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Under pandemin har många pratat om  
risker och problem för de äldre. 
Riskerna och problemen har varit lika stora  
för de som har LSS-insats. 
Men tidningar, myndigheter och politiker  
har inte pratat om hur pandemin påverkar  
personer med intellektuell funktionsnedsättning  
som har LSS-insatser.

Problemen har varit samma för den gruppen som för de äldre. 
Det har inte funnits tillräckligt med munskydd  
och annan utrustning. 
Personalen har inte haft den kunskap de behöver. 
Många som bor i gruppbostad och servicebostad  
fick inte träffa sina anhöriga  
eftersom det blev besöksförbud.

Det är inte lika stor del av gruppen med LSS  
som har smittats med covid-19  
som i övrig befolkning. 
Men det är många fler som har dött i den gruppen  
och de är yngre än i den övriga befolkningen.
 
Många personer med intellektuell funktionsnedsättning 
behöver hjälp från personal 
på samma sätt som äldre personer. 
De har alltså nära kontakt med personal. 
Därför är det en stor risk  
att personal som inte är vaccinerad  
smittar personerna som får hjälp.

FörordInnehåll:

Sammanfattning, sidan 5

Bakgrund, sidan 7 

Resultatet av den  
andra undersökningen, sidan 8

Slutsatser, sidan 20 

Vad vi ska lära oss av  
pandemin för framtiden, sidan 25 

Digitalt utanförskap  
– att inte kunna använda internet  
som andra i samhället, sidan 27

Ohälsa hos personer  
med intellektuell   
 funktionsnedsättning, sidan 29

Inget ansvar och dåliga beslut  
inom LSS under pandemin, sidan 30



4                     5Rapport Efter pandemin Rapport Efter pandemin

Riksförbundet FUB gjorde en undersökning i juni 2021 
om hur coronapandemin påverkar  
personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
Denna rapport är resultatet av undersökningen.
I det sista kapitlet skriver vi vad som behöver göras.
för att personer med LSS-insatser 
inte ska ha samma problem om det blir en ny pandemi 
eller någon annan kris i samhället i framtiden. 

Jag vill tacka alla 
som har svarat på frågorna i undersökningen. 

Solna i oktober 2021
Christina Heilborn
FUB:s förbundssekreterare

Sammanfattning
Riksförbundet FUB har gjort två undersökningar
där vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning
fått svara på frågor om hur pandemin har påverkat dem.
FUB Uppsala och företaget data2value har hjälpt FUB 
att göra undersökningarna.
Ungefär 125 personer svarade på frågorna 
i den första undersökningen år 2020.
Ungefär 350 personer svarade på frågorna
i den andra undersökningen år 2021.
Hälften av dem som svarat bor i LSS-bostad.
De andra som svarat är unga som bor med sina föräldrar
eller personer som bor i egen lägenhet 
med personlig assistans eller 
med eller utan boendestöd.
Nästan alla som svarat på frågorna har daglig verksamhet. 

Så här kan vi sammanfatta undersökningens resultat:

• Många vuxna med intellektuell funktionsnedsättning  
har varit mycket ensamma under pandemin. 
Förbud mot besök, stängd daglig verksamhet  
och inga gemensamma aktiviteter i LSS-bostäder  
har gjort människor isolerade.

• Risken är större att vi börjar må dåligt 
både i kroppen och själen 
när vi inte kan träffa andra människor  
och när vi inte kan göra de aktiviteter  
som vi brukar göra.

• Många personer med intellektuell funktionsnedsättning  
har ingen dator eller kan inte använda internet. 
Bara hälften av alla de som svarade på frågorna  
har haft kontakt med andra människor via internet  
under pandemin. 
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I det sista kapitlet i rapporten skriver vi om  
det vi måste lära oss av pandemin. 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning  
är de som har haft det svårast under denna pandemi.

Varför blev det så svårt?
Bland annat för att det redan innan 
var många saker som fungerade dåligt
för den här gruppen. 
FUB har i många år sagt till de som bestämmer 
vad som måste bli bättre. 
Det är till exempel att LSS-bostäder måste ha mer personal,  
att personalen måste ha bättre kunskap 
och att fler måste ha möjlighet  
att använda internet, datorer och annan teknik.

Bakgrund
Våren år 2020 blev det på många platser  
förbjudet att besöka personer som bor i gruppbostad.  
Det var ett beslut som inte följer det som står i lagarna, 
eftersom en LSS-bostad är personens egen bostad.

I många LSS-bostäder stängdes de gemensamma lokalerna. 
Det fanns därför ingen lokal  
där de boende kunde träffa de andra som bodde i samma hus.

Mer än hälften av alla kommuner i Sverige 
stängde den dagliga verksamheten under lång tid. 
Det var fel eftersom verksamheten ska fungera  
och ge service, omvårdnad och trygghet  
även när det finns smitta.

Aktiviteter på fritiden har också varit stängda  
under lång tid.

Allt detta tillsammans har gjort  
att många har varit mycket ensamma.
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Resultatet av den  
andra undersökningen

Vilka har svarat på frågorna?
Alla har fått svara på frågorna anonymt. 
De har alltså inte talat om vad de heter. 
Lite fler män än kvinnor har svarat på frågorna.

Personerna bor i olika delar av Sverige 
och kommer från drygt hälften av kommunerna.  
Hälften bor i gruppbostad eller servicebostad. 
Hälften bor i egen bostad eller med sin familj.

Ungefär en tredjedel av de som svarat på frågorna 
har svarat utan hjälp från någon annan. 
De flesta andra har haft hjälp av en anhörig. 
Några har också fått hjälp av god man, personal  
eller någon annan.

3 av 4 som svarat på frågorna har daglig verksamhet  
eller arbetar på utflyttad daglig verksamhet.   
1 av 10 arbetar inte eller studerar inte.

2 av 3 som svarat på frågorna hade fått 
båda sprutorna med vaccin mot covid-19 i juli 2021.

Så här gamla är de som svarat:
• 1 av 3 är yngre än 30 år
• 1 av 3 är 30 – 39 år
• 1 av 3 är 40 – 64 år
• Bara några få är äldre än 65 år

Har du kunnat vara med i daglig verksamhet  
under pandemin?

Så här svarade personerna före det var möjligt att få vaccin mot covid-19:
2 av 5 svarade ja:
Ja, min dagliga verksamhet har varit öppen hela tiden.

1 av fyra svarade ibland:
Ibland, verksamheten har ibland varit stängd.

1 av 7 svarade nej:
Nej, min dagliga verksamhet har varit stängd.

1 av 7 svarade nej för att hen varit rädd för covid-19:
Nej, jag har varit rädd för att få covid-19 
och därför stannat hemma.

Ett par personer svarade:
Personal från daglig verksamhet har kommit till min bostad  
med uppgifter för mig att arbeta med.

Kille/man Tjej/kvinna Ej angivit Annan Vill inte svara

52 %45 %

2 % 0 %
0 %

Yngre än
30 år

30–39 år 40–49 år 50–64 år 65 år eller
äldre

Ej angivit

52 54

21 21
8

3

68
51

32 22

6

3

2

1
58

44

14

107

120

1
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Så här svarade personerna  
efter att det var möjligt att få vaccin mot covid-19.

Kan du vara med i daglig verksamhet?

2 av 3 svarade ja:
Ja, nu är allt som vanligt på min dagliga verksamhet.

2 av 5 svarade nej:
Nej, min dagliga verksamhet är fortfarande stängd.

1 av 10 svarade nej för att hen varit rädd:
Nej, stannar hemma för jag vill inte få covid-19.

Kommentar:
Flera dagliga verksamheter öppnade igen  
efter att det var möjligt att få vaccin mot covid-19. 
Men nästan hälften av alla dagliga verksamheter  
var fortfarande stängda.

Har du känt dig ensam under pandemin?
Innan det gick att vaccinera sig  
har 3 av 5 har känt sig ensamma 
även när daglig verksamhet, skola eller arbete 
har varit öppna hela tiden eller öppna ibland.

Men 3 av 4 har känt sig ensamma  
innan det gick att vaccinera sig  
när de arbetat hemifrån  
eller valt att stanna hem för att de är rädda för smitta 
eller när verksamheten varit stängd hela tiden.

Det var inte lika många som kände sig ensamma  
efter att det gick att få vaccin mot covid-19. 
Men det var fortfarande hälften  
som kände sig ensamma  
när verksamheten inte var öppen som vanligt 
eller för att de inte vågade vara med i verksamheten 
för att de var rädda för smitta.

Digital delaktighet 
– att vara med i möten via dator
Hälften av de som svarat på frågorna  
kunde vara med i möten via datorn under pandemin 
innan det fanns vaccin.

Hälften kunde inte vara med i digitala möten. 
Nästan lika många fortsatte att vara med i digitala möten 
efter att det var möjligt att vaccinera sig 
och lika många som inte kunde vara med. 
Men 1 av 10 slutade med digitala möte 
när det var möjligt att vaccinera sig.

Det var ungefär lika många män som kvinnor 
som var med i möten via datorn under pandemin. 
Så var det både innan och efter  
att det var möjligt att vaccinera sig mot covid-19.

Så här många i olika åldrar av de som svarat 
har varit med i digitala möten:
• Hälften av alla som är yngre än 30 år
• Hälften av alla som är 30 – 39 år
• Nästan 3 av 4 av alla som är 40 – 49 år
• 1 av 3 av alla som är 50 – 64 år
• Bara några få av alla som är äldre än 65 år

Ja, jag har kunnat delta i digitala träffar

Nej, jag har inte kunnat delta i digitala träffar

Ej angivit

Ja, jag fortsätter att delta i digitala träffar

Nej, jag har slutat med digitala träffar

Jag har inte kunnat delta i digitala träffar, 
varken tidigare eller nu

Ej angivit

49 %49 %

2 %

10 %

42 % 44 %

4 %

Före vaccination Efter vaccination
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Att kunna träffa vänner och familj i bostaden 
under pandemin
Innan det var möjligt att vaccinera sig 
var det bara 1 av 4 av alla som svarade på frågorna  
som kunde träffa vänner och familj i sin bostad.

Efter att det fanns vaccin var det nästan hälften  
som kunde träffa vänner och familj i sin bostad. 
Störst skillnad blev det för personer  
som bor i gruppbostad eller servicebostad  
när det var möjligt att vaccinera sig. 
Innan kunde bara 1 av 4 träffa vänner och familj. 
Efter kunde lite mer än hälften träffa vänner och familj 
i sin bostad.

Aktiviteter utomhus
Innan det var möjligt att vaccinera sig var det  
lite färre än hälften av alla som svarade på frågorna  
som var med i aktiviteter utomhus.

Efter att det fanns vaccin 
var 3 av 4 med i aktiviteter utomhus. 
Störst skillnad blev det för personer  
som bor i lägenhet med personlig assistans. 
Innan det var möjligt att vaccinera sig  
var hälften med i aktiviteter utomhus. 
Efter var nästan alla med i aktiviteter utomhus.

Hur personen bor  
påverkar om de är med i digitala möten 
Personer som bor i egen lägenhet utan boendestöd, 
med boendestöd eller med personlig assistent 
är de som har varit med i digitala möten mest. 
3 av 5 av dem har varit med i digitala möten  
både innan och efter det var möjligt att vaccinera sig. 

Jag vill kunna gå på bio 
och shoppa med min 
 ledsagare. Och gå på 

 Gröna Lund och dansa  
med min pojkvän.
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Färre än hälften av alla personer som bor i gruppbostad  
eller servicebostad 
och personer som bor med sin familj  
är med i digitala möten  
innan det var möjligt att vaccinera sig. 
Efter var det bara några fler 
som var med i digitala möten. 
Skillnaden före och efter är alltså inte så stor  
för de grupperna.

Hur personen bor  
påverkar om de känner sig ensamma 
Lite mer än hälften av alla som svarade på frågorna 
kände sig ensamma under pandemin 
innan det fanns vaccin.

Mest ensamma har personer varit 
som bor i lägenhet med personlig assistent. 
3 av 4 av dem kände sig ensamma  
innan det var möjligt att vaccinera sig.

Efter att det fanns vaccin, 
har 1 av 3 av alla som svarat på frågorna 
känt sig ensamma.

Öppna eller stängda gemensamma lokaler 
i LSS-bostäder?
Före det var möjligt att vaccinera sig var 
3 av 5 gemensamma lokaler stängda. 
Bara 2 av 5 lokaler var öppna.

39 %

61 %

Öppet

Stängt

66 %

34 %

Öppet

Stängt

Före vaccination

Efter vaccination
Efter det var möjligt att vaccinera sig var 
1 av 3 gemensamma lokaler fortfarande stängda. 
2 av 3 lokaler var öppna.

39 %

61 %

Öppet

Stängt

66 %

34 %

Öppet

Stängt

Före vaccination

Efter vaccination

Många fler har känt sig ensamma  
när lokalerna har varit stängda 
än när lokalerna har varit öppna.
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Före det var möjligt att vaccinera sig har 
4 av 5 personer känt sig ensamma  
när de gemensamma lokalerna varit stängda. 
Lite mer än hälften har känt sig ensamma 
även när lokalerna har varit öppna.

När det var möjligt att vaccinera sig har 
lite mer än hälften av alla känt sig ensamma  
när lokalerna varit stängda. 
Men när de gemensamma lokalerna varit öppna 
har bara 1 av 3 personer känt sig ensamma.

Hur har vaccination påverkat vardagen 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning?
Alla som svarat på frågorna har blivit mindre ensamma 
när det blev möjligt att vaccinera sig. 
Men hur en person bor påverkar om  
personens vardag har förändrats mycket eller lite.

Störst skillnad är det för personer  
som bor i lägenhet med personlig assistans 
och för personer som bor i gruppbostad. 
Efter möjlighet att vaccinera sig 
har fler kunnat träffa vänner och anhöriga, 
varit med i fler digitala aktiviteter  
eller aktiviteter utomhus 
och de har känt sig mycket mindre ensamma.

Vad har du saknat mest under pandemin?
De som var med i undersökningen  
fick svara på vad de saknat mest under pandemin. 
Deras svar är mest om: 

• Kontakt med andra
• Arbete och studier
• Aktiviteter i LSS-bostaden och i samhället
• Aktiviteter på fritiden
• Utflykter och resor

Kontakt med andra
Många personer svarade att de saknade mest 
att träffa och ha kontakt med familj och släktingar. 
Många svarade också att de saknade att träffa  
och att göra saker tillsammans med sina vänner.  
Flera sa att de saknat att träffa sin kontaktperson 
eller ledsagare.

Så här säger några personer i undersökningen 
om vad de saknar:

• Kontakt med andra, jag har blivit helt isolerad. 
• Jag har fått ligga på sängen för det mesta,  

känner mig mycket ensam. Jag är blind. 
• Att inte kunna träffa mina vänner på FUB-träffar och badet. 
• Att kramas och vara med släkt och vänner på ett normalt sätt. 
• Har bara fått ta emot besök i min lägenhet av min syster.  

INGEN annan. 
• Min familj som bor långt bort. 
• Att få åka till mina föräldrars land. 
• Att inte kunna sova över hos vänner. 
• Att träffa vem jag vill, att kunna bjuda hem folk  

till min lägenhet i gruppbostaden. 
• Att mina föräldrar inte har fått hälsa på  

i min lägenhet på boendet. 
• Träffa folk på riktigt. Digitala möten är så tröttsamma. 

Flera svarade att de saknat att vara med  
de andra som bor i gruppbostaden eller servicebostaden 
eller att vara med personalen.

Så här säger några personer i undersökningen:

• Att äta mina måltider i den gemensamma servicelokalen. 
• Vara tillsammans med de andra på boendet. 
• Att hitta på saker ihop med mina grannar. 
• Begränsningar i gruppbostaden då man varit hänvisad till lägenheten.  
• Att personalen på gruppboendet inte gjort någonting  

med eller för oss. 
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• Boendet gör aldrig något. 
• Att personal fanns så jag kunde komma ut. 
• Att göra något roligt med personalen och hitta på något med dom.  

Men det har man inte kunnat göra under pandemin  
för det har förstört allting. 

• Vara tillsammans och laga mat med de andra i boendet. 

Arbete och studier
3 av 4 personer som svarat på frågorna i undersökningen 
har daglig verksamhet. 
Många kommuner har stängt den dagliga verksamheten  
hela tiden eller ibland under pandemin.

Många har därför svarat 
att de saknar sitt arbete på daglig verksamhet 
och längtar efter att få vara där igen.

Lärvux har varit helt stängd under pandemin 
Annan utbildning för vuxna har haft undervisning på distans. 
Men Lärvux har inte haft det. 
Så här säger några personer i undersökningen  
om vad de saknar:

• Att vara på DV! Jag saknar mitt jobb! Jag vill tillbaka till DV! 
• Att inte kunna gå på daglig verksamhet. 
• Vara på daglig verksamhet lika mycket som innan. 
• Jobba på heltid som förut. 
• Att jobba varje dag. 
• Att det inte varit som vanligt på jobbet,  

det har varit restriktioner kring att vara i olika verksamheter  
och begränsat vilka jag träffat. 

• Saknar mina kompisar på daglig verksamhet  
då bara vi som bor hemma får komma dit. 

• Min ordinarie personal på daglig verksamhet  
som måste arbeta på boende också. 

• Vara på Lärvux. 

Aktiviteter i LSS-bostaden och i samhället
Många aktiviteter ställdes in under pandemin 
på grund av risken för smitta. 
Flera rutiner i LSS-bostaden ändrades också, 
till exempel att handla i affären varje vecka.

Så här säger några personer i undersökningen:

• ALLA aktiviteter inställda. 
• Alla dagar lika, svårt att veta vilken dag det är. 
• All min vanliga struktur och rutiner  

blir ändrade på hela tiden. 

Många svarar att de saknar att äta på restaurang. 
En del saknar att gå i affärer, gå på bio  
eller på matcher i fotboll till exempel. 
Så här säger några personer i undersökningen:

• Att inte få gå på Elfsborgs matcher, 
att inte kunna fika på stan, 
att inte få gå på musikcaféet. 

• Jag har saknat att åka till Liseberg. 
• Att göra saker utan att behöva tänka  

på var det finns minst folk. 
• Att kunna gå på bio och shoppa med min ledsagare.

Utflykter och resor
Myndigheter har sagt under pandemin  
att vi inte ska resa med bussar, spårvagnar,  
tunnelbana och tåg.  
Detta har varit ett stort problem för  
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning  
eftersom de oftast inte har bil.
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Så här säger några personer i undersökningen 
att de saknat:

• Att inte kunna åka på utflykter. 
• Åka buss och spårvagn. 
• Resa till släkten i Spanien. 
• Aktiviteter som att åka i väg på resor. 
• Att åka till Malmö och träffa vänner.  

Vad vill du göra när pandemin är över?
Vi frågade alla som var med i undersökningen 
vad de vill göra när pandemin är slut. 
Många svarade ungefär samma saker  
som de sagt att de saknar mest.

Så här säger några personer i undersökningen:

• Kramas, kramas, kramas!! 
• Träffa kompisar, gå på disco, gå och fika, dansa och träna. 
• Besöka nöjesparker, åka buss, tåg och spårvagn,  

handla i affärer, vara med i aktiviteter. 
• Leva utan att behöva vara rädd jämt. 
• Börja med alla aktiviteter igen.  

Gymnastik i grupp, parasimma, träffa morfar, bio,  
handla och gå på restaurang. 

• Kunna göra roliga saker med mina ledsagare  
som jag har längtat efter. 

• Att det ska bli som vanligt i ”basen” på gruppbostaden igen. 
• Träffa familjen, åka till farmor och farfar,  

få kramar av familjen och kunna gå nära DV-personalen  
utan att de säger åt mig att backa med ordet: Corona. 

• Ha min 40-årsfest. 
• Jag längtar efter FUB-möten! 

Slutsatser
På vilket sätt pandemin har påverkat 
vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning? 

Stängd daglig verksamhet
Socialstyrelsen har skrivit i en rapport 
att personer med daglig verksamhet 
är de som pandemin påverkat mest. 
Ungefär 17 200 personer har inte kunnat vara  
på sin dagliga verksamhet som vanligt.

FUB:s kommentar:
Verksamhet som är viktig i samhället  
måste fungera bra också vid en kris. 
LSS-verksamhet är samhällsviktig verksamhet. 
Det betyder att den alltid ska fungera  
och ge service, omvårdnad och trygghet. 
Kommuner och företag ska planera  
så att verksamheten alltid kan fungera på ett bra sätt 
även när det är en kris.

Det är mycket allvarligt att så mycket LSS-verksamhet 
var stängd eller fungerade sämre under pandemin.

1 av 7 personer valde att stanna hemma från LSS-verksamhet  
för att de var rädda att bli smittade av covid-19 
innan det var möjligt att vaccinera sig. 
För flera personer har kommunerna då ändrat LSS-besluten 
eftersom personen inte har kommit till sin LSS-verksamhet. 
Detta är emot vad lagen säger.
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Mer ensamhet
Socialstyrelsen skriver i sin rapport  
att personer med LSS-insatser  
har blivit mer ensamma än andra under pandemin. 
Stängd daglig verksamhet, inställda aktiviteter 
och förbud mot besök i LSS-bostäder 
har gjort människor mer ensamma.

FUB:s kommentar:
Många personer med intellektuell funktionsnedsättning 
svarar i vår undersökning att de har känt sig ensamma 
under pandemin.

När daglig verksamhet har varit stängd 
är det många som inte har haft något annat att göra.

När det blev besöksförbud i LSS-bostäder 
var det många som bara fick träffa personalen.

De gemensamma lokalerna stängde. 
Det var fel eftersom den gemensamma lokalen  
är en viktig del i LSS-insatsen.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
har få kontakter med andra människor i sin vardag. 
Därför har många känt sig ännu mer ensamma 
under pandemin.

Digitalt utanförskap  
– att inte kunna använda dator för möten med andra
När pandemin startade och innan vi kunde vaccinera oss 
kunde många i Sverige göra sina jobb hemifrån 
via datorer och internet. 
Många kunde också prata med sin familj och sina vänner 
via datorn. 
Men många personer med intellektuell funktionsnedsättning 
har inte en dator eller internet. 
Man kan inte använda en dator. 
FUB har sagt till myndigheterna under lång tid 
att detta är ett stort problem.

En rapport från Begripsam och myndigheten Post- och Telestyrelsen  
visar att bara 1 av 3 personer  
med intellektuell funktionsnedsättning  
kan använda internet och använder internet. 
Av hela Sveriges befolkning kan 4 av 5  
använda och använder datorer och internet.

FUB:s kommentar:
Hälften av alla som svarade på FUB:s undersökning 
säger att de inte kunnat vara med i träffar via internet 
under pandemin. 
Alla har inte smartphone, dator eller platta. 
Många gruppbostäder har inte internet 
och det är för dyrt för många personer  
att ha eget internet.

Personalen tycker ofta att det inte är deras arbete 
att hjälpa de boende att använda datorer. 
Därför får många inte det stöd de behöver. 

De som har varit med mest i träffar via dator 
är personer som bor i egen lägenhet. 
De som bor i gruppbostäder har varit med minst.
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Hälsa
Folkhälsomyndigheten har undersökt  
hur pandemin har påverkat svenska folkets hälsa. 
Deras rapport visar att hälsan är sämre  
hos personer med funktionsnedsättning. 
Det är också en större risk  
att dessa personer blir diskriminerade.

Folkhälsomyndigheten gav nya råd för motion  
sommaren 2021. 
Men många aktiviteter är inte tillgängliga  
för personer med funktionsnedsättning. 
Därför är det svårt för den gruppen att följa råden.

Ett annat problem är att personalen inte har  
den kunskap de behöver 
eller den tid de behöver  
för aktiviteter som är bra för hälsan  
för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

FUB:s kommentar:
Många som har svarat på vår undersökning 
säger att de känner sig ensamma. 
Ensamhet påverkar hur vi mår i själen. 
Många personer med intellektuell funktionsnedsättning 
har därför mått sämre under pandemin.

Vi har frågat i vår undersökning om personerna  
har varit med i aktiviteter utomhus 
under pandemin. 
Men många har svarat att  
de inte har haft några aktiviteter utomhus 
eller bara lite aktiviteter utomhus.

Det tycker vi är konstigt. 
Risken för smitta är mycket mindre utomhus. 
Eftersom daglig verksamhet har varit stängd 
så har det funnits tid att istället ordna  
mycket aktiviteter utomhus.

Många vuxna 
med  intellektuell 

 funktionsnedsättning har 
varit  isolerade och känt  

stor ensamhet  
under pandemin. 
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Vardagen under pandemin påverkades av 
hur personen bor 
Pandemin har påverkat alla  
som har varit med i vår undersökning.

De som bor i gruppbostad eller servicebostad 
har känt sig mer ensamma än andra 
innan det var möjligt att vaccinera sig. 
Efter vaccinering var det mycket färre  
som kände sig ensamma.

Personer som bor med sin familj  
är de som känt sig minst ensamma under pandemin, 
både före och efter möjlighet till vaccin.

De som bor i egen lägenhet är den grupp  
som har varit nästan lika ensamma både före och efter  
det var möjligt att vaccinera sig.

Hur pandemin har påverkat
Alla som svarat på undersökningens frågor säger  
att det de har saknat mest under pandemin är  
att träffa sin familj och sina vänner.

De har saknat sina arbeten, dagliga verksamhet  
eller studier.

De har saknat alla sina vanliga aktiviteter 
som de tycker om att göra  
och som får dem att må bra.

Vad vi ska lära oss av  
pandemin för framtiden
FUB:s undersökning säger samma sak  
som många medlemmar, anhöriga och personal  
sa till FUB redan under våren år 2020. 
Pandemin förstörde vardagen 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Förändringarna i vardagen har inte varit lika stora 
för någon annan grupp i samhället. 
En anledning till detta är  
att det redan innan pandemin finns många saker  
som inte fungerar så bra som de ska  
för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Därför är det mycket som måste ändras  
för att dessa personer ska kunna leva ett liv som andra.

Ensamhet
Vi visste redan innan pandemin  
att många personer med intellektuell funktionsnedsättning  
känner sig ensamma. 
Den ensamheten blev mycket större under pandemin.

Det finns forskning som visar  
att ensamhet påverkar hälsan både i kroppen och i själen. 
Vi vet sedan lång tid tillbaka 
att den psykiska hälsan är sämre 
hos personer med intellektuell funktionsnedsättning 
än i den övriga befolkningen.

LSS-insatserna kontaktperson och ledsagarservice 
ska hjälpa personerna att till exempel  
vara med i aktiviteter och att träffa vänner.  
Men de insatserna har minskat under många år.
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Det här måste bli bättre i framtiden:
• Fler måste få kontaktperson och ledsagning. 

Därför måste kommunernas riktlinjer ändras.

• FUB har länge sagt att det måste finnas en ny insats i LSS 
Personlig service och boendestöd. 
Regeringen måste genast börja arbeta för  
att lägga till den insatsen i LSS-lagen.

• Ensamheten blir större  
om kommunikationen inte fungerar bra. 
Därför måste personliga assistenter  
få mer kunskap om till exempel 
AKK – alternativ och kompletterande kommunikation.

Digitalt utanförskap  
– att inte kunna använda internet som 
andra i samhället
Många personer med intellektuell funktionsnedsättning 
är inte del av det som händer på internet. 
Vi kallar det för ett digitalt utanförskap.

De som bestämmer har inte tillräcklig kunskap  
eller tycker inte att detta är viktigt. 
Därför vill de inte göra så att alla  
kan få vara del av samhället via datorer och internet. 
Under pandemin har det digitala utanförskapet 
blivit ännu större.

Människors vardag ändrades när pandemin kom. 
Men de som redan var del av samhället digitalt 
började arbeta hemifrån via sina datorer. 
De kunde använda internet för att träffa sina vänner, 
få undervisning på distans  
och vara med på konserter och teater via datorn. 
De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning 
har inte kunnat göra det. 
Även om det var några fler som svarade  
att de var med på träffar via datorn 
efter att det var möjligt att vaccinera sig 
så är utanförskapet stort.  
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Det här måste bli bättre i framtiden:
• Grundsärskolan och gymnasiesärskolan måste arbeta mer 

med att lära elever att använda internet och datorer. 
Pedagoger och forskare måste samarbeta mer 
för att hitta bra sätt för alla att kunna vara med i  
det digitala samhället som alla andra.

• Regeringen måste arbeta för att  
all personal i LSS-verksamhet har kunskap om  
hur att använda internet och datorer.  
All LSS-verksamhet ska också ha wifi,  
alltså internet som alla i verksamheten ska få använda.

• Det måste finnas mer pengar för studiecirklar  
och annan utbildning om internet och datorer 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ohälsa hos personer  
med intellektuell  funktionsnedsättning
Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
har mycket sämre hälsa än andra. 
Det har forskare från Socialstyrelsen  
och Folkhälsomyndigheten skrivit rapporter om 
i flera år. 
Under pandemin har fler i den gruppen dött 
än i den övriga befolkningen i Sverige. 

Vår undersökning visar att det bara var  
ungefär 1 av 3 som hade aktiviteter utomhus 
under pandemin. 
LSS-verksamheterna har inte tillräcklig kunskap 
hur de ska göra en vardag som är bra för hälsan. 
Många personer med intellektuell funktionsnedsättning 
har sjukdomar som fetma, diabetes och psykisk ohälsa. 
Därför är det extra viktigt att deras vardag 
är så bra för hälsan som möjligt.

Det här måste bli bättre i framtiden:
• Regeringen ska utreda ett förslag om 

ett nationellt center med kunskap om  
intellektuell funktionsnedsättning och autism. 
Centret måste få i uppdrag att också arbeta med  
hälsa och god vård och omsorg för dessa personer.

• Regeringen måste snabbt ta fram en plan för  
att minska den psykiska ohälsan  
hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

• Personer med LSS-insatser har rätt att leva goda liv. 
Men för att det ska vara möjligt måste det finnas  
bra sätt att arbeta för en bättre hälsa. 
Personerna själva behöver mer utbildning om detta. 
Ett exempel är kursen Hälsan spelar roll. 
Det är en kurs om hur att göra bra val  
för sin egen hälsa.
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Inget ansvar och dåliga beslut  
inom LSS under pandemin
FUB:s undersökning visar att vår målgrupp 
fick det mycket svårare än andra grupper  
under pandemin. 
De beslut som fattades om  
att stänga LSS-verksamheter och förbud mot besök 
har skapat stora problem och mycket stor ensamhet  
hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
De som har fattat besluten har inte förstått 
och de har inte haft kunskap om  
situationen för vår målgrupp 
och vad dessa beslut betyder för deras vardag.

Vi tror också att en del av problemet 
är vilka värderingar som de som fattar besluten har.

Stängd daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en samhällsviktig verksamhet. 
Alla verksamheter som är samhällsviktiga 
ska fortsätta fungera när det är en kris i samhället. 
En pandemi är en kris.

1 av 3 kommuner i Sverige valde att stänga  
sina dagliga verksamheter helt. 
1 av 3 valde att stänga sina dagliga verksamheter 
delar av tiden. 
Kommunerna gjorde detta fastän daglig verksamhet 
är samhällsviktig verksamhet.

Detta var helt fel att göra. 
De som fattade besluten har inte tillräcklig kunskap.

Förbud mot besök i LSS-bostäder
I många LSS-bostäder blev det förbjudet att ha besök.  
Från ena dagen till nästa dag blev personer isolerade  
i sina lägenheter. 
Många fick inte ens träffa sin granne.

FUB fick många samtal från anhöriga  
som var ledsna och rädda över att de inte fick träffa  
sin dotter eller son. 
Många undrade om det står i lagen  
att det är rätt att förbjuda besök.  

Det var fel att förbjuda besök. 
Det finns ingen lag som säger att det är rätt. 
Detta är också ett exempel 
att de som fattar besluten saknar kunskap.

Det här måste bli bättre i framtiden:
• Kommunerna måste efter pandemin  

prata om och utvärdera hur deras beslut 
har påverkat vår målgrupp.

• De som är ansvariga för samhällsviktiga verksamheter 
som LSS-insatser 
måste ha mer kunskap om hur vardagen är  
för vår målgrupp. 
De måste ha en plan för hur de ska göra vid en kris 
och förstå hur planen påverkar vår målgrupp.

• Statens medicin-etiska råd säjer att det är viktigt 
att alla kommuner fattar beslut på samma sätt 
vid en pandemi. 
När ett beslut ska fattas måste det vara tydligt  
på vilket sätt beslutet påverkar målgruppen. 
Därför ska det finnas riktlinjer  
för att fatta beslut under en pandemi 
som alla kommuner måste följa.
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Efter pandemin blir  
det skönt att göra 

 saker utan att behöva 
tänka till var det  
finns minst folk.


