufte, 

2002). När man använder sig av en kvalitativ forskningsansats är det enligt Marlow (2005) 

viktigt att man tänker på sin partiskhet. De egna värderingarna samt respondentens 
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värderingar har en aktiv del i processen och detta kan komma att påverka resultatet. När 

intervjun är avslutad ska materialet berabetas och detta är ett av kännetecknen för den 

kvalitativa metoden. Vid bearbetningen av meterialet sätter man in företeelserna i ett 

sammanhang och i en helthet. Detta för att förstå vilken mening och betydelse de undersökta 

kan tillägnas (Johannessen & Tufte, 2002).  

Vi började vår insamling av material genom att vända oss till Örebro universitets 

bibliotekskatalog. Där sökte vi efter böcker och tidsskrifter som vi ansåg vara relevanta för 

uppsatsen. När vi funnit litteratur inom vårt ämnesområde har vi även använt oss av 

författarnas referenser för att hitta ett större antal lämpliga böcker och skrifter. Böcker från 

tidigare terminer för utbildningen har varit användbara gällande teorier, metoder och 

lagstiftning. Utöver böcker och tidsskrifter har vi för vår uppsats sökt efter rapporter, rättsfall, 

förarbeten, lagstiftning, kommentarer till lagstiftning, avhandlingar samt publikationer. Dessa 

har vi sökt efter i databasar som Mediearkivet, Medline PubMed Journalbrowser, Voyager, 

JSTOR, Elin@örebro, Libris, Rättsbanken, SCAD, Norstedts Juridiks Rättsdatabaser/Sveriges 

Rikes Lag På Internet med Lagkommentarer mm samt Zeteo. Vid våra sökningar har vi bl. a. 

använt oss av sökord som servicebostad, personlig assistans, värdegrunder, LSS, BrB, OSL, 

chef, enhetschef, områdeschef, förvaltningschef, crime, manager, funktional disability, 

participation, integrity, autonomy.  Vi har även sökt på www.google.se med hjälp av de ovan 

nämnda sökorden och funnit ett par internationella studier inom vårt ämne. Vi har under 

arbetets gång upptäckt att det tyvärr finns svårigheter med att finna relevant litteratur inom 

ämnet. Även Larsson & Larsson (2004) påtalar svårigheten att finna svenska och 

internationella studier inom det ämnesområde vi valt att studera. De menar att det endast finns 

få studier som är fokuserade på vårt ämne och att dessa fåtal studier inte är lätta att finna 

genom databaser.  Till följd av svårigheter att finna material som är inom vårt ämne, har vi 

gjort en teoretisk generalisering gällande personlig assistans och insatser enligt 9:9 LSS. 

Som studerande vid Örebro universitet har vi haft rätt till en timmes handledning av en 

bibliotekarie när vi skriver vårt examensarbete. Vi bokade en tid med bibliotekarien för att få 

tips på sökmotorer och litteratur. Vi hade tidigare sökt rättsfall, men inte funnit något rättsfall 

som berört vårt studieområde. Med hjälp av bibliotekarien fann vi ett JO-fall (Dnr 1117-1992) 

som är i en gränsande verksamhet för vårt studieområde, men som lyder under samma 

lagstiftning som 9:9 LSS. Vi har valt att redogöra detta rättsfall i vår studie då vi anser att det 

är möjligt att göra en teoretisk generalisering mellan dessa verksamheter då de omfattas av 

samma lagstiftning. Skillnaden mellan dessa insatser är att insatser enligt 9:9 LSS sker i 

gruppform på specifika boenden och insatser enligt 9:2 LSS är personlig assistans som utförs i 

brukarens hem. Vi anser att dessa två insatser är nära besläktade med varandra och därav har 

vi valt att använda oss av forskning som berör personlig assistans som referens.  

5.2 Urval 
I vår studie har vi gjort ett strategiskt urval. Vi har medvetet valt ut de respondenter som vi 

önskar delta i studien (Johannessen & Tufte, 2002). Urvalet syftar till att på bästa sätt kunna 

belysa vårt syfte. Detta anser vi som författare bäst åstadkoms genom att intervjua områdes, -

förvaltnings, -enhetschefer inom 9:9 LSS-verksamheter. Cheferna arbetar med den 

problematik som vår studie tar upp. Vi har sökt på kommuners webbsidor för att finna 

respondenter som är verksamma inom vårt studieområde. Efter detta har vi tagit kontakt med 

dessa personer via telefon och mail (se bilaga 1). För att underlätta vår undersökning valde vi 

instanser närliggande studiegruppens län. Vår undersökningspopulation bestod av sju 

verksamma chefer inom LSS. Urvalet för vår kvalitativa undersökning gjordes utifrån det 

syfte vår studie har.  

http://www.google.se/
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5.3 Bortfall 
Bortfall enligt Johannessen och Tufte (2002) är de personer i bruttourvalet som av olika 

anledningar faller bort från undersökningen och därför inte är en del av nettourvalet. I vår 

studie har vi tagit kontakt med sju stycken respondenter. Av de tillfrågade kunde två stycken 

inte medverka pga. tidsbrist och den tredje respondenten uppgav att erfarenhet inom 

forskningsämnet saknades. Då vi har ett stort bortfall påverkar detta studiens representativitet 

och generaliserbarhet.  

5.4 Intervjuerna 
Intervjuer kan beskrivas som samtal med ett syfte (Johannessen & Tufte, 2002). Målet med 

den kvalitativa metoden och intervjuer är enligt Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) att få 

ta del av den intervjuades livs- och upplevelsevärld. Vi vill genom metoden fånga 

respondenternas perspektiv och upplevelser. Delvis strukturerade intervjuer ger större frihet 

att följa processen som skapas mellan respondenten och den som intervjuar och den öppnar 

upp möjligheten till att ställa följdfrågor (Marlow, 2005). En intervju bygger enligt 

Johannessen & Tufte (2002) på en intervjuguide (se bilaga 2), men den guiden behöver inte 

följas utan kan anpassas efter hur samtalet utvecklas under intervjun. Vår studie bygger på 

delvis strukturerade intervjuer. Till vår hjälp under intervjuerna har vi en delvis strukturerad 

intervjuguide som består av tre stycken teman; förekomst av problematiken, agerandet i de 

fiktiva fallen samt hur beslut om åtgärd påverkas av värdegrunder inom LSS (Johannessen & 

Tufte, 2002). Utifrån dessa teman har vi ställt följdfrågor som exempelvis: ”hur skulle du ha 

agerat om detta hänt på ditt boende?”, ”vilka åtgärder skulle du vidta?” och ”vad grundar 

du ditt beslut på?”. Detta för att få en mer detaljerad förklaring och en förståelse för deras 

resonemang kring våra valda teman. Under samtliga av våra intervjuer har vi använt oss av 

samma intervjuguide (se bilaga 2). Det första av temana har vi valt att kalla förekomst. Med 

detta tema vill vi ta reda på om det förekommer att brukare begår brott. Vi vill även ta reda på 

hur informanternas utbildning inom studieområdet ser ut. Det andra temat av intervjun består i 

frågor kring hur cheferna tänker runt de värdegrunder som finns inom LSS. Om dessa 

påverkar deras tankar om åtgärder. I det tredje tema som ingår i intervjuguiden har vi valt att 

skriva samman två fiktiva fallbeskrivningar (se bilaga 3) där brukare inom LSS begår brottslig 

handling. För att kontrollera att våra fiktiva fall är lämpliga för vår undersökning, kontaktade 

vi en enhetschef med mångårig arbetserfarenhet inom LSS-verksamheter där brukare har 

begått brottsliga handlingar. Denna chef läste igenom våra fall och gjorde bedömningen att 

fallen var verklighetstrogna. Tanken bakom att använda fiktiva fall som utgångspunkt för 

intervjuerna var att vi ville jämföra svaren som vi fick från de olika cheferna för att se hur de 

resonerar. Med fallen tror vi att vi får en god förutsättning att senare analysera det material vi 

insamlat. Utan fallen tror vi att det hade blivit svårt att samtala om konkreta åtgärder vid 

situationer då brukare begår brott. Det hade då blivit svårare att bearbeta materialet och ge en 

rättvis bild av forskningsfrågan då vi som författare inte är insatta i respektive fall. Vi vill 

också skydda eventuella brukare mot att specifika händelser om dem skulle lyftas fram under 

intervjun utan att de är tillfrågade, även om informanten och brukaren är anonyma. Vi vill 

istället diskutera utifrån forskningsfrågan och de fiktiva fall som vi sammanskrivit. 

 

Vid intervjuerna fick vi tillåtelse av respondenterna att spela in samtalet. Första steget att 

sammanställa svaren från intervjuerna var att transkribera (Hydén & Hydén 2002). Vi valde 

att ordagrant skriva ned allt som hade sagts under intervjuerna. När detta var genomfört 

delade vi in materialet i de teman vi haft under intervjun. Därefter tolkade vi materialet för att 

kunna sammanskriva det i resultatdelen. Under samtliga intervjuer skrev vi anteckningar för 

att notera sådant som vi uppfattade som viktigt och som inspelningen inte kunde fånga upp. 
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Materialet från det inspelade bandet och de anteckningar vi gjort sammanfattades till vår 

resultatdel.   

5.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet mäter studiens giltighet genom att se på hur bra och relevant data som använts för att 

representera fenomenet. Vi har själva utformat vårt mätinstrument. Detta kan enligt Marlow 

(2005) påverka att validiteten i arbetet blir sämre i jämförelse om experter i ämnet hade skrivit 

intervjuguiden som var vårt mätinstrument. För att öka validiteten har vi valt att grunda våra 

frågeställningar utifrån vår teoretiska ram och den tidigare forskning som finns att tillgå i 

ämnet. Detta för att tydligt kunna se kopplingen mellan det vi har önskat mäta och det vi 

faktiskt har mätt. Vi har även besvarat våra frågeställningar.  

Den yttre validiteten står för hur generaliserbart studiens resultat är. Vår studie består av fyra 

chefer inom LSS-verksamheter. Vi har ett bortfall på ca 42 %. Enligt Johannessen och Tufte 

(2002) är det ett hot mot den yttre validiteten om det finns ett bortfall på över 40 %. Vår 

studie har en mindre population och därför anser vi som författare att det är föga intressant att 

se till procenttalet. Då vårt ämnesområde ser olika ut beroende på vilken nation som 

undersöks finner vi det inte troligt att det går att göra en generalisering av vårt resultat på 

andra länder i världen. Både insatsen LSS och lagstiftningen ser olika ut i olika länder. Vi vet 

heller inte vad resultatet av undersökningen skulle bli om studien gjorts om 10 år.  

Reliabiliteten i arbetet kan påverkas av olika faktorer och retrospektivitet är en faktor som 

Marlow (2005) tar upp. Retrospektivitet innebär att uppfattningen av en situation kan 

förändras beroende på hur långt tillbaka i tiden som händelsen ägde rum. Vi har svårt att 

bedöma hur mycket det kan påverka resultatet då vi inte vet i hur hög frekvens som de 

intervjuade möter detta problem i sin verksamhet. Den miljö som intervjun genomfördes i kan 

också påverka reliabiliteten (Marlow, 2005). Då våra intervjuer genomfördes vid 

respondenternas arbetsplatser kan det innebära att respondenterna befann sig i en miljö som 

de kände sig trygga och bekväma i (Marlow, 2005). Även vi som genomfört intervjuerna kan 

påverka resultatet med hur vi ställer frågorna i intervjun (Marlow, 2005). Det är därav svårt 

att i en kvalitativ forskning säga något konkret om reliabiliteten i arbetet.  

5.6 Forskningsetiska huvudkrav 
De fyra forskningsetiska huvudkrav som finns är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att vi som författare informerar respondenten om 

forskningsuppgiftens syfte och hur undersökningen kommer genomföras (Codex, 2009). När 

vi kontaktade våra respondenter via telefon och mail (se bilaga 1) presenterade vi oss med 

namn och tillhörande universitet. Vi beskrev vårt syfte med uppsatsen och frågade om de ville 

delta vid en intervju för att delge oss sina erfarenheter inom vårt ämnesområde. Vidare gav vi 

information om hur denna intervju skulle genomföras, hur materialet skulle användas för vår 

studie samt att deras insats är frivillig och att de när som helt får avbryta medverkan.   

Samtyckeskraven innebär att informanten själv får bestämma över sin medverkan. 

Respondenterna informerades om att de fick själva bestämma om de ville delta vid intervjun 

och att deras beslut inte fick några negativa följder (Codex, 2009). Vidare gavs information 

om att de har rätt att bestämma villkoren för att vilja delta och när som helst ha möjlighet att 

avbryta intervjun. Respondenterna fick själva bestämma vart intervjun skulle äga rum då vi 
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anser att det är viktigt för en lyckad intervju att respondenterna känner sig trygga och 

bekväma. Vi informerade även respondenterna om att vi önskade få spela in intervjusamtalet 

på band för att inte gå miste om viktiga detaljer av samtalet, men att detta var något de fick 

bestämma och godkänna innan intervjun. Om de under intervjun vill att inspelningen ska 

avbrytas genomförs detta självklart.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter från deltagare i undersökningen ska 

behandlas med stor aktsamhet och förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem (Codex, 

2009). Vid den första kontakten med informanterna gavs de information om att deras 

identiteter är anonyma och kommer förbli anonyma i den färdigställda uppsatsen. För att hålla 

respondenternas identitet anonyma har vi i vår skriftliga materia och inspelningsmateria döpt 

om dem till bokstäver som t.ex. A, B, X och Y. Dessa material har vi förvarat så att obehöriga 

inte kan ta del av det.      

Nyttjandekravet handlar om hur vi får använda oss av det insamlande materialet (Codex, 

2009). När respondenterna godkände sin medverkan för en intervju tillfrågades de även om 

intervjumaterialet fick användas för vår uppsats. Respondenterna tillfrågades åter igen när 

intervjun genomförts och de gav sitt godkännande. Avslutningsvis anser vi att vi uppnått de 

forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

6. Resultat 
Resultatet från intervjuerna kommer att redovisas var för sig. Med detta vill vi ge läsaren 

möjlighet att se helheten i respondenterna tankegångar.  

6.1 Intervju med enhetschef A 

6.1.1 Förekomst 
Vid intervjun framkommer att A inte fått någon utbildning i hur denne skall hantera 

situationer där brukare har begått en brottslig handling. A är osäker på tillämpningen av 

gällande lagstiftning och anses sig därav inte ha en god grund att stå på för att hantera dessa 

situationer. Enligt A finns problematik med brukare som begår brottsliga handlingar på A´s 

arbetsplats. Men A upplever att det är ett stort mörkertal då det är ett känsligt ämne. A tror att 

frekvensen av polisanmälningar inte speglar fenomenets omfattning.  

A har kontinuerliga boendeträffar då A som chef är ute på boendet. A har genom dessa träffar 

fått en relation till brukarna. A får oftast kännedom om brukares brottsliga handlingar genom 

att personal på boenden kontaktar respondenten. Detta kan gälla brukarens brottsliga 

handlingar gentemot allmänhet, personal eller andra brukare. A vill skydda brukarna mot allt 

ont och upplever sig själv ha en föräldraroll.  

När det gäller brott mot personalen på boendet anser A att det ofta är personalen som får ta på 

sig skulden för de inträffade. A menar att den brottsliga handlingen kan vara en effekt av 

kommunikativa problem där personalen har haft problem att läsa av signalerna som brukaren 

sänder ut. Situationer där brukare utför brottsliga handlingar mot personal kan vara tecken på 

att brukaren inte upplever någon meningsfullhet i sin vardag. A tror att det kan undvikas 

genom att brukarna får möjlighet att använda sin intelligens och kreativitet.  

6.1.2 Värdegrunder  
A anser att värdegrunderna skall vara med och styra i allt arbete med brukarna. A berättar att 

det sista betänkandet i ett LSS-ärende är ”ett samhälle för alla”. Det innebär att alla som är en 
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deltagare i samhället skall inordna sig efter de lagar och regler som finns. A menar att det 

finns en skillnad i när A väljer att anmäla beroende på om personen finns inom LSS eller inte. 

För personer inom LSS så krävs det mer innan A väljer att anmäla.   

För A är det viktigt att brukarna inom LSS har meningsfulla fritidssysselsättningar och en 

bekantskapskrets. Om brukare umgås med personer som A anser är i gränslandet till lämpligt 

umgänge försöker A motivera brukaren att t.ex. börja med friidrott eller ridning.  A är även 

rädd att brukarna kan bli utnyttjade om de befinner sig i gäng då många har svårt med 

kognitionen socialt sett. Men samtidigt förstår A att gängen kan ge en känsla av gemenskap 

och att vara accepterad.  

A anser att den personliga integriteten är överordnad allt. Men att personalen måste agera om 

de misstänker att någon av deras brukare har begått ett brott. Det första personalen ska göra är 

att prata med brukaren. T.ex. om en brukare skulle börja röra sig med stora summor pengar så 

berättar A att de skulle försöka att ”luska ut” hur brukaren kommit över pengarna genom att 

”smyga in bakvägen” och inte ”panga rätt in via huvudentrén”. A berättar att om brukaren 

inte vill berätta så kan de inte göra mer än att ha sociala och motiverande samtal.  

6.1.3 Fallen 
Enligt A är det första fallet en situation som skulle kunna uppstå på A´s boende. A skulle 

agera genom att prata med Pontus för att ta reda på hur han tänkte i situationen. Här är det 

även avgörande hur väl A känner Pontus sedan tidigare. A skulle vilja ta reda på de 

bakomliggande faktorerna till att hans handlade. A skulle även ta reda på Pontus förmåga till 

impulskontroll. A skulle även ta upp situationen i personalgruppen för att diskutera hur de ska 

förhålla sig. A menar att det är viktigt att visa brukaren att de blir upprörda över händelsen, 

men att de ändå behåller fattningen.  

A tar också upp att det skulle vara bra med en handlingsplan för dessa situationer så att alla 

vet hur de skall agera.  

I andra fallet skulle A välja att polisanmäla händelsen. A är rädd för att kvinnan skulle köra 

ihjäl någon annan. Informanten väljer att häva sekretessen för att undvika en eventuell 

katastrof. 

6.1.4 Åtgärd 
A anser att det finns ”två linjer att gå” när brukare begår brottsliga handlingar. Antingen 

polisanmäls brottet och rättssamhället får sköta situationen eller så sköter personalen 

tillsammans med chefen det själva. I fall ett skulle A välja att sköta det själv. Det viktiga för 

A är att både den som begått brottet och den brottsutsatte går ur situationen och har en bra 

känsla. Om brottet skulle upprepas så skulle A kanske välja att polisanmäla. A har inte stort 

förtroende för rättssamhället och menar att det kan bli väldigt fel för personer med 

funktionshindrade som blir dömda. Fängelse är inget bra alternativ för funktionshindrade. Där 

är risken stor enligt A att personen blir enormt utsatt av andra intagna. Personalen där vet inte 

hur de ska förhålla sig till dessa personer enligt A.  

6.2 Intervju med enhetschef B  

6.2.1 Förekomst  
Vid intervjun framkom att B inte fått någon utbildning i hur de skall agera i situationer där 

brukare begår brott. B uppger att magkänslan har stor betydelse för hur B ska agera och inte 

utifrån lagstiftningen. B upplever att B har en god grund att stå på och inte blir stressad när 

situationer som i fallen uppstår på boendena. B berättar att de har en stående diskussion om 
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etik på arbetsplatsen. Speciellt blir det diskussioner då det uppstår händelser där det inte finns 

tydliga riktlinjer på åtgärder. På B´s arbetsplats finns det problem med att brukarna begår 

brott. B upplever att målgruppen med lindriga funktionshinder ofta hamnar i trubbel. Detta för 

att de vill synas för att bli accepterade och få vara med kompisar. B har varit med om att 

brukare stulit saker på andras begäran för att få vara med och umgås. B upplever att 

målgruppen far mycket illa av detta. Det förekommer också att brukarna utsätter personalen 

för brottsliga handlingar såsom fysiskt våld. Detta ser B som kriminalitet och är inget som är 

accepterat, men menar att många upplever att det är en del av jobbet. B anser att brukarnas 

våld till 95 % orsakas pga. personalens brister att tyda de signaler som brukaren sänder ut. 

Händelserna är inget som B väljer att polisanmäla, men lägger heller inga värderingar i om 

personalen väljer att polisanmäla händelsen. Däremot så är det inget B uppmuntrar bland 

personal som blivit utsatt. B berättar också att det är ett ”laddat” ämne med brottslighet hos 

brukarna då personalen ser det som ett misslyckande hos dem själva då deras brukare begår 

brottsliga handlingar. Detta tror även B kan påverka den låga anmälningsfrekvensen. 

B upplever att sig få den informationen som denne behöver från sin personal om situationer 

som uppstått på boendena. B berättar att om personalen upplever att de kan hantera 

situationen själv så gör de detta annars kontaktar dem B. Men B får alltid information om det 

som sker på boendet.  

6.2.2 Värdegrunder 
Enligt B finns grundprinciperna med hela tiden i det dagliga arbetet med brukarna. Det förs en 

ständig diskussion om självständighet och självbestämmande för brukarna på arbetsplatsen. 

Men B anser att det finns problem med autonomin i och med att målgruppen har svårt att ta 

kloka beslut och rätt beslut så att det går bra för dem pga. deras funktionshinder. 

Autonomi är en viktig princip enligt B och det sätts upp en tydlig gräns om att när brukarna 

begår brott så dras deras självständighet in. Samtidigt vill B ge brukarna yta att själva besluta 

över sina liv. B berättar att de ofta gör övertramp gällande brukarnas integritet. Det är något 

som B anser måste ske med försiktighet och en medvetenhet. B berättar arbetet sker med en 

fokus på brukaren och B tar ansvar för sina brukare. Detta medför att om B’s brukare hamnar 

i umgänges kretsar med våld och kriminalitet så försöker B att styra bort brukarna genom att 

erbjuda andra fritidsalternativ.  

B tror att mycket information stannar upp för att personen som fått informationen upplever att 

det givits i förtroende eller att man tagit del av information som man egentligen har rätt till. I 

dessa situationer förs det en diskussion om vad B och personalen har för uppgift och vem de 

arbetar för och vem de håller tyst för. Det blir en etisk frågeställning.  

B upplever att det är viktigt att arbetet med brukarna sker tillsammans med brukarna och att 

de känner att de har inflytande över sin situation. B anser det viktigt att vara medveten om sitt 

agerande gentemot brukaren och att det bästa är att brukaren själv är med och tar besluten 

som rör de själva. Det är också viktigt enligt B att brukarna är medvetna om vilka 

konsekvenser deras val får, vilket inte alltid är fallet. När personalen går in och styr upp 

brukarens vardag är det också viktigt enligt B att släppa efter när brukaren lärt sig att hantera 

situationen. Men B menar på att hur stort brukarnas inflytande är beroende på hur väl de rättar 

sig enligt samhällets normer.  

6.2.3 Fallen 
I första fallet skulle B i första hand prata med Pontus samt föra konsekvenssamtal för att 

förhindra att det inte skall hända igen, samt hålla sig nära Pontus i liknande situationer i 

framtiden. B är noga med att poängtera att det är en väldigt allvarlig situation och att det är 
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noga att visa Pontus att det fel att begå brott. Om personen som Pontus har utsatt för brottet 

finns inom LSS verksamheten skulle B välja att ta kontakt med chefen som är på det boendet 

där den brottsutsatta bor. För att sedan hoppas på att den andra chefen uppmuntrar sin brukare 

att anmäla brottet. B är även noga med att visa på att en polisanmälan kan vara en bra 

konsekvens för Pontus då han har utsatt någon annan för brott. Om det inte är någon som är 

känd för B så tror B inte att en polisanmälan skulle bli aktuell. Detta för att B upplever att det 

enda som finns är Pontus utsaga och inga bevis för att Pontus begått ett brott. B skulle istället 

välja att föra samtal med Pontus för att undvika att händelsen upprepas. Om detta ändå skulle 

ske skulle B känna sig misslyckad.  

B är lite osäker på lagstiftningens tillämpning, men vet hur det är stadgat i lagboken. B känner 

sig ansvarig för Pontus och menar att det till viss del är B’s eget fel om brukaren begår brott. 

B anser att personalen och B själv borde ha sett att det var på gång och kunnat läsa av Pontus 

för att förhindra händelsen. Detta medför att B skulle känna sig misslyckad då Pontus har 

begått ett brott. En polisanmälan skulle bekräfta misslyckandet.  

I andra fallet resonerar B annorlunda. Här skulle B välja att anmäla till polisen direkt eftersom 

B uppfattar detta som en akutsituation. B menar på att en person med autism inte är en 

lämplig bilförare och är därför en fara i trafiken. Detta bidrar till att B skulle välja att anmäla 

till polisen. B skulle vara rädd för att brukaren skulle köra på någon annan som eventuellt 

avlider. Det skulle då kunna leda till mer än ett års fängelse och detta gör att B väljer att häva 

sekretessen för att göra en polisanmälan. Däremot om B fått veta att om händelsen vid ett 

senare tillfälle och om bilfärden gått bra, skulle B inte välja att polisanmäla utan istället ha ett 

samtal med brukaren. För att förhindra eventuella upprepelser skulle B samtala och försöka 

att arbeta närmare brukaren under en tid.  

6.2.4 Åtgärder 

På boenden där B är chef finns det en tydlig policy att ingen alkohol eller droger får 

förekomma. Detta för att förhindra att brottsliga situationer kan uppstå. Det skrivs också avtal 

och regler för brukarnas lägenheter, t.ex. att de inte får ha mer än ett visst antal kompisar där 

samtidigt och inga besök av kompisar i lägenheten efter klockan 22:00. Dessa regler finns 

skriftligt i ett kontrakt som enligt B inte är juridiskt bindande. B berättar att det egentligen inte 

är rätt att upprätta dessa avtal, men förklarar att detta görs som en pedagogisk metod. Avtalen 

ger enligt B mer tyngd än vad en muntlig överenskommelse skulle göra. 

 B anser att åtgärden att polisanmäla brott som begås av brukare kan ge positiva effekter då 

det blir en konsekvent konsekvens av brottet. Det blir också tydligt för brukaren att det finns 

någon i andra ändan som blivit utsatt för brottet. Om polis kallas till platsen när brukare begått 

brott får det större effekt hos brukarna då polisen har mer pondus än personalen eller chefen. 

Brukarna har respekt för polisen, men tyvärr upplever B att samarbetet med polisen inte är så 

bra och att polisen inte alltid har personal att avvara till brottsplatsen. B tror att det är mycket 

pedagogiskt nyttigt för brukarna när polisen är med på platsen. Men B ställer sig tveksam till 

om polisanmälan är det bästa alternativet då det ofta ses som ett misslyckande av personalen 

om brukaren begått brott. B menar att de har ett stort ansvar för sina brukare och att de inte 

skött sitt ansvar i dessa situationer. B är även tveksam till polisanmälan då det är långa 

väntetider till förhör. Personer inom målgruppen har ofta glömt händelsen när det är dags för 

förhör och detta orsakar mycket stress för brukarna. 

B upplever att B inte kan hindra brukarna från att göra brott, men att om detta händer tas det 

på mycket stort allvar. Det B uppfattar sig kan göra är att ha samtal och vägleda brukaren.  
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6.3 Intervju med områdeschef X  

6.3.1 Förekomst 
X’s kunskap om hur situationer då brukare begår brott skall hanteras kommer från den tiden 

då X läste juridik på högskolan. X menar att det sker ett erfarenhetsutbyte då de har 

chefmöten på arbetsplatsen. Detta har bidragit till X´s kunskap i ämnet. X berättar att de lyfter 

”kluriga” frågor som uppstår i chefgruppen för att alla skall få ta del av varandras tankar och 

kunskaper som finns om det specifika ämnet. X upplever sig ha en god grund att stå på för att 

hantera situationer då brukare har begått brott. Däremot vet inte X vilken åtgärd som skall 

vidtas, men den kunskapen tar X reda på genom att ta kontakt med jurist, polis eller åklagare. 

X berättar att det finns en problematik där brukare begår brott, mestadels narkotikabrott. X 

upplever sig ha en god kontakt med sin personal och får den information som X behöver. 

Personalen hör av sig om de behöver stöd i hur de skall agera.  

6.3.2 Värdegrunder 
X är tydlig med att personer inom LSS är som vilka medborgare som helst med samma 

rättigheter och skyldigheter. X relaterar till att alla medborgare har en skyldighet att anmäla 

om de vet att ett brott har begåtts. Den normaliseringen anser X bör gälla även här, men det 

som försvårar är sekretessen. X tror att det finns en stor fara i att inte anmäla brott som 

personer med funktionshinder genomför. Anledningar till att inte anmäla kan enligt X vara att 

personer med funktionshinder kan bli ursäkta för att de antas inte förstå den brottsliga 

handlingen. X anser att det är deras skyldighet som ansvariga över LSS insatsen att diskutera 

händelsen med den enskilde för att ge denne möjlighet att förstå och även upplysa brukaren 

om vad som är rätt och fel.  

X anser att normaliseringsprincipen är viktig i verksamheten.  X betonar att personer med 

insatser enligt LSS är som vilka andra personer som helst, men att det är viktigt att personalen 

finns tillhands att vara behjälplig. Personer med insatser enligt LSS skall ha full valmöjlighet 

att göra vad de vill på sin fritid och begå vilka handlingar de vill. Detta är inget som 

personalen kan gå in och styra. Den enda gången som X anser att de kan gå in och försöka 

styra är om brukarens göromål påverkar verksamheten, t.ex. om personen inte kommer hem 

för att ta sin medicin. X menar att brukarna är vuxna människor med fullt ansvar för sina egna 

handlingar. Om personalen misstänker att brukaren har begått ett brott kan de försöka att prata 

med brukaren. Men om brukaren inte vill berätta något har personalen ingen makt att tvinga 

dem.  X anser att brukarnas integritet är mycket viktig. X berättar att det är individuellt vad 

brukarna behöver ha hjälp med. För de personer som behöver hjälp med sociala koder så kan 

personalen gå in och samtala om att det t.ex. inte är okej att ha ”kastknivar” hemma eftersom 

detta är brottsligt. X berättar att det finns en genomförandeplan för varje brukare. De som 

genomförandeplanen tar upp är personalens uppdrag och inget annat.  

6.3.3Fallen 
X kan lagtexten som gäller i de två fallbeskrivningarna. Men X är osäker på straffsatsen för de 

brott som begåtts. För att veta hur X skall hantera situationen skulle X ta kontakt med en 

jurist.  

I första fallet tror X att det är ett så pass grovt brott att det skall polisanmälas. X tror att en 

polisanmälan är viktig för att kunna ge hjälp och stöd åt gärningspersonen. X tror också att det 

är viktigt att polisanmäla för att förhindra att en liknande situation uppstår igen. Samt att 

förhindra att gärningspersonen går längre nästa gång och knivhugger någon.  

I andra fallet tror inte X att det uppnår ett års fängelse att köra utan körkort. X tror därför att 

det skulle kunna vara ett sekretessbrott att polisanmäla. Däremot tror X att situationen skulle 
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se annorlunda ut om kvinnan i fallet körde på någon som till följd av detta avlider. Då skulle 

det komma att bli ett brott som kan ge mer än ett års fängelse. Utifrån detta tror X att de skulle 

välja att göra en polisanmälan i det andra fallet. Även i andra fallet skulle X ta kontakt med en 

jurist för att veta hur X skall gå tillväga och inte gå på magkänsla. X anser att det viktigt att ta 

reda på att de själva inte begår ett brott genom att anmäla. X berättar också att de skulle jobba 

för att motivera kvinnan att inte ta bilen.  

6.3.4 Åtgärd 
X tror att relationen mellan boendepersonalen och brukarna kan påverkas vid en eventuell 

anmälan. X poängterar att det är viktigt att hålla förhållandet mellan brukare och personalen 

professionellt. Det skall inte bli en familj. X upplever att det i dagsläget är familjeliknande 

konstellationer på boendena och det är något som de arbetar för att komma ifrån. X upplever 

att det är viktigt att personalen tar sitt ansvar om ett brotts begås och anmäler om det är över 

ett års straffvärde för brottet. Detta för att skydda alla mot att brotten inte skall upprepas. 

6.4 Intervju med förvaltningschef Y 

6.4.1 Förekomst 
Y har under årens lopp genomgått utbildning kring hur situationer där brukare begått 

brottsliga handlingar hanteras och tycker sig ha viss erfarenhet om detta. Y diskuterar även 

sådana allvarliga händelser med en ledningsgrupp som består av enhetschefer, 

personalsekreterare och andra verksamma. Detta då Y menar att ingen ska vara ensam i 

situationen och kunna allt utan istället ta hjälp av andra som möjligen har kunskap eller en 

annan bild av frågan. Y’s hantering av dessa situationer grundar sig i Y’s tidigare erfarenhet, 

den gällande lagstiftningen, vilket slags uppdrag Y har samt samarbetet med övrig personal. 

Dock är Y inte van vid dessa situationer då Y inte ens en gång om året får ta del av att en 

brukare begått en kriminell handling. Att en brukare begår planerad brottslighet är ovanligt 

och att brukaren ”slår någon på käften” sker. Y tror att det oftare förekommer att brukare 

utsätter personal för våld inom det neuropsykiatriska området. Men Y tror att brottsliga 

handlingar bland brukare förekommer i lika stor utsträckning som hos den övriga 

befolkningen.  

Om personal på boendet misstänker att en brukare begått ett brott ska personalen först och 

främst prata med sin enhetschef som därefter vidarebefordrar informationen till Y. Detta för 

att personalen inte ska vara ensamma i situationen. Y’s roll som förvaltningschef är att se till 

att riskbedömningarna på boendena blir genomförda, sätta upp regelverk och kräva att 

personalen följer dessa, beakta att personalen tar sig tid till detta samt fråga hur deras 

arbetssituation ser ut och om de upplevt något speciellt under arbetet.  

6.4.2 Värdegrunder inom LSS 
Enligt Y är brukarna likadana som vanliga ”Svensson”. Om Y misstänker att en brukare 

begått en kriminell handling kommer Y att reagera likt andra människor. Personalen kommer 

att tala om för brukaren att det inte är okej att begå brottsliga handlingar och att de inte får 

göra sådant. Även om Y inte kan göra något åt vad brukarna gör på sin fritid är det viktigt att 

säga till att det inte är okej att begå brottsliga handlingar. Y hoppas att den funktionshindrade 

brukaren som är i behov av personal har personal som pratar med brukaren om detta. Om 

brukaren trots samtal fortsätter begå brottsliga handlingar ska personalen berätta för sin chef.  

6.4.3 Fallen 
Gällande det första fallet om pengar och hot skulle Y polisanmäla då vetskapen om denna 

händelse försätter Y i ”ond tro”. Dock finner Y inget stöd i lagstiftningen för en sådan 
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anmälan och menar att det inte finns någon direkt skyldighet för Y att anmäla den misstänkta 

brottsliga handlingen. En polisanmälan kan också vara en konsekvens för Pontus agerande.  

  

I det andra fallet skulle Y prata med Johanna och informera henne om att Y polisanmäler 

händelsen om hon kör bilen en gång till. Y kan inte göra något åt vad hon väljer att göra på 

sin fritid, men säga till Johanna att det inte är okej att åka bil till boendet. När Johanna kör 

utan ett körkort riskerar hon att kanske aldrig få ett körkort, köra ihjäl någon och till följd av 

det få en skuld som är så stor att försäkringarna inte täcker dem. Y menar därför att det bästa 

för brukaren är att prata om det med brukaren och agera därefter. 

6.4.4 Åtgärder 
Y önskar någon form av regelverk som alla inom verksamheten kan vända sig till när 

situationer där brukare begår brott uppstår för att ta reda på hur de skall agera. Regelverket 

skulle informera alla om vad verksamheten står för och hur de ska agera om det uppstår en 

misstanke om att en brukare begått en brottslig handling. Ibland följer Y med enhetschefen till 

boendena för att påtala den allvarliga situationen och visa att Y stödjer enhetschefen så att 

personalen förstår att det är enhetschefen som bestämmer och de ska agera därefter. Y menar 

att de har som rutin att inte försöka ”släta” över brott som kommit till deras kännedom. 

Brottsliga handlingar är ingenting som accepteras och om det uppdagas ska personalen agera 

enligt Y. Y menar att de inte har rollen att tiga när de har vetskap om en brottslig handling.  

De har inte ett uppdrag att skydda brukares brottslighet. De kan inte vara deltaktiga i detta 

utan markerar att det inte är okej och att samma upplägg gäller för alla. Att undvika att göra 

någon upprörd är enligt Y inte den rätta metoden. 

 

Y berättar att det även kan vara så att brukaren utsätter personalen vid boendet för våld. Om 

detta sker gör Y en polisanmälan. Då det kan vara långt mellan att tro och veta någonting 

samtalar Y med både personal och brukare om den information Y erhållit. Genom 

korrigerande samtal och stödjande samtal får både personal och brukare berätta vad de tycker 

och hur de upplevde situationen. Då får Y bådas bild av händelsen. Genom att tillgodose 

personal med utbildning, handledning och stöd vill Y förhindra att situationer där brukarna 

utför brottsliga handlingar uppstår igen. Vidare säger Y att det är viktigt att personalen ges 

uppmuntrande ord om de gjort en polisanmälan. Y erbjuder också att ställa upp och göra en 

anmälan om personalen känner minsta tvekan. Y menar att det inte är Y själv som 

nästkommande dag kommer vara tillsammans med brukaren. Därför kan Y göra en 

polisanmälan. Y kräver att en polisanmälan görs och om Y själv gör denna anmälan så tror Y 

att det kommer bidra till att fler vågar göra det. Vet personalen om detta vågar de agera. Dock 

säger Y: ” Det är ett märkligt arbete och en av de märkligaste arbetssituationer man kan ha. 

Det är ett svårt dilemma för personalen gällande rapportering av brukares brottsliga 

handlingar”. Vid en polisanmälan tror Y att den personal som rapporterat om händelsen inte 

kan längre kan fortsätta sitt arbete på arbetsplatsen och kommer därmed blir omplacerad. Om 

det inte finns möjlighet till omplacering blir personalen uppsagd. Att personalen bli 

omplacerad beror enligt Y på att brukaren har ett ganska stort inflytande över vem som 

arbetar hos denne och relationen mellan brukare och personal är viktig. Brukarens vetskap om 

att denne personal har pratat med Y och att detta har resulterat i en anmälan kan försätta 

brukaren i en svår situation. Relationen mellan brukare och personal blir förstörd och 

brukaren kan bli hotfull mot den personalen då en anmälan gjorts. Om Y inte skulle 

polisanmäla händelsen finns det risk att personalen inom kort inte orkar arbeta kvar på 

boendet.  
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7. Analys 

7.1 Förekomst 
Samtliga respondenter i studien har berättat att det finns problem på arbetsplatserna med att 

brukare inom LSS begår brott. Men problemets omfattning verkar variera mellan 

respondenterna. Även utbildningen hos respondenterna varierar. Z och Y berättar att de fått 

utbildning i hur de skall agera och A och B har inte fått någon utbildning alls. A och B utgår 

mycket ifrån magkänsla när de bestämmer sig för hur de skall agera. Det är också de två 

respondenterna som arbetar närmast brukarna. Z och Y arbetar högre upp i hierarkin. Y och Z 

är kunnig på den gällande lagstiftningen och Z anser att tillämpningen med straffskalan är 

svår. För att ta reda på vilken åtgärd som är lagstadgad väljer Z att ta hjälp av kunniga inom 

området.  

Enligt Larsson och Larsson (2004) är det skillnad på synen för relationen beroende på hur 

nära personen arbetar brukaren. Assistenter anser att relationen till brukarna skall bygga på 

ömsesidiga reflektioner över varandras önskningar. Cheferna däremot fokuserar på brukarnas 

vilja. Oavsett vilken relation som skapas till brukaren ska personal och chefer förhålla sig 

professionell och inte låta känslor styra arbetet (Larsson & Larsson, 2004). I resultatet av 

intervjuerna ser vi att A och B har en nära relation till sina brukare. A uppges vilja skydda 

brukarna och fungerar som en förälder för dem. B säger sig arbeta brukarfokuserat, ha fokus 

på brukarens bästa och fungerar som en lärare för dem. X är noga med att insatserna skall 

vara professionella och att det inte skall förekomma några familjekonstellationer på boendena. 

Samtliga av våra respondenter ser till brukarnas vilja och dessa respondenter är chefer.  

Skillnaden i synen på relationen med brukaren kan tänkas bottna i hur nära respondenten 

arbetar brukarna. 

Enligt Larsson och Larsson (2004) är arbetsplatsträffar en viktig företeelse för att utbyta 

kunskap och höja deltagarnas självkänsla. Dessa träffar underlättar det dagliga arbetet genom 

erfarenhetsutbyte. Personalen kan med hjälp av erfarenhetsutbytet göra konstruktiva 

bearbetningar av svårigheter i deras arbete (Larsson & Larsson, 2004). X och Y berättar att de 

på arbetsplatsen har chefsträffar där de har ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan 

varandra och ger varandra stöd. Även B betonar vikten av att få stöd i situationer som är svåra 

att hantera själva.  

7.2 Värdegrunderna 
Enligt Ahlström & Carlsson (2002) blir autonomiprincipen lidande i de fallen då brukarna inte 

får handlingsfrihet och valfrihet. A, B och X anser att de etiska värdegrunder som finns inom 

LSS är mycket viktiga. A och B upplever att brukarna inte alltid vet vad deras bästa är och i 

dessa situationer vill de två respondenterna ”gå in och styra upp”. X och Y anser att brukarna 

inom LSS är precis som vilka andra medborgare som helst, med rättigheter och skyldigheter. 

Detta stämmer väl överrens med den humanistiska människosynen inom LSS som menar att 

alla människor är lika värda och har lika rättigheter i samhället (Bergstrand, 2007). X och Y 

anser att brukarna har rätt att själva bestämma vad de vill göra på sin fritid. Brukarna skall ha 

fullt inflytande och självbestämmande över sin vardag så länge deras val inte påverkar hur 

respondenten kan utföra insatserna. A, B och Y anser att det finns tillfällen då de behöver gå 

in och styra brukarna mot bra fritidsaktiviteter. Detta kan vara situationer då brukarna själva 

riskerar att bli utnyttjade i de umgängeskretsar de har. Av 9:9 LSS framgår det att insatsen 

bland annat innebär att personalen ska hjälpa brukaren att upprätthålla sociala kontakter. Då 

A, B och Y vid vissa tillfällen styr brukaren mot vad respondenterna anser vara bra 

fritidsaktiviteter, kan det tolkas som att A, B och Y hjälper brukaren att upprätthålla goda 

sociala kontakter och inte de kontakter som respondenterna själva uppfattar som mindre bra. 
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Det är viktigt att brukaren trots sitt funktionshinder känner att det är denne själv som 

bestämmer över sitt liv (Nikku, 2005). Enligt Ahlström och Carlsson (2002) måste personalen 

visa respekt för brukarnas enskilda värderingar och önskemål. A och B upplever att brukarna 

ibland har svårt att fatta bra beslut då brukarna ibland försätter sig själv i situationer som kan 

skada dem själva. A och B anser att det är funktionshindret som gör att personerna har svårt 

att fatta kloka beslut. Både A och B är medvetna om att de ”trampar” över brukarnas integritet 

när de går in och försöker styra upp brukarnas liv. A och B anser att detta är nödvändigt då 

brukarens funktionshinder medför att brukarna har ett behov av att de ”styr upp”. När A och B 

ger brukarna möjlighet till nya meningsfulla fritidsaktiviteter är deras tanke att hjälpa 

brukarna att inte riskera att hamna i kriminella kretsar. Enligt den humanistiska teorin är tron 

på människan stark och dess människovärdeprincip menar att människan kan tänka rationellt, 

är förnuftig, kan fatta beslut gällande sin egen tillvaro och är delaktig i sin egen vardag. När A 

och B kränker brukarens integritet arbetar de inte utifrån den humanistiska teorin och risken 

finns enligt det humanistiska synsättet att deras tro på människan försvagas (Payne, 2008). A 

och B menar att brukarna har svårigheter att tänka rationellt utifrån problematiken med 

funktionshindret. Den humanistiska teorin är därav kanske inte lämplig att applicera på 

människor med psykiska funktionshinder. Enligt Bergstrand (2007) är det samtliga 

respondenters uppgift att hjälpa brukarna inom LSS att upprätthålla sociala kontakter. Detta 

strider mot det humanistiska synsättet då A och B fattar beslut om fritidsaktiviteter åt brukare 

för att främja sociala kontakter.  

Enligt Ahlström och Klinkert (2001) är det viktigt att normalisera brukarnas vardag genom att 

gå in och stötta på de områden där det finns behov. Detta för att brukaren skall få inflytande 

över sitt eget liv. Viktigt är också att brukaren trots sitt funktionshinder känner att det är 

denne själv som bestämmer över sitt liv (Nikku, 2005). Respondent X och Y anser att 

normaliseringsprincipen är en viktig princip att arbeta utifrån. De menar att brukare är som 

vilka andra personer som helst, men att det samtidigt är viktigt att de finns personal 

behjälplig. Batavia (1998) menar att insatser inom LSS ger möjlighet för brukaren att leva ett 

liv i frihet och detta är något som X anser att brukarna skall ha möjlighet till. Genom att 

brukarna får hjälp och stöd i deras vardag kan de enligt humanistiskt synsätt fortsätta söka 

mening och syfte med livet (Ahlberg, 1992). Innehållet i deras liv gör det värt att leva och då 

brukaren har funktionshinder kan denne behöva stöd och hjälp från personal för att skapa 

detta (Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, & Thorsén, 1998).  A tror att brottsliga handlingar 

bland brukare ibland kan vara tecken på att de inte upplever någon meningsfullhet i sin 

vardag. Både det som A och X påtalar stämmer väl överrens med det humanistiska synsätt då 

personal kan hjälpa och stödja brukarna att skapa meningsfullt innehåll i sina liv för att 

förhindra att de i brist på innehåll i livet söker sig till aktiviteter som kan anses vara 

spännande och opassande (Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, & Thorsén, 1998). Ur ett 

humanistiskt perspektiv strävar människan efter att förverkliga sig själv genom att söka 

mening och syfte med livet. Brukare inom LSS som umgås i kriminella kretsar kan finna 

mening med livet genom att vara en del av gemenskapen i gruppen (Ahlberg, 1992).  Enligt 

Bergstrand (2007) är det personal och chefers uppgift att hjälpa brukare inom LSS att 

upprätthålla sociala kontakter. Det kan uppstå ett dilemma då brukarna och personalen 

uppfattar brukarens sociala kontakter ur olika perspektiv. A och B uttrycker att de är med och 

styr brukarna mot vad de som chefer anser är meningsfulla aktiviteter och social kontakter. 

7.3 Fallen 
I det första fallet som handlar om Pontus bör personalen kontakta sin chef eftersom det är 

chefen som har ansvaret (Olsson, 2008). De som arbetar i verksamheter inom LSS har 

tystnadsplikt enligt 10:26 OSL. Den brottsliga handlingen som Pontus har begått är enligt 8:5 

BrB rån och detta brott kan ge lägst ett års fängelse. Enligt 10:23 OSL får tystnadsplikten 
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hävas om ett brott har straffvärde på över ett år. Detta medför att respondenterna, gällande det 

första fallet med Pontus, har rätt att häva sekretessen för att göra en polisanmälan. 

Straffvärdet för rån är enligt 8:5 BrB lägst ett års fängelse och högst sex års fängelse. Det 

finns i 29 kap 3§ BrB stadgat förmildrande omständigheter som kan tas i beaktande vid beslut 

om straff. I Pontus fall kan det enligt 29 kap 3§, 3 stycket BrB bli aktuellt med förmildrande 

omständigheter då hans funktionshinder kan medföra uppenbara brister i hans utveckling, 

erfarenhet eller omdömesförmåga.  

I det första fallet skulle A och B besluta att inte polisanmäla Pontus brottsliga handling. Dessa 

skulle istället välja att samtala med Pontus om händelsen. Anledningen till att A och B 

beslutar att samtala med Pontus istället för att göra en polisanmälan kan ur ett humanistiskt 

perspektiv bero på att de ser Pontus som en unik människa med unika egenskaper och 

behandlar honom därefter. Ur ett humanistiskt synsätt är det viktigt att Pontus som egen 

individ lyfts fram. Detta då han har lika rättigheter och skyldigheter som övriga 

samhällsmedborgare ska han liksom dem följa dessa (Payne, 2008). X skulle först ta kontakt 

med en jurist i kommunen där X arbetar för att ta reda på straffvärdet på brottet. X tror att 

detta är ett brott som är så allvarligt att straffvärdet övergår ett års fängelse och därför skulle 

X besluta att polisanmäla. Y skulle besluta att anmäla den brottliga handlingen i första fallet 

med anledning av att då Y har kännedom om att brottet har begåtts så anser Y att detta 

försätter Y i ”ond” tro. Y och X anser att en polisanmälan vara en konsekvens för Pontus. A 

skulle besluta att anmäla den brottsliga handlingen om brottet upprepades.  

A och B kan bli anmälda för underlåtenhet att avslöja brott enligt 8:12 BrB om de väljer att 

inte polisanmäla Pontus. Följden av att A och B inte polisanmäler den brottsliga handlingen 

kan enligt ett behavioristiskt perspektiv resultera i att Pontus oönskade beteende förstärks och 

kan upprepas. Om Pontus är medveten om att han begått en brottslig handling, men inte 

polisanmälans, kan det ur ett detta perspektiv tolkas som att Pontus beteende inte bestraffas 

och beteendet kommer därav eventuellt inte att minska i frekvens utan möjligtvis förstärkas 

och upprepas. Samtidigt kan A och B’s val av åtgärd i form av samtal uppfattas som en 

bestraffning av Pontus oönskade beteende för att minska dess förekomst och slutligen helt 

släcka ut beteendet (Payne, 2008).  

I det andra fallet som handlar om Johanna var samtliga respondenter överens om att de skulle 

besluta att anmäla Johanna. Enligt 3§ Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott kan en 

person som kör bil utan körkort dömas för olovlig körning och böter. Enligt 10:23 OSL får 

tystnadsplikt hävas om brottet överstiger ett års straffvärde, vilket inte är fallet med Johanna. 

Respondenterna skulle därav kunna bli anmäla för brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap 3§ 

OSL om de gör en polisanmälan. Dock kan tänkas att beslutet om att polisanmäla Johannas 

olagliga fordonskörning skulle kunna uppfattas som ett agerande i nödvärn enligt 24:1 BrB. 

Om detta är fallet finns det möjlighet att häva sekretessen. Enligt JO-fall 1993/94 s.461 kan 

nödvärn vara tillämpligt för att avvärja fara för liv och hälsa. I fallet med Johanna vet vi inte 

om det föreligger fara för någon annans liv eller hälsa. Samtliga respondenter ville 

polisanmäla för att undvika att Johanna körde ihjäl någon. 

7.4 Åtgärder 
Respondenterna B, X och Y anser att en polisanmälan kan vara en konsekvens för brukare 

som begått en brottslig handling. B berättar att brukarna ofta förstår allvaret i sitt agerande om 

polisen kommer då polisen inger respekt. Men B menar att polisen har långa väntetider för 

behandling av polisanmälan och brukarnas funktionshinder gör att de har glömt händelsen när 

det väl är dags för polisförhör. B, X och Y menar att en polisanmälan kan vara en konsekvens 

av Pontus beteende. Utifrån ett behavioristiskt synsätt kan det tolkas som att B, X och Y anser 
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att Pontus beteende är icke önskvärt och genom bestraffning i form av en polisanmälan kan de 

försöka minska eller helt utsläcka Pontus brottsliga beteende (Payne, 2008). Ett brottsligt 

beteende är ingen medfödd reflex utan ett inlärt beteende genom interaktion i samhället.  

Enligt Ahlström och Carlsson (2002) är fokus inom LSS att individerna får möjlighet att leva 

ett självständigt liv där de kan styra sin vardag. B berättar att de själva har tagit fram ”avtal” 

som hjälper dem att minimera risken att brukare begår brott. B berättar också att dessa ”avtal” 

inte är juridiskt bindande och heller inte är lagliga att upprätta. I och med de avtal som B 

skriver tillsammans med sina brukare görs det inskränkningar i deras val att spendera sin 

vardag. B gör detta i ett syfte att minimera riskerna att brukarna hamnar i situationer där de 

finns risk att de kan begå brottsliga handlingar. Enligt humanistiska modeller ska det sociala 

arbetet vara inriktat på bl.a. människors integritet, aktivt lyssnande och verklig empati. 

Förhållningssättet till brukaren ska inte vara styrande eller dömande (Payne, 2008). Den 

humanistiska människovärdeprincipen beskriver människan som rationell, förnuftig, som kan 

fatta beslut och ta ansvar för sin egen tillvaro, har egenvärde, en fri vilja och rättighet att 

utforma sitt eget liv (Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, & Thorsén, 1998). B menar dock att 

brukarnas funktionshinder medför ett behov av att upprätta avtalen för att minska risken för 

att brukarna blir utnyttjade av andra människor.  

Enligt B anses det vara ett misslyckande om brukare inom boendet begår brott. Detta medför 

enligt B att personalen dra sig för att anmäla brottsliga handlingar som utförs av brukarna.  

8. Diskussion 
Vi som författat denna uppsats kan konstatera att det finns en problematik med att brukare 

inom LSS begår brottsliga handlingar. I hur stor utsträckning detta förekommer är däremot 

inte känt. Vi har också kunnat konstatera att det finns en problematik i tillämpningen av 

lagstiftningen på området. Detta trots att offentlighet – och sekretesslagen (OSL, 2009:400) 

ersatte den dåvarande sekretesslagen (SekrL, 1980:100) till syfte att göra regleringen lättare 

att förstå och tillämpa. Respondenterna uppfattade det som svårt att veta hur de ska agera i de 

situationer som beskrevs i de fiktiva fallen. Ingen av respondenterna var säker på om de borde 

göra en polisanmälan eller inte. Samtliga respondenter kunde laglydelsen men upplevde att de 

inte vet straffvärdet som föreligger brotten.   

A och B ansåg att det var bättre att själva ta itu med problemet i första fallet än rättsväsendet 

då respondenterna anser att deras brukare med sina funktionshinder får det svårt i en 

rättsprocess. X och Y ansågs sig vara i behov av att ta hjälp av andra kunniga inom området 

för att göra en korrekt bedömning. Vi som författare uppfattar det som anmärkningsvärt att 

ingen av respondenterna hade vetskap om vart de själva kunde finna svaret, då risken finns att 

respondenten tar ett felaktigt beslut utifrån lagstiftningen och själva kan bli dömd. Om det 

uppstår akuta situationer på boenden finns det kanske inte alltid tid att kontakta en annan 

kunnig inom området. Risken finns då att cheferna själva beslutar vilken åtgärd som de anser 

är lämplig utifrån deras ”magkänsla”.  

I det andra fallet kan vi tydligt se den problematik som uppstår i och med gällande lagstiftning 

och som även JO påtalar i fall 1993/94 s.461. Respondenterna uppfattar att situationen kan 

utvecklas till en mycket allvarligt trafik olycka. Utifrån detta vill respondenterna polisanmäla 

händelsen. Situationen i andra fallet uppnår inte den straffsats som behövs för att det skall 

vara lagligt för respondenterna att häva sekretessen och anmäla brottet. För att veta när ett 

brott skall anmälas eller inte behövs det en lagbok eller en juridisk kunnig person. I 

situationer som uppstår på boenden är det inte säkert att dessa finns att tillgå. För 
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respondenterna kan det få ödesdigra konsekvenser om de fattar fel beslut gällande anmälan. 

Om de underlåter att anmäla ett brott som skall anmälas kan detta ge upp till två års fängelse. 

Om respondenten istället väljer att anmäla och detta blir ett brott mot tystnadsplikten kan det i 

sin tur ge lägst böter och högst fängelse i ett år. Vi som författat denna uppsats frågar oss om 

det är realistiskt att begära av våra respondenter att de skall klara av att göra dessa 

bedömningar och fatta dessa beslut då de inte fått någon utbildning om hur de skall agera. Vi 

kan också skåda att den ovisshet som finns gällande tillämpningen av lagstiftningen bidrar till 

att A och B beslutar om åtgärd utifrån den egna magkänslan och inte utifrån lagstiftningen. Vi 

ser att A och B's åtgärder kan få ett positivt resultat ur ett behavioristiskt perspektiv. Men vi 

kan också se att det val av beslut till viss del strider mot de värdegrunder som skall ligga till 

grund för verksamheter inom LSS. När respondenterna väljer att ta saken i ”egna händer” 

respekterar de inte brukarens önskan och värderingar. Respondent A och B vill gå in och 

förändra brukarnas värderingar och detta kan uppfattas som att det strider mot värdegrunder 

som autonomi och integritet. Vi kan se att respondenterna A och B’s val att gå in och styra 

upp hos brukarna grundar sig i en omtanke om brukarnas bästa.  

9. Slutdiskussion 
Vi anser att det finns stora ytor att forska på inom detta område. För att täcka upp detta 

komplicerade ämnesområde behövs det tvärvetenskaplig forskning inom det sociala arbetet, 

det juridiska -och det rättsvetenskapliga området. Kanske skall även lagstiftningen skrivas om 

på ett mer lättförståeligare vis då vårt resultat tyder på att det finns svårigheter med 

tillämpningen av lagen. Vi skulle även vilja ta del av forskning som kan påvisa bredden av 

problematiken gällande förekomst av brukares brottsliga handlingar inom LSS verksamheter. 

Respondenter i denna studie har berättat att problemet förekommer och enligt A finns det 

troligt vis även ett stort mörkertal. Vi som författat denna uppsats upplever att vi lärt oss 

mycket om detta område, men samtidigt upptäckt hur mycket mer vi kan lära oss inom 

området. Vi anser att det behövs bedrivas mer forskning kring vårt studieområde då brukarna 

är unika människor och de har samma värde som övriga samhälleliga medborgare. Det skulle 

enligt oss som författat denna uppsats vara intressant att se på hur kunskapen om 

lagstiftningen förankras hos boende personalen så att de vet vilka situationer som bör föras 

vidare till chefen för beslut om eventuell polisanmälan. Även chefer och personalens 

arbetssituation måste lyftas fram samt den arbetsmiljö som finns ute på boendena. En av våra 

respondenter berättade att personal som väljer att polisanmäla brukare som begått brott ofta 

måste omplaceras. Vi skulle finna det intressant att se forskning på hur denna faktor skulle 

kunna påverka boendepersonalens val att anmäla. En tanke som vi författare fick gällande 

detta är vad som händer om det inte finns omplacerings möjlighet och personen sägs upp 

pågrund av arbetsbrist till följd av att personalen valt att polisanmäla en brukare. Detta är 

något som vi tror skulle kunna påverka boendepersonalens tankar om anmälan. Vi tror att det 

behöver finnas en kunskap om lagstiftningen hos samtliga som arbetar inom särskilt boende 

enligt LSS 9:9. Om personalen känner sig trygga i sin arbetssituation och om de vet hur de 

ska fatta beslut kommer detta överföras till brukarna. Brukarna får då en professionell 

personal som stödjer och hjälper dem genom vardagen. 
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Bilaga 1 

Brev till respondenter 

 

Hej! 

Jag heter Maria Öberg och jag lämnade meddelande på din telefonsvarare idag.  

Jag studerar sista terminen på socionomprogrammet vid Örebro Universitet och skriver nu C-

uppsats tillsammans med en student som heter Ylva Östberg. 

I vår uppsats vill vi undersöka chefers erfarenheter, deras bedömningar och eventuella 

åtgärder när det finns en misstanke om att en brukare vid ett LSS-boende har begått en 

brottslig handling. I undersökningen riktar vi oss till myndiga personer som har andra 

varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder (9:9 LSS). 

  

Det skulle vara intressant att få intervjua dig och ta del av dina erfarenheter och kunskaper.  

Intervjun kan genomföras vid din arbetsplats, om du inte har andra önskemål.  

Intervjun börjar med frågor kring 2 fiktiva fall som du kommer att få läsa på plats och därefter 

kommer jag ställa ytterligare några frågor kring vårt ämne.  

Jag använder mig gärna av bandspelare under intervjun. Om du har invändningar mot detta 

respekterar jag det. 

  

MVH  

Maria Öberg 

Telefon: XXXXXXXX 

Socionomstuderande Örebro Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

Förekomst 

 Har det förekommit brottslig verksamhet utfört av brukare på dina boenden? 

- Om det gjort det, vad har ni vidtagit för åtgärder? 

 Har personal på boendena blivit utsatta för brottslig verksamhet av brukarna? 

 Har du fått någon utbildning om hur du ska agera i dessa situationer? 

 Upplever du att du har en god grund att stå på för att kunna bedöma när en anmälan 

ska göras? 

 Upplever du att du har ett bra samarbete med din personal och att du får den 

information som du behöver för att hantera dessa situationer?  

 Hur upplever du att relationen mellan personal och den boende påverkas av en 

anmälan? 

Fallen 

 Hur skulle du agera i dessa situationer som fallen beskriver? 

- Skulle du vidta några åtgärder? Om ja, vilka skulle dessa åtgärder vara? 

- Kan du med stöd av lagstiftningen förklara varför du skulle hantera situationen 

på detta vis? 

Värdegrunderna 

 På vilket sätt kan de 4 värdegrunderna inom LSS; autonomi, integritet, delaktighet och 

inflytande, påverka ditt beslut om anmälan? 

 Den första av fyra värdegrunderna inom LSS är autonomiprincipen och enligt denna är 

människan självständig och har valfrihet och handlingsfrihet. Människan har 

inflytande över sitt eget liv och kan påverka beslut som rör den egna personen. Hur 

påverkas du av denna princip när du ska besluta om anmälan? 

 Den andra värdegrunden är integritet och innefattar en persons egenvärde. En persons 

integritet är individuell och den visar en gräns för individens personlighet och om 

någon överskrider gränsen kränks personen. Genom att se brukaren som den person 

den är och respekterar dennes enskilda värderingar och önskemål så visar man respekt 

för brukarens integritet. Vad gör ni för att undvika att kränka brukarens integritet när 

det finns misstankar om denne begått en kriminell handling?  

 Delaktighet innebär att brukaren ska ha lika möjligheter att kunna delta i samhällslivet 

som andra medborgare. Finns det situationer då ni försöker styra brukaren bort från 

kriminell verksamhet? 

 Kan detta påverka brukarens inflytande över sitt eget liv då denne själv inte ges 

möjligheten att påverka och bestämma över sådant som rör dennes egen person? 

 



 

 

Bilaga 3 

Fiktiva fall 

Fall 1 

Pontus är 23 år och är diagnostiserad med Asperger syndrom och ADHD. Pontus har 

insatserna bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för 

vuxna enligt 9:9 LSS samt ledsagarservice enligt 9:3 LSS. Pontus har en bror som är några år 

yngre och som han ibland hänger med på fest. Pontus ledsagare följer med på dessa fester för 

att finnas till hands för honom. En kväll är de på fest och ledsagaren försöker hålla sig i 

bakgrunden för att ge Pontus utrymme att umgås med andra. Pontus vill bryta upp ovanligt 

tidigt den här kvällen. Ledsagaren och Pontus beger sig hemåt. Väl hemma ser 

boendepersonalen att Pontus har en större summa pengar i byxfickorna och de ser också att 

Pontus plockar ur en liten kniv. När personalen frågar Pontus hur han har fått tag pengarna 

berättar han att han fick dem av en kille på festen. Efter lite prat framkommer det att Pontus 

hotat den andra killen med kniv för att få pengarna. Det framkommer också att Pontus har 

pratat med killen via sms på mobiltelefon under veckan och sagt åt honom att ta med 

pengarna till festen och att han ska sticka kniven i honom om han inte har pengarna med sig. 

Personalen blir upprörd över det Pontus berättar och beslutar sig för att prata med sin chef om 

detta. 

 

Fall 2 

Johanna är 35 år och har diagnosen Autism. Johanna har insatsen bostad med särskild service 

för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9:9 LSS. Johanna har ärvt 

pengar från sin farmor som precis avlidit. Johanna kommer i kontakt med en person som 

tänker sälja sin bil och Johanna beslutar sig för att använda arvet för att köpa bilen. Hon har 

inget körkort med är ute och kör med bilen på kvällarna. Boendepersonalen vägrar att åka 

med i bilen när Johanna kör, så Johanna kör iväg själv. 

Personalen kontaktar sin chef direkt. 

 


