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Om effektrapporten 
Effektrapporten är en del av Giva Sveriges kvalitetskod och syftar till att visa vilken nytta vi gör som 
förbund.  

Autism- och Aspergerförbundet sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar 
mötesplatser och det är vad effektrapporten kommer att fokusera på för tidsperioden augusti 2019 – 
augusti 2020, med undantag för vår ekonomiska rapportering som sker per kalenderår. Vi kommer att 
lyfta den verksamhet som förbundet driver nationellt och internationellt. Vi kommer inte att redogöra 
för våra distriktsföreningars verksamhet i denna effektrapport.  
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Om Autism- och Aspergerförbundet 
Autism- och Aspergerförbundet är en ideell förening bestående av runt 18 000 medlemmar och 24 
distriktsföreningar. Våra medlemmar är personer med autism, närstående och personer som är 
professionellt verksamma inom området. Förbundets distriktsföreningar har en geografisk täckning 
över hela Sverige. Tillsammans arbetar vi för att skapa bättre levnadsvillkor för personer med autism. 
Det gör vi främst genom att sprida kunskap om autism, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser.  

 

De ekonomiska förutsättningarna är en central resurs för förbundet. I slutet av 2018 fick vi besked om 
att förbundet blivit förmånstagare till Postkodlotteriet. Förbundets ekonomi stärktes därmed 
väsentligt under 2019 då vi för första gången erhöll ett basstöd från lotteriet uppgående till 5 mkr. 
Förbundets verksamhetsintäkter ökade därmed från 11,4 mkr 2018 till nära 17 mkr 2019. Det egna 
kapitalet ökade från 5,6 mkr till 8,2 mkr. 

Förbundets styrelse utses av riksmötet och består av 12 personer med en bred kompetensprofil vars 
uppdrag är att bereda strategiska och ekonomiska frågor. Förbundets kansli bestod under hösten 2019 
av 9 medarbetare som uppgick till 7,1 heltidstjänster. Under hösten 2019 började förbundets nya 
förbundssekreterare sin tjänst. Under våren 2020 rekryterades tre personer till kansliet och i dagsläget 
består kansliet av 12 medarbetare och totalt 10,4 heltidstjänster.  

Förbundet har också en viktig resurs i våra lokala ombud: LSS-ombud och skolombud. Dessa verkar i 
sina distriktsföreningar för att påverka lokala beslutsfattare för att skapa bättre levnadsvillkor för 
personer med autism. Förbundet arrangerar regelbundet träffar för ombuden för att bidra till 
kunskapspåfyllning och erfarenhetsutbyte. Förbundet har även ett fackråd som inte varit verksamt 
under varken 2019 eller 2020 och är således en outnyttjad resurs i dagsläget.  

Som en medlemsorganisation är våra medlemmar är en mycket viktig resurs. Tack vare våra 
medlemskontakter får vi veta vilka frågor som är aktuella just nu och vad vi bör prioritera för att göra 
störst skillnad för våra medlemmar. Under tidsperioden för denna effektrapport har vi exempelvis fått 
flera signaler om brister kring omvårdnadsbidraget och på grund av det skickat flera skrivelser och i 
andra forum påverkat beslutsfattare med goda resultat, något vi redogör för längre fram i 
effektrapporten. 

Utöver kompetensen som finns på kansliet och i våra distriktsföreningar samverkar vi även med 
externa parter och andra organisationer inom funktionsrättsrörelsen. Vi har under 2019 och 2020 
anlitat PR-byrån Westander som varit en viktig resurs i vårt arbete med att ta fram vision- och 
verksamhetsplattformen samt bidragit i arbetet med att stärka vår röst i samhällsdebatten. Utöver det 
samverkar vi även med andra organisationer i olika projekt.  

Så här arbetar vi 
Autism- och Aspergerförbundet finns för att skapa bättre levnadsvillkor för alla med autism. För att 
uppnå vår vision ”ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har 
bra livskvalitet genom hela livet” skapar vi aktiviteter inom tre områden: sprida kunskap, påverka 
beslutsfattare och skapa mötesplatser.  

Vi sprider kunskap genom vår tidning Tidningen Autism, föreläsningar och konferenser, sociala medier 
och vår hemsida samt genom samverkan i olika projekt. Indirekt bidrar även vårt påverkansarbete till 
kunskapsspridningen.   

Vi påverkar beslutsfattare genom att skriva remissvar, uppvakta utredningar och politiker, skriva 
debattartiklar och föra fram våra budskap i sociala medier. Vi sitter också med i flera samråd och 
nätverk hos olika myndigheter och i statliga utredningar för att öka kunskapen om autism samt lyfta 
våra medlemmars perspektiv och på så vis påverka beslutsfattare. Under 2019/2020 har vi arbetat 
främst med frågor inom följande områden: skola/utbildning, LSS, socialförsäkring, arbetsmarknad och 
hälsa- och sjukvård.  
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Vi skapar mötesplatser i sociala medier, genom samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan och 
genom våra 24 distriktsföreningars verksamhet. Även förbundet skapar mötesplatser  i form av 
sommarläger och genom vissa projektaktiviteter. Vår föreningsutveckling är en satsning som startade 
våren 2020.  

Vår vision och verksamhetsplattform  
Riksmötet 2020 antog en ny vision- och verksamhetsplattform och den är tänkt att fungera som 
kompass för de frågor vi prioriterar och arbetar med inom förbundet:   

 Vad vi vill: Vår vision är ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med 
respekt och har bra livskvalitet genom hela livet.  

 Varför vi finns: Vi arbetar för att skapa bättre levnadsvillkor för alla med autism.  

 Vad vi gör: Det gör vi genom att sprida kunskap om autism, påverka beslutsfattare och skapa 
mötesplatser.  

Vår främsta målgrupp är personer med autism och deras närstående. Andra viktiga målgrupper är 
politiker och beslutsfattare, personal inom skola, vård, omsorg och andra verksamheter som möter 
personer med autism. 

Det här har vi åstadkommit under 2019/2020 
Nedan presenterar vi vad vi gjort under 2019/2020 utifrån tre områden: sprida kunskap, påverka 

beslutsfattare och skapa mötesplatser.  

Vi har spridit kunskap 
Bristen på autismspecifik kompetens är ett stort problem med negativa konsekvenser på såväl individ- 
som samhällsnivå och därför arbetar vi i stor utsträckning med att sprida kunskap om autism. Nedan 
beskriver vi vad vi har gjort för att öka kunskapen om autism under 2019/2020.  

Projektsamverkan: 

Vår medverkan i olika projekt syftar främst till att öka kunskapen om autism men det finns även andra 
vinster med samverkan: kunskapsutbyte, nätverkande och att arbetet kan ge större effekt när flera 
organisationer går samman. Genom att sitta i referens- och expertgrupper bidrar vi till en ökad 
förståelse för autism samt att den information och de aktiviteter som tas fram i projekten är 
tillgängliga och användbara för vår målgrupp. Under 2019 samverkade vi i 9 projekt och 2020 i 17 
projekt. Under våren 2020 anställdes även en projektsamordnare som ska säkerställa att förbundets 
medverkan i projekten möter vår vision- och verksamhetsplattform.  

I dagsläget är vi projektägare för ett internationellt projekt i Nepal. Under slutet av 2019 gjorde 
förbundet en uppföljningsresa till Nepal. Förutom uppföljning och fortsatt planering av projektet fick vi 
tillfälle att, tillsammans med representanter från AutismCare Nepan Society (ACNS), besöka distriktet 
Chitwan där ACNS startat upp en verksamhet med skola och föräldrautbildning. Vår representant Eva 
Nordin-Olsson, fd förbundsordförande, höll där en föreläsning samt en workshop för föräldrar och 
personal. Hon höll även en föreläsning för läkare och psykologer från sjukhuset i Chitwan samt deltog 
på ett möte med lokala politiker och representanter för myndigheter. På grund av covid-19 har mycket 
av den verksamhet som varit planerad för 2020 fått ställas in eller göras om. Vår partnerorganisation 
ACNS har ställt om en del av sin verksamhet med hjälp av digitala lösningar. Vår planerade 
uppföljningsresa för 2020 liksom en konsultinsats från Sverige har skjutits upp.  

Hela Spektrat är ett projekt vi driver tillsammans med Min Stora Dag tack vare medel från Svenska 
postkodlotteriet. Syftet med projektet är motverka utanförskap genom att skapa fritidsaktiviteter 
anpassade för barn med autism. Projektet startade hösten 2019 och första aktiviteten var ett 
seminarium i början av 2020 med temat tillgänglig fritid. Seminariet hade 292 deltagare och 
snittbetyget i utvärderingarna var 4.75/5. 85 % av alla deltagare gav dagen 5/5.  Projektet pågår till 
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hösten 2023 och verksamheten har under sommaren 2020 fått ställas om med anledning av covid-19. 
Bland annat fick ett läger ställas in och istället tog vi fram fyra kortfilmer med tips och råd på temat 
oförutsägbarhet, som riktade sig till föräldrar till barn med autism. Filmerna fick god spridning och 
filmen anpassad för sociala medier fick 512 000 visningar, långt över snittet för både Autism- och 
Aspergerförbundet som Min Stora Dag.  

Under 2020 har flera nya projekt startats upp där vi sitter med i referensgrupper och effekter kan 
därmed ses tidigast om 1-2 år.  

Sammanfattning över vårt projektdeltagande augusti 2020: 

Antal pågående projekt augusti 2020: 17 

Teman:    2019:  2020: 

 Arbetsmarknad:   1 projekt  2 projekt  

 Kognitiv tillgänglighet:  5 projekt  5 projekt  

 Kultur och fritid:   1 projekt  1 projekt  

 Hälso- och sjukvård:   0 projekt   3 projekt  

 Anhörigprojekt:   1 projekt  2 projekt  

 Internationellt:   1 projekt   1 projekt  

 Övrigt:   0 projekt   3 projekt  
2020: Ett projekt handlar om att åldras, det andra om delaktighet för personer med god man/förvaltare 
och det tredje om rättsprocesser för personer med autism. 

Seminarier och föreläsningar: 

Antal tillfällen: 28 stycken 
Antal åhörare/deltagare: ca 1485 personer  

 Deltagit i paneldebatt om fattigdom och funktionsnedsättning på Mänskliga rättighetsdagarna  

Arrangerades av Funktionsrätt Sverige. Ca 70 åhörare.  

 Föreläsning på Autism- och Aspergerföreningen i Västernorrlands årsmöte 

Vår förbundsjurist föreläste om LSS-utredningen, nyheter och förändringar inom LSS på föreningens 
årsmöte där det deltog ca 20 personer.  

 Föreläsning om livet med autism för Synskadades Riksförbund  

Vår föreläsare och skribent Hanna Danmo föreläste om sitt liv med autism. 

 Paneldebatt på konferensen Forum Jämställdhet 

Förbundet deltog i januari 2020 i en paneldebatt på temat ”Jämställt stöd till barn med NPF-
diagnoser”. Målgruppen var lärare och annan skolpersonal och det var ca 60 deltagare i publiken.  

 Extern föreläsning om de juridiska aspekterna av tvångs-och begränsningsåtgärder  

Vår förbundsjurist föreläste under en utbildningsdag som handlade om hur man minskar utmanande 
beteende. Utbildningen vände sig bl.a. till personal i LSS-bostäder. Ca 70 personer deltog.  

 Medverkat i seminarieserien ”Temperaturen på rättsstaten Sverige” 

Syftet med seminarieserien har varit att identifiera de svagheter och behov av förbättringar som finns i 
skyddet för demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige. Vi har deltagit vid fyra 
tillfällen. 
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 Föreläsning om rapporten ”Respekt för rättigheter”, tema utbildning.  

Vår skolexpert föreläste i april 2020 om rapporten som vi varit med och tagit fram tillsammans med 
Funktionsrätt Sverige och deras medlemsorganisationer. 60 deltagare under liveföreläsningen och i 
efterhand har föreläsningen haft ca 200 visningar.  

 Föreläsningar om att förebygga utmanande beteende för användare och utförare av personlig 
assistans.  

Vi har föreläst vid 13 olika tillfällen för olika målgrupper: bland annat receptionspersonal hos polisen, 
personal på gruppbostäder och daglig verksamhet. Sammanlagt har ca 500 personer tagit del av 
föreläsningarna. 

 Gratisföreläsningar till yrkesverksamma som möter personer med autism 

Vårt helägda dotterbolag Utbildningscenter Autism har från förbundet ett fortsatt uppdrag att 
genomföra kostnadsfria halvdagsföreläsningar för personal inom för oss viktiga verksamheter, bland 
annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, LSS-verksamheter, psykiatri och 
socialtjänst. Syftet är att sprida autismspecifik kompetens. Under hösten 2019 arrangerades 8 
föreläsningar för totalt 355 deltagare. På grund av corona fick flertalet av vårens föreläsningar flyttas 
fram till hösten och endast två stycken hann genomföras under våren 2020 med totalt 150 deltagare. 

Informationsfilmer: 
Vi har under 2019/2020 producerat nio informationsfilmer. Filmerna handlar om omvårdnadsbidraget, 
merkostnadsersättning, LSS och stöd i skolan. Syftet med filmerna är att på ett enkelt och pedagogiskt 
sätt informera om lagstiftning och stödinsatser inom områden som många medlemmar har frågor 
kring. Filmerna har tillsammans haft 2669 unika visningar vilket är mindre än vad liknande filmer 
tidigare har fått. Det beror troligtvis på att vi inte har uppmärksammat dem tillräckligt på vår hemsida 
och sociala medier.  

Vi har även producerat en animerad kortfilm för barn. Syftet är att skapa igenkänning, avdramatisera 
och ge en plattform för att prata om autism med barn. Den har 870 visningar på ett halvår.  

Tidningen Autism:  
Förbundet har en tidning som från och med nummer 1 2020 heter Tidningen Autism. Tidningen hette 
tidigare Ögonblick, vilket gjorde att avsändare och innehåll inte alltid var tydligt. Med det nya, tydliga 
namnet och en uppdaterad omslagslayout är förhoppningen att på exempelvis mässor och bibliotek 
bättre kunna fånga upp nya läsare. Upplagan är mellan 11 000 – 12 000 per nummer och ges ut fyra 
gånger per år. Vi får mycket positiv återkoppling från våra läsare. 

Ett nytt inslag i tidningen under 2020 är en juridisk frågespalt. Förbundet får ofta frågor av juridisk 
karaktär och frågespalten syftar till att sprida kunskap om relevanta frågeställningar inom LSS, 
socialförsäkring och skola.  

E-autism: 
E-autism är en webbaserad introduktion om autism för personal som möter autism i sitt arbete. Under 
sommaren 2020 lanserades en ny version av e-autism. Den nya versionen är uppbyggd för att fungera 
bättre tekniskt, såväl nu som i framtiden, och har också en mer genomarbetad layout och pedagogisk 
struktur. Den tidigare versionen hade ca 45 000 registrerade användare under tidsperioden januari 
2016 till juni 2019 och efterfrågan på den nya versionen har varit stor. Från juni 2020 till och med 
augusti 2020 har vi haft ca 2000 användare. En positiv siffra mot bakgrunden att den tidigare 
versionen inte hade så hög aktivitet under sommarmånaderna.  
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Publicitet:  

 Vår utredare Mats Jansson intervjuades till SVT:s hemsida i samband med Uppdrag 
gransknings ”Inlåst i skogen”1  

 Radiomedverkan av Mats Jansson i SR Klartext om den nya versionen av e-autism.2 

 Medverkan i SVT:s morgonstudio tillsammans med Måns Möller där vår förbundssekreterare 
Gunilla Sundblad lyfte rätten till en aktiv fritid för barn med autism.3 Tittarsiffrorna låg på 
117 000. 

 Helsidesannons i DN med porträtt av förbundets föreläsare och skribent Hanna Danmo. Det 
var en del av Postkodlotteriets kampanj med alla förmånstagare.  

 Vår förbundsjurist Maria Sivall intervjuades i SVT Nyheter om stödinsatser4 

 Postkodmiljonären 
Hösten 2019 deltog förbundet i en specialversion av Postkodmiljonären i TV4. Sex representanter från 
förbundet tävlade mot varandra med chans att vinna en miljon, där hälften av de eventuella 
prispengarna skulle gå till Autism- och Aspergerförbundet. Det blev tre avsnitt på bästa sändningstid 
som gjorde att vi nådde målgrupper som vi vanligtvis inte når, nämligen de som inte aktivt söker upp 
information om autism. Utöver en film om Autism och- Aspergerförbundets arbete presenterade de 
sex tävlande sin koppling till autism och till förbundet. Bland annat läste Anna PG en egenskriven dikt 
om att ha autism. Klippet med Anna blev Postkodsmiljonärens mest delade klipp någonsin i sociala 
medier. Det har nått över 4 miljoner personer i räckvidd på Facebook, har över 32 000 delningar och 
nästan 1 miljon interaktioner, med fina och stöttande kommentarer. 

Tittarsiffrorna för de tre avsnitten: 
Fredag 25 oktober: 765 000 tittare  
Lördag 26 oktober: 740 000 tittare  
Fredag 1 november: 732 000 tittare 
 

 Förbundets facebooksida 

Autism-och Aspergerförbundets officiella sida på Facebook är en plats för information om förbundets 
aktiviteter och nyheter på autismområdet. Vi får drygt 75 nya följare i veckan. Den 31 augusti 2020 hade 
vår officiella sida 30 546 följare vilket är en ökning på 15 % jämfört med samma tid 2019 (jmf 15 % 2018 
– 2019). 

 Förbundets hemsida www.autism.se  

Användarnas beteenden visar att det finns ett stort intresse av att veta mer om frågorna vi arbetar med. 
Enligt Google Analytics är den genomsnittliga besökstiden på vår hemsida över 2 minuter, vilket är 
mycket bra. Under 2019 hade webbplatsen 1 465 000 sidvisningar samt 1 208 000 unika sidvisningar.  

Under maj 2020 anställdes en kommunikatör som ska leda arbetet med att ta fram en ny hemsida. Det 
finns mycket och bra information på hemsidan, men den upplevs som rörig och svårnavigerad. 
Informationen behöver även uppdateras och målgruppsanpassas. Sidan möter inte kravet på 
tillgänglighet vilket är viktigt för att matcha våra målgruppers behov. Den nya hemsidan förväntas bli 
klar under 2021 och förväntade resultat med den nya hemsidan är att bland annat fler ska bli 
medlemmar, att mer interaktion ska ske via hemsidan samt att det som medlem ska bli lättare att hitta 
till våra distriktföreningars lokala verksamhet.  

  

                                                           
1 https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/autism-och-aspergerforbundet-uttrycker-oro-over-inlasningarna 
2 https://sverigesradio.se/artikel/7510046?fbclid=IwAR2vxgPzWtLgwBNxnN5-
7cPsrqmb_Hp3q6Ixpf2gtwI6W9XLwG37ggzP_Wc 
3 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mans-moller-vi-fick-inte-vara-med 
4 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/autism-och-aspergerforbundet-det-har-blivit-ett-stort-problem 

http://www.autism.se/
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Vi har påverkat beslutsfattare  
Att påverka beslutsfattare är ett arbete i ständig rörelse. För att lyckas med att skapa bättre 
levnadsvillkor för personer med autism innebär det att vi behöver arbeta brett och på flera fronter 
eftersom frågan om levnadsvillkor inte är statisk. Politiskt styre och rådande samhällsläge är exempel 
på faktorer som ställer höga krav på vår flexibilitet. Förbundet arbetar för att vara en relevant aktör 
och en stark röst i samhällsdebatten. Vi strävar efter att våra frågor ska komma upp på den politiska 
agendan, att vår kompetens efterfrågas i samråd och referensgrupper och att vårt arbete ska göra 
skillnad för så många som möjligt. Nedan redogör vi för vad vi åstadkommit under 2019/2020 i arbetet 
med att påverka beslutsfattare. 

Debattartiklar: 

Totalt antal debattartiklar augusti 2019 – augusti 20205: 16 stycken 

Varav lokala debattartiklar: 2 stycken 

Nedan väljer vi att lyfta några av resultaten:  

 Debattartikeln Flickor får senare diagnos än pojkar6 fick stort genomslag både på riks- och 
lokal nivå med cirka 140 publiceringar. Den genererade också annan mediamedverkan.   

 Debattartikeln Personer med autism är dömda till ett liv i fattigdom7, var direkt riktad till 
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Shekarabi tillsatte sedan S 2020:04 Utredningen 
om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering, som ska vara klara med 
arbetet i maj 2021. 

 Under 2019 deltog vi i ett arbete rörande barnkonventionen tillsammans med andra 
organisationer som belyste barn med funktionsnedsättning. Medverkande organisationer 
skrev tillsammans denna debattartikel: 19 organisationer: Barns olika villkor djupt oroande, 
Dagens samhälle8.  

 Två av våra artiklar nådde Dagens samhälles tio-i-topp lista för 2019. Den mest lästa 
skolartikeln, och nummer tre på listan, blev vår artikel tillsammans med Riksförbundet 
Attention Barn med autism och ADHD fråntas sin skolgång.9 På plats nummer 10 kom vår 
artikel om Barn med autism som far illa i tvångsvården. 10Den senare delades över 6.000 
gånger den första publiceringsveckan. 

 Debattartikeln Ge bättre stöd i skolan till barn med autism11 resulterade i positiva 
synergieffekter. Förutom debattartikel i Aftonbladet fick vi intervjuförfrågan från P4 Gotland 
och SR:s Klartext. Tidningen Corren gjorde även ett fördjupande inslag med en familj från 
Östergötland. Debattartikeln resulterade även i att flera insändare i lokalpressen refererade 
till vår artikel. SPSMs regionala kontor i Gävle skrev även en egen artikel med anledning av vår. 

De lokala debattartiklarna har gett goda resultat: 

Augusti 2019 - Flickor med autism (se mörkblå och mörkoranga staplar). Intresset för frågan var stort 
och den sista publiceringen skedde så sent som november. Artikeln genererade även i fördjupande 
reportage i Tidningen Corren samt intervju och inslag i P4 Gävle.  

                                                           
5 https://autism.se/debattartiklar 
6 https://www.expressen.se/debatt/sa-kan-forskolan-battre-hjalpa-flickor-med-autism/ 
7 https://www.dagensarena.se/opinion/personer-med-autism-doms-till-ett-liv-fattigdom/ 
8 https://bit.ly/39m0JUR 
9 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/elever-med-autism-och-adhd-frantas-sin-skolgang-30311 
10 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/barn-med-autism-far-illa-i-tvangsvarden-
27322?fbclid=IwAR3MWSLAnNy9ZWq9C4xBfq2NGcw7xzEnLHzOcx_h0hrJCsL7mvt8SkpPQxQ 
11 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/rAkkP3/ge-battre-stod-i-skolan-till-barn-med-
autism?fbclid=IwAR1s7JTheGgJNjM7NGsRhhbh6USRHBaK03cCJoSU7cgafcCY_ejMaKxKvvA 

https://www.expressen.se/debatt/sa-kan-forskolan-battre-hjalpa-flickor-med-autism/
https://bit.ly/39m0JUR
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/elever-med-autism-och-adhd-frantas-sin-skolgang-30311
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/barn-med-autism-far-illa-i-tvangsvarden-27322?fbclid=IwAR3MWSLAnNy9ZWq9C4xBfq2NGcw7xzEnLHzOcx_h0hrJCsL7mvt8SkpPQxQ
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/barn-med-autism-far-illa-i-tvangsvarden-27322?fbclid=IwAR3MWSLAnNy9ZWq9C4xBfq2NGcw7xzEnLHzOcx_h0hrJCsL7mvt8SkpPQxQ
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Augusti 2020 - Stöd i skolan (se ljusorange stapel). Även här var intresset stort och genererade i ett 
fördjupande reportage i Tidningen Corren, intervju och längre inslag i P4 Gotland samt intervju i SR 
klartext.  

 

Skrivelser: 

Totalt antal skrivelser augusti 2019 – augusti 2020: 6 stycken 

 I medlemskontakter framkom det att handläggningstiderna vid ansökan om det nya 
omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättning varit orimligt långa. Vi skickade därför en 
skrivelse till Socialdepartementet där vi uppmanade dem att bevaka utvecklingen på 
området12. Svar erhölls om att regeringskansliet tagit fram ett förslag som ger 
Försäkringskassan möjlighet att bevilja förlängning av vårdbidrag i väntan på beslut om 
omvårdnadsbidrag/merkostnadsersättning. Förslaget klubbades igenom i maj 2020. 

 Vi har skickat en skrivelse till Socialdepartementet med en uppmaning om att det nya 
omvårdnadsbidraget inte får leda till sänkt ersättning13. I medlemskontakter har tydliga 
signaler förts fram att föräldrar till barn med autism fått en omotiverad ersättningssänkning. 
Detta trots att man upplever att barnets funktionsnedsättning inte har förändrats över tid. 
Socialdepartementet svarade att regeringens utgångspunkt i reformarbetet har varit att den 
ekonomiska tryggheten för föräldrar med behov av förmånen inte skulle försämras. 
Regeringskansliet kommer att ha en fortsatt tät dialog med Försäkringskassan och följa 
utvecklingen i förhållande till reformens uttalade syften.  

 När gymnasieskolorna stängde på grund av covid-19 var det oklart vad som skulle hända med 
gymnasiesärskolan, då information saknades inledningsvis. Efter en tid framgick det att 
gymnasiesärskolorna ändå skulle hålla öppet. Trots det stängde ändå flertalet 
gymnasiesärskolor på grund av elever i riskgrupper, sjukdom och annat men några alternativ 
fanns inte alltid att få för de drabbade eleverna och deras familjer. Vi skickade därför en 
skrivelse till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Vi fick svar på skrivelsen och det 
beslutades senare att en tillfällig föräldrapenning skulle kunna betalas ut till föräldrar med 
barn i gymnasiesärskolan men även i vissa fall gymnasieskolan i de fall de behövde stanna 
hemma med sina barn. 

                                                           
12 https://www.autism.se/20200430_langa_handlaggningstider_vid_beslut_om_omvardnadsbidrag 

13 https://www.autism.se/20200701_uppmaning_omvardnadsbidraget_far_inte_leda_till_sankt_ersattning 

https://www.autism.se/20200430_langa_handlaggningstider_vid_beslut_om_omvardnadsbidrag
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 Våren 2020 skickade förbundet en skrivelse till socialminister Lena Hallengren med anledning 
av de övergrepp som förekommit på LSS-boenden där vi bland annat kräver 
kompetenssatsningar på personal i LSS-bostäder, ett system för kontinuerlig 
kompetensutveckling och handledning, att all personal inom LSS-verksamheter ska få lära sig 
innebörden i LSS-lagen samt att nationella utbildningar för stödpedagoger inrättas. Ett positivt 
resultat av skrivelsen och vårt mångåriga arbete med frågan har lett fram till att regeringen nu 
har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning och analys av kompetensen hos 
personal som arbetar i LSS-boenden, vilka kompetensinsatser som erbjuds offentligt 
finansierade LSS-boenden och vid behov lämna förslag på lämpliga åtgärder.14 

 Förbundet har varit en av undertecknarna i en skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva 
Nordmark om krav på en utredning för att förbättra för personer med funktionsnedsättning 
på arbetsmarknaden.  

Remissvar: 

Remissvaren berör våra fokusområden: skola, LSS, socialförsäkring, arbetsmarknad och hälso- och 
sjukvård och syftar till att skapa bättre levnadsvillkor för personer med autism.  

Antal remissvar augusti 2019 - augusti 202015: 14 

Resultat från remissvar:  

 Bilstöd - ökade möjligheter till anpassning. 

Vi var inte remissinstans men vi lämnade ett yttrande. Synpunkter vi framförde har tagits i beaktande 
av lagstiftaren och de hänvisade till vårt svar vid två tillfällen:16 

 LSS-utredningen 

Förbundets jurist deltog i sekretariatet i den skuggutredning som Funktionsrätt Sverige genomförde 
med den samlade funktionsrättsrörelsen. Utredningen tillsattes på grund av att man i direktiven såg 
att det var starkt kostnadsfokus istället för ett användarperspektiv. Skuggutredningen riktade hård 
kritik mot flera av förslagen i LSS-utredningen. Tillsammans med funktionsrättsrörelsen har vi påverkat 
att de förslag som handlar om att begränsa möjligheterna till assistans för barn och för personer med 
stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning samt förslaget om en schablon om 15 timmar i veckan 
för andra personliga behov för personer med assistans har lyfts bort. Utredningen som i skrivande 
stund ligger ute på remiss omfattar således inte de förslagen, vilket är ett positivt resultat. 

 Läsa-skriva-räkna-garantin  

Lagändringen om den så kallade läsa-skriva-räkna-garantin trädde ikraft 1 juli 2019, och i praktiken 
från och med skolåret 2019/2020. Vi, tillsammans med en rad andra organisationer, har verkat under 
lång tid för att få till stånd förbättringar när det gäller tidiga stödinsatser i skolan. Bland annat genom 
möten med Gustav Fridolin när han var utbildningsminister, deltagande i utredningar och remissvar. Vi 
har även skrivit debattartiklar och lyft frågorna i Skolmyndigheternas samråd. Denna lagändring gör att 
vi närmar oss målet om tidiga insatser.   

 Ändrade kursplaner och kunskapskrav i grundskolan 

Regeringen beslutade i augusti 2020 att ändra kursplanerna i grundskolan. Det innebär bland annat att 
fakta och förståelse ska betonas starkare. Även omfattningen av det centrala ämnesinnehållet i 
kurserna har minskat och blivit mer konkret. Kunskapskraven har i sin tur blivit mindre detaljerade. Vi 

                                                           
14 https://www.specialnest.se/politik/fortsatt-okning-av-anmalningar-om-problem-pa-lss-boenden-nu-stalls-krav-pa  

15 Remissvar från 2019: https://autism.se/2019%5E3 och från 2020: https://autism.se/remissvar 
16 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/forslag-om-okade-mojligheter-till-anpassning-inom-bilstodet/ 

 

https://www.specialnest.se/politik/fortsatt-okning-av-anmalningar-om-problem-pa-lss-boenden-nu-stalls-krav-pa
https://autism.se/2019%5E3
https://autism.se/remissvar
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/forslag-om-okade-mojligheter-till-anpassning-inom-bilstodet/
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har under flera år arbetat brett med frågan: deltagit i samråd, möten med politiker och ministrar, 
referensgrupper och skrivit debattartiklar. Förbundet har arbetat för att kunskapskraven ska ändras då 
de varit ett stort hinder för elever med autism17.   

 Förändringar i skollagen  

Regeringen har utrett fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad. 
Lagrådsremiss har behandlats och beslutades i riksdagen juni 2020. Regeringen går bland annat på 
förbundets förslag att även barn i mellanstadiet ska kunna få distansundervisning, vilket inte utredaren 
förordade. Regeringen går även på förbundets förslag att distansundervisning ska få användas som 
särskilt stöd enligt ovan och inte enligt utredningens mer begränsande förslag. Även när det gäller 
finansieringen av distansundervisning på gymnasiet lyfter regeringen ansvaret för beslut om 
finansiering till Skolverket och ligger därmed närmare det vi skrev i remissvaret över oro att 
kommunerna inte ska tillstyrka tilläggsbelopp etc. Sammanfattningsvis så har vi påverkat i rätt riktning 
när det gäller att även yngre barn kan få distansundervisning som särskilt stöd, och även i vissa fall i 
gymnasieskolan, vilket inte utredaren föreslagit. Samt när det gäller att finansieringen är delvis statligt 
säkerställd. 
 

Referensgrupper i statliga utredningar: 

I de utredningar som är pågående kan vi se effekt tidigast efter utredningens slut, men troligtvis först 
efter att en eventuell proposition behandlats i riksdagen. 

 Barnkonventionsutredningen 
 
Deltagit i referensgrupp med syfte att lyfta vår målgrupp och deras behov. Arbetet är avslutat. Vi har 
inte kunnat se några konkreta resultat av arbetet än, men anser att det var ett viktigt sammanhang för 
oss att verka i för att lyfta in funktionsrättsperspektivet. 
 

 Utredningen om En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 

Förbundet sitter med i referensgruppen vars arbete inleddes under våren 2020 och ska redovisas 
senast oktober 2021. Pågående arbete.  

 Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven. 

Förbundet sitter i referensgruppen för utredningen. Slutbetänkandet kommer 2021. Pågående arbete.  

 Utredningen Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för 
förmåner vid rehabilitering. 

Förbundet är en del av referensgruppen. Uppdraget ska redovisas juli 2021. Pågående arbete. 

 Utredningen om en tioårig grundskola.  

Förbundet är en del av referensgruppen. Utredningen ska redovisa sitt resultat senast april 2021. 
Pågående arbete.  

 Utredningen Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service.  

Förbundet är en del av expertgruppen. Utredningen ska redovisa sitt resultat senast 23 mars 2021. 
Pågående arbete.  

 

                                                           
17 https://autism.se/20200820_andrade_kursplaner_i_grundskolan 
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Samråd och referensgrupper: 

För att vi ska kunna påverka i frågor som är viktiga för våra medlemmar behöver vi vara delaktiga i de 
sammanhang där besluten fattas. Vi arbetar därför för att sitta i samråd och referensgrupper hos 
myndigheter som på olika sätt kommer i kontakt med våra medlemmar. Syftet är att förbättra 
levnadsvillkoren för personer med autism. Att vi idag i högre utsträckning än tidigare blir tillfrågade att 
sitta i olika referensgrupper är en positiv utveckling. Nedan redogör vi för de samråd och 
referensgrupper vi deltagit i under 2019/2020. För en full sammanställning av vårt deltagande i 
samråden, se sida 38 i verksamhetsberättelsen för 2019 samt under rubriken Intressepolitik på sidan 
7.18 

 Myndigheten för delaktighet 

Vi blev tillfrågade att ingå i referens- och expertgruppen för deras uppdrag ”Trygg skola” där vi bland 
annat lyfter vikten av att bygga autismvänliga skolor utifrån principen om universell utformning. Det är 
ett pågående arbete där vi kan se eventuell effekt tidigast år 2021.  

 Socialstyrelsens pilotprojekt vård för unga som vårdas i SiS särskilda ungdomshem 

Vi blev tillfrågade att ingå i referensgruppen till ett pilotprojekt som Socialstyrelsen sjösatt om 
integrerad vård för vissa unga som vårdas i SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, 
som särskilt riktar sig mot gruppen med autism. Projektet bygger på deras rapport ”Vård för barn och 
unga i HVB utifrån deras samlade behov” från 2019, vilken vi varit med och haft synpunkter på. Vi har 
under många år arbetat för att barn och unga med autism inte ska tvångsvårdas på grund av sin 
funktionsnedsättning. Detta pilotprojekt bedömer vi som en positiv utveckling då det riktar sig 
specifikt till vår målgrupp. Det är ett pågående arbete fram till 2024.  
 

 Socialstyrelsens arbete för nationella riktlinjer för NPF  

Inom ramen för regeringsuppdraget om förbättrad psykisk hälsa har Socialstyrelsen på eget initiativ 
påbörjat ett arbete med att ta fram nationella riktlinjer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
främst autism och ADHD. Arbetet inleddes under hösten 2019 och förbundet var då med på ett 
uppstartsmöte där vi lämnade synpunkter. Förbundet har sedan länge haft som krav att kunskapen 
om autism måste öka inom dessa samhällsområden på alla nivåer. Augusti 2020 nominerade 
förbundet en representant till brukarrådet för fortsatt arbete med riktlinjerna. Det är ett pågående 
arbete där vi kan se eventuell effekt tidigast år 2022.  

 Socialstyrelsens föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård  

Vi har deltagit i Socialstyrelsens referensgrupp inför översynen av föreskrifter om psykiatrisk 
tvångsvård (SOSFS 2008:18). Vi har lämnat synpunkter på hur tvångsåtgärder kan upplevas av en 
person med autism samt hur man kan resonera inför en läkarundersökning vid eventuell tvångsvård. 
Det är ett pågående arbete. 

 Polisen  

Under 2019/2020 har samverkan med Polisen fortsatt. Syftet med samverkan har varit att etablera en 
stadigvarande kontakt mellan funktionshinderrörelsen och myndigheter i rättsväsendet samt att hitta 
framtida fokusområden och former för samarbete. Under 2017 fick Polisen i uppdrag av regeringen att 
utbilda flera yrkeskategorier som har kontakter med allmänheten. Kompetenslyftet omfattas av allt 
från poliser i yttre tjänst till receptionister och personal som svarar på larmnumren 114 14 och 112.I 
akuta lägen behöver Polisen rätt kompetens för att kunna hantera olika typer av situationer.  

                                                           
18 https://www.autism.se/verksamhetsberattelse 
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Utbildningsinsatserna har skett i samarbete med brukarorganisationerna. Förbundet har varit med och 
tagit fram relevant utbildningsmaterial och har regelbundna samråd med polisen där man identifierar 
viktiga fokusområden och vidare samverkansformer. Arbetet är löpande. 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MFD) 

Vi har tillsammans med Polisen och FUB deltagit i ett samråd hos MFD för att hitta gemensamma 
former för en framtida produktion av anpassat informationsmaterial till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Syftet med mötena har varit att ringa in syfte, målgrupp och prioriterat innehåll 
för ett anpassat material till berörd målgrupp. Arbetet är pågående. 

 Samverkan för framtagande av informationsmaterial med anledning av covid-19 information för 
gruppbostäder enligt LSS i samband med covid-19 

Under 2020 har vi tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen, Myndigheten 
för delaktighet och FUB tagit fram dokument med information för gruppbostäder enligt LSS. 
Informationen har handlat om arbetssätt, hur man kan prata om coronaviruset med personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Båda dokumenten publicerades i maj 2020 på 
samtliga organisationers webbplatser och fick mycket positiv uppmärksamhet.   

 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) 

Förbundet har i början på 2020 deltagit i rundabordssamtal om Unga som varken arbetar eller 
studerar inom ramen för MUCFs regeringsuppdrag om samverkan. I samtalet lyfte vi unga med 
funktionsnedsättning.  

Under våren 2020 har vi också deltagit i ett dialogsamtal samt ett enskilt samtal inför deras rapport 
”Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder”.19 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

IVO sammanställer en rapport till regeringen angående att stärka kvalitén i assistansen. Vi har bidragit 
med synpunkter samt underlag till rapporten som kommer att skickas ut under 2020.  

 Statens institutionsstyrelse (SiS)  

Förbundet hade i början av 2020 ett möte med SiS generaldirektör Elisbet Åbjörnsson Hollmark och 
utvecklingsdirektör Annika Eriksson SiS. Det finns en tydlig vilja att stärka samverkan mellan SiS och 
förbundet med syfte att öka myndighetens kunskap om autism och hitta bättre lösningar för gruppen 
med autism inom SiS. Det är ett pågående arbete. 

 

Skolenkät 2020: 

Under våren 2020 genomförde förbundet en skolenkät, något vi gjort under ca 10 år med en intervall 
om vartannat år. Att utgå från våra medlemsenkäter är ett kraftfullt verktyg för att nå ut med våra 
frågor i extern media och är således ett viktigt verktyg i vårt intressepolitiska arbete, då statistik 
generellt inom funktionsrättsområdet saknas eller är bristfällig. Enkätsvaren används också i våra 
skrivelser och remissvar. Skolenkäten genomfördes tillsammans med Novus under mars och april 
202020. Totalt svarade 2 478 medlemmar på enkäten vilket är det högsta svarsantalet sedan vi började 
med skolenkäter.  

Under våren 2020 hade vi planerat för minst fyra PR-aktiviteter med lokalanpassade 
pressmeddelanden och debattartiklar utifrån vår nya skolenkät, men också utifrån vår hälso- och 

                                                           
19 https://www.mucf.se/publikationer/ungas-ratt-till-en-meningsfull-fritid-tillgang-trygghet-och-hinder 
20 https://autism.se/20200915_resultat_skolenkat_2020 

https://www.mucf.se/publikationer/ungas-ratt-till-en-meningsfull-fritid-tillgang-trygghet-och-hinder
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sjukvårdsenkät (från våren 2019). Coronapandemin gjorde att medialäget förändrades och vi fick inte 
ut vare sig debattartiklar eller övriga kommunikationssatsningar förrän i slutet av juni 2020. Ett halvår 
senare än beräknat publicerades riks- och lokalanpassade artiklar med siffror från autism-enkäten som 
visar att endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd 
i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Resultatet för denna aktivitet är hittills 150 publiceringar 
runtom i landet. Det är vårat genom tiderna största genomslag i extern media. Aktiviteten hade en 
räckvidd på 7,7 miljoner människor och ett annonsvärde på 3,5 miljoner kronor. 

Den gröna stapeln visar genomslaget för de fyra PR- aktiviteter som vi gjort inom ramen för 
samarbetet med Westander. Endast dessa fyra aktiviteter resulterade i fler publiceringar än samtliga 
kommunikationsinsatser under 2018. Under 2019 fick vi 388 publiceringar mot 2018 års 241 stycken, 
en ökning med 38 procent jämfört med 2018. Den första aktiviteten med ökad räckvidd utgick från 
Autism- och Aspergerförbundets medlemsenkät om utredning och åtgärder i sjukvården för personer 
med autism. Debattartikeln (räckvidd 3,1 miljoner) och pressmeddelandet (räckvidd 1,5 miljoner) 
resulterade i över 140 publiceringar runtom i landet. 

 

 

 

 

Övriga prestationer: 

 Specialpedagogiska lyftet 

Utbildningsministern aviserade under 2019 att man förlänger det specialpedagogiska lyftet både i tid 
och i omfattning – fler lärarkategorier får också tillgång till utbildning, till exempel lärare inom 
särskolan, vilket vi aktivt påverkat. Förbundet  har tidigare uppvaktat Skolverket för att få till stånd en 
mer praktiskt inriktad utbildning också med kunskap om NPF samt att SPSM ska delta aktivt i arbetet 
att utforma utbildningssatsningen, vilket också skett därefter. 

 Regeringsuppdrag Aktiv fritid samt tillgången till fritidshjälpmedel21 

Förbundet deltog i ett dialogmöte hösten 2019.  

                                                           
21 https://www.mfd.se/vart-uppdrag/publikationer/rapport/aktiv-fritid/ 

https://www.mfd.se/vart-uppdrag/publikationer/rapport/aktiv-fritid/
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 Regeringsuppdrag Anhörigstrategi 

Regeringen gav under hösten 2019 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en anhörigstrategi, där även 
anhöriga till personer med funktionsnedsättning ingår. Till en början saknades gruppen anhöriga till 
personer med funktionsnedsättning i uppdraget men efter starka reaktioner från 
funktionsrättsrörelsen ändrades uppdraget. Bland annat var förbundet med och skrev artikeln 
Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga den 21 oktober 2019.22 

 Civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen 

Funktionsrättsrörelsen har tillsammans tagit fram rapporten ”Respekt för rättigheter”. Förbundet har 
deltagit och samordnat arbetet runt artiklarna 7, 23 och 24 (barn, familj och utbildning) i 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från våren till och med årets slut 
2019. Arbetet leddes av Funktionsrätt Sverige men i stort sett hela funktionsrättsrörelsen har varit 
involverad. Förbundet deltog i ett riksdagsseminarium i december, där rapporten lanserades.23 Vid ett 
tillfälle deltog förbundet även i ett möte hos den som samordnar regeringens arbete kring deras FN-
rapportering där vi fick möjlighet att lyfta frågan om tillgängliga skolor för alla. Det här är en del av det 
påverkansarbete som bedrivs gentemot regeringen i hopp om att deras rapportering även ska 
inkludera de frågor funktionsrättsrörelsen tycker är viktiga att lyfta. Effekt kan tidigast ske vid nästa 
rapportering till FN. 

 Anordnat ett möte med statskontoret tillsammans med Attention  

Socialminister Lena Hallengren presenterade i april 2019 ett åtgärdspaket för trygga HVB och särskilda 
ungdomshem. I åtgärderna ingår en bred översyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet och 
uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att analysera dels socialtjänstens utredningar av 
barn- och ungdomsärenden, dels situationen på samtliga HVB-hem och de särskilda ungdomshem som 
drivs av SiS. Förbundet har länge drivit frågan om att barn och unga med autism sällan hör hemma 
inom LVU (lagen om vård av unga) och ser därför ett stort behov av ökad kompetens.  

 Deltagit i hearing gällande stärkt rätt vid personlig assistans24  

Ett personligt möte med utredare Fredrik Malmberg efterfrågades även men covid-19 gjorde att 
endast hearings genomfördes. Vi har även lämnat skriftliga synpunkter till utredaren. Uppdraget ska 
redovisas senast den 23 mars 2021.  

Vi har skapat mötesplatser 
Vi ser ett stort behov av mötesplatser anpassade för personer med autism och deras närstående där 
de får möjlighet att utbyta erfarenheter och vara del av en gemenskap. Vår föreningsutveckling är ett 
nytt prioriterat område inom förbundet och arbetet är till stor del under uppstart. Nedan redovisar vi 
vad vi åstadkommit under 2019/2020.  

Träff för skolombuden 2019 

Vi har en träff vartannat år med respektive ombudsgrupp och 2019 hade vi en skolombudsträff under 
två dagar, med fokus på gymnasiefrågor. Träffen är en mötesplats för ombuden som syftar till 
kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyten. 

Anställning av föreningsutvecklare 

Sedan 1 april 2020 arbetar en heltidsanställd föreningsutvecklare på förbundskansliet. Tjänsten är ny i 
förbundet och är tänkt att arbeta strategiskt och operativt riktat mot förbundets 24 distriktsföreningar 
i syfte att stärka vår förening och skapa fler mötesplatser för våra medlemmar och ideellt verksamma. 

                                                           
22 https://www.altinget.se/artikel/debatt-nationell-anhorigstrategi-maaste-omfatta-alla-anhoriga 
23 https://www.youtube.com/watch?v=rUa2WYR_yKs&list=PLUe0F2kuSehv46nQm6tKMpvGfBQdWpq96Resultatet 
24 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/01/dir.-20203/ 

https://www.altinget.se/artikel/debatt-nationell-anhorigstrategi-maaste-omfatta-alla-anhoriga
https://www.youtube.com/watch?v=rUa2WYR_yKs&list=PLUe0F2kuSehv46nQm6tKMpvGfBQdWpq96Resultatet
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/01/dir.-20203/
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Distriktsföreningarna bedriver en omfattande medlemsverksamhet samt påverkansarbete både 
regionalt och lokalt. Några distrikt har avlönad personal men de flesta i distrikten arbetar ideellt. 
Föreningsutvecklaren kommer i sin roll ha stor kontakt med distrikten och stötta dem i deras arbete, 
motivera, utbilda samt fånga upp de behov av stöd som finns. Exempel på aktiviteter som det är tänkt 
att föreningsutvecklaren ska komma att arbeta med är utvecklandet av strategier för 
föreningsutveckling, operativt stöd och särskilda insatser, utbildning och föreläsande inom 
föreningsområdet, lyfta den lokala föreningsverksamheten i sociala medier samt sprida goda exempel 
på hur lokal föreningsutveckling kan se ut. 

Sommarläger 

Förbundet anordnar årligen sommarläger. 2020 fick vi dessvärre ställa in tre av fyra lägerveckor på 
grund av pandemin. Som kompensation för uteblivna lägerveckor höll vårt utbildningsföretag digitala 
föreläsningar riktat till de föräldrar som var anmälda. 

Ett läger kunde vi genomföra utifrån dåvarande rekommendationer. Under en vecka samlades åtta 
familjer (tio anmälda – men två avhopp på grund av covid-19) som har barn med autism på en 
kursgård i Sunne. Under veckan fick deltagarna lära sig mer om autism och hur man kan förenkla sin 
vardag. Familjeveckan i Sunne anordnas av Utbildningscenter Autism, på uppdrag av förbundet, och 
drivs med hjälp av medel från Folkhälsomyndigheten.  

Målet med veckan är att ge familjerna som deltar verktyg som kan förenkla hur man kan tänka kring 
bland annat tydliggörande pedagogik, kommunikation, energinivåer och krav. För många av familjerna 
som deltar är familjeveckan i Sunne en möjlighet till vila och återhämtning. Veckan är även ett tillfälle 
att få träffa och diskutera med andra familjer som har en liknande livssituation. Utvärderingarna visar 
att deltagarna är mycket nöjda då snittbetyget är 4,86/5. Att få dela erfarenheter och diskutera med 
andra familjer fick 5/5 vilket visar att sommarlägret som en mötesplats skapar ett mervärde för 
deltagarna och att vårt sommarläger gör nytta.  
 
Satsning Studieförbundet Vuxenskolan 

Autism- och Aspergerförbundet har ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Under 
våren 2020 fick samarbetet en nystart med syfte att öka graden av verksamheter och aktiviteter 
mellan förbundets distriktsföreningar och SVs lokala avdelningar. Dessutom har ett arbete att ta fram 
ett studiecirkelmaterial för förbundet inletts och beräknas vara färdigt under hösten 2020. 
Studiecirkelmaterialet bygger på Autism- och Aspergerförbundets populära bok ”Vad innebär 
funktionshindret?” och är tänkt att kunna användas av studiecirklar som riktar sig till både personer 
med och utan autismdiagnos. 

 

Ekonomi  
Vi redovisar vår ekonomi kalenderårsvis och redogör därför för 2019 som helhet vad gäller ekonomin. 
2020 redogör vi för i nästa års effektrapport. 

Autism- och Aspergerförbundets verksamhet finansieras till största delen av statsbidrag, 
medlemsavgifter och medel från Svenska Postkodlotteriet. Men även gåvor och bidrag från 
privatpersoner, fonder, stiftelser och företag är nödvändiga för vår verksamhet. Intäkterna 2019, som 
uppgick till 17 mkr (11,3 mkr 2018), utgjordes av 42 % i bidrag, varav statsbidraget uppgick till 78 %. 11 
% utgjordes av medlemsintäkter, 39 % av gåvor (här ingår stödet från Svenska Postkodlotteriet) och 8 
% av nettoomsättning (främst intäkter från försäljning av informationsmaterial samt kurser och 
konferenser). 
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Verksamhetskostnaderna uppgick under 2019 till 14,4 mkr (11,4 mkr 2018), varav 10 mkr 
ändamålskostnader (8 mkr 2018), 4 mkr administrationskostnader  (3 mkr 2018) och en smärre del 
insamlingskostnader.  

 

Utvärdering och uppföljning  
Mätinstrument är bland annat: google analytics, facebook och instagrams statistikverktyg, enkäter, 
ekonomisk uppföljning, medlemsantal och vårt medlemsregister.  

Utöver detta mäter vi resultat och framgång på olika sätt beroende på aktivitet och 
verksamhetsområde. Några exempel är:  

 Vår framgång i remissprocessen mäter vi genom att se vilka av våra förslag som lyfts av andra 
organisationer och om något kommer med i den slutgiltiga propositionen. En sådan process 
tar olika lång tid, mellan 2-6 år.  

 Vår framgång i debattartiklar mäter vi genom att se till spridning och räckvidd.  

 Vi mäter vår hemsidas resultat med hjälp av google analytics.  

 Vi mäter sociala medier genom facebook och instagrams statistikverktyg där vi bland annat 
mäter följare, räckvidd, vilka grupper som interagerar.  

 Vi mäter generella levnadsvillkor och tillgången till stödinsatser för vår målgrupp genom våra 
tre olika enkäter: LSS-enkäten, hälso- och sjukvårdsenkäten och skolenkäten. Där fångar vi upp 
hur våra medlemmar upplever att det fungerar inom de olika områdena och kan även se 
förändring från år till år. 

 Vårt medlemsantal följs upp årligen. 

 Vi gör läsarundersökningar för Tidningen Autism. Senaste undersökningen gjordes 2016. 

Utifrån årets resultat kan vi se en ökning av publiceringar i media vilket är resultatet av ett mer 
strategiskt arbete men visar också att det finns ett stort intresse för våra frågor. Vi har blivit bättre på 
att hitta en passande timing för våra frågor genom ett aktivt arbete med omvärldsbevakning. Vi ser 
även att lokala debattartiklar får stor spridning och därmed potentiellt stor effekt och är ett arbetssätt 
vi därför kommer fortsätta att utforska och utvärdera. I och med vår nya vision- och 
verksamhetsplattform har vi även beslutat oss för en gemensam ton – vilket också gör att vi arbetar 
för att uppfattas som en lösningsleverantör framför en kravmaskin. Vi vill bidra till en konstruktiv 
debatt och det verkar ha gett resultat.  

Vi ser att det finns utvecklingspotential i våra egna kanaler vad gäller kanalval och innehåll. Under 
hösten 2020/våren 2021 arbetar förbundet fram en ny webbsida och kommunikationsplan med syftet 
att få bättre spridning i våra olika kanaler och tydligare nå ut med våra budskap. Vi har märkt en 
positiv skillnad när vi anpassar och riktar vår kommunikation utifrån målgrupp. Framöver väntar ett 
arbete kring viktiga strategiska vägval: syften, målgrupper, fokusfrågor och konkreta mål som ska följas 
upp. Översynen av våra kanaler är även viktig för att attrahera nya medlemmar och för att behålla våra 
befintliga medlemmar. 

Under hösten 2019 hade vi en inplanerad rikskonferens som fick ställas in på grund av för få deltagare. 
Den interna utvärderingen visar att det troligtvis beror på att ämnet var för smalt för den yrkesgrupp 
vi i normala fall vänder oss till. På grund av corona kommer rikskonferensen 2020 vara digital och med 
erfarenheterna från 2019 kommer ämnet vara bredare för att locka fler.  

För att i större utsträckning skapa bättre levnadsvillkor för personer med autism är föreningsutveckling 
en viktig satsning. Vi behöver finnas där våra medlemmar finns och vara en tillgänglig organisation. Att 
våra medlemssiffror de senaste åren har ökat visar att det finns ett stort intresse för våra frågor och 
att behov av stöd och sammanhang är stort. Vi vill därför skapa bättre förutsättningar för våra 
medlemmar och ideellt verksamma genom seminarium, idédiskussion och erfarenhetsutbyten.  
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Många medlemmar och förtroendevalda inom vår organisation har ett engagemang som härstammar 
från egna upplevelser av att ha autism, vara närstående till någon med autism eller på andra sätt möta 
personer med autism i sin vardag. Många av våra medlemmar har en pressad livssituation och måste 
ransonera sin energi för att orka med vardagen. Vi värdesätter olika typer av engagemang och vill att 
det ska finnas utrymme för alla att engagera sig på det sätt som passar just dem och att 
engagemanget ska vara hållbart. Målsättningen är att genom ett systematiskt uppdragsmiljöarbete 
hjälpa distriktsstyrelserna med att bygga hållbara former för engagemang. 

För att upprätthålla och förbättra Autism- och Aspergerförbundets resultat i framtiden kommer vi i 
större utsträckning att mäta och följa upp våra aktiviteter och resultat. Detta för att säkerställa att vi 
använder de resurser vi har på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Internt har vi även en ny 
arbetsstruktur med olika enheter (ledningsgrupp, stab, tidningsredaktion, intressepolitisk enhet, 
kunskapsenhet och kommunikationsenhet) som arbetar med specifika områden och frågor – med 
förhoppningen att framöver arbeta mer proaktivt utifrån vår nya vision och verksamhetsplattform.  

För att vi i större utsträckning ska kunna jämföra våra resultat med andra organisationer kommer vi 
framöver att ändra vår effektrapportering till kalenderår eftersom det följer vårt verksamhetsår. Att ha 
bruten effektrapportering gör det svårare att följa upp och jämföra med såväl våra egna som andras 
resultat. Vidare kommer det även underlätta den ekonomiska delen av rapporteringen eftersom vi har 
bokslut kalenderårsvis. 


