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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som deltagit i studien, utan Er 

hjälp hade inte studien varit möjlig. Ett varmt tack vill vi även rikta till 

vår handledare Lena Widerlund som med sin stora kunskap väglett och 

stöttat oss mot målet. Slutligen vill vi tacka våra familjer, som med stort 

tålamod stått vid vår sida. 

 

 

Jokkmokk i januari 2005 

 

Maria Lindqvist                                   Marietta Norlén  
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Abstrakt 
I LSS anges det bland annat att verksamheten för utvecklingsstörda skall vara 
grundad på den enskildas självbestämmande och integritet. För utvecklings-
störda kan det ibland vara svårt att utöva rätten till självbestämmande. Själv-
bestämmande för utvecklingsstörda ska vara en självklarhet som för alla andra 
men skillnaden är att många utvecklingsstörda behöver hjälp till självbestäm-
mande. Svårigheten för personalen är att veta när och hur de ska ge denna 
hjälp, samt vad hjälpen ska bestå av, för att det inte skall blir övergrepp eller 
underlåtelse. Syftet med denna studie var att belysa utvecklingsstördas själv-
bestämmande samt personalens upplevelse av denna rättighet. I studien 
genomfördes fältstudier på en gruppbostad och en dagverksamhet, därefter 
gjordes intervjuer med fyra av personalen. Analysen visade att det inte är lätt 
att definiera självbestämmande för utvecklingsstörda. Det visade sig dock att 
utvecklingsstörda hade självbestämmande, men att det begränsas av olika fak-
torer som bland annat rutiner, regler och attityder. 
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Inledning 

Rätten till att själv bestämma över det egna livet är idag en självklarhet för de flesta män-

niskor. För utvecklingsstörda kan dock möjligheterna att fatta egna beslut och göra egna 

val i sin vardag vara starkt begränsade (Jarhang, 1993). Sverige är idag ett välfärdssam-

hälle, där samhället strävar efter att ge alla medborgare materiell välfärd samt social och 

ekonomisk trygghet (Nationalencyklopedin, 1996). I Sverige handlar det bland annat om 

det goda folkhemmet, möjlighet till sjukvård, utbildning och att försörja sig. Dessa åtgär-

der ska i sin tur bidra till en positiv effekt, som till exempel välbefinnande. Historiskt sett 

har utvecklingsstörda inte haft någon bra välfärd eftersom de flesta bott på institution. 

Vistelsen där innebar oftast torftiga villkor och understimulering, och personalens tid var 

knapp och strängt strukturerad utifrån arbetsuppgifter och dagliga rutiner. Med detta kan 

sägas att välfärd, inte är någon garanti för välbefinnande (Furuhed, 1997). Hur ser per-

spektivet ut för utvecklingsstörda idag? I Sverige har utvecklingen gått framåt och boen-

deformerna för utvecklingsstörda har förändrats från institutionsboende fram till 1960-

talet, till ett mer individuellt sätt att leva sina liv. Idag är gruppbostaden mer som ett pri-

vat hem med egna möbler, postlåda, namnskylt och liknande (Ringsby-Jansson, 2002). 

Enligt Tideman (1996) återstår dock en del att förbättra för utvecklingsstörda. Exempel-

vis kan utvecklingsstörda inte bestämma vem han/hon ska dela bostad med och inte heller 

påverka vilken personal som ska finnas till hands. 

 År 1994 upphörde omsorgslagen (SFS 1985:568) och istället antogs lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387). Då fördes ansvaret för de 

enskilda omsorgerna över från landstinget till kommunerna. Den nya lagen är en rättig-

hetslag och har haft stor betydelse för att utvecklingsstörda skall kunna skapa sig så bra 

livsvillkor som möjligt och hitta individuella lösningar, så att vardagen fungerar på ett 

tillfredställande sätt. I LSS § 6 anges det bland annat att verksamheten för utvecklings-

störda skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. I 

betänkandet Lindqvist nia – nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funk-

tionshinder (SOU 1999:21) framkommer dock att det finns stora brister i bemötandet av 

personer med funktionsnedsättning. Betänkandet har bland annat resulterat i att SISUS, 

Statens Institut för Särskilt Utbildningsstöd, har utarbetat ett nationellt program för kom-

petensutveckling i frågor som rör bemötande av människor med funktionsnedsättning. 

Detta visar att det är ett aktuellt problem, där det nationella programmet kan öka förståel-

sen för den speciella situation som utvecklingsstörda många gånger kan befinna sig i när 

det gäller bemötande.  
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När det gäller att förverkliga självbestämmandet måste man förstå innebörden av vad det 

är man ska bestämma över. För den enskilde utvecklingsstörde kan det i vissa situationer 

vara mycket svårt att utöva rätten till självbestämmande, på grund av svårigheter att för-

stå konsekvenserna av sitt handlande. I handikapputredningens betänkande (SOU 

1991:46) uttalas att de som inte kan bestämma själv, måste få hjälp att genomföra detta 

exempelvis genom anhörig eller personal. Att som personal bestämma över en annan 

människa är förknippat med risker. Hur vet personalen att denna person verkligen överlå-

tit självbestämmandet? Och hur vet personalen vad som motsvarar utvecklingsstördas 

önskningar? 

Syftet med denna studie var att belysa utvecklingsstördas möjlighet till självbe-

stämmande, samt att beskriva hur personalen inom omsorgen upplever denna rättighet. 

Läsanvisning 

Efter denna inledning ges en bakgrundsbeskrivning där olika begrepp, vad det innebär att 

vara utvecklingsstörd, och självbestämmande beskrivs. Vidare ges en historisk tillbaka-

blick och en kort beskrivning av kommunens ansvar samt det etiska dilemmat med själv-

bestämmande för utvecklingsstörda. Därefter beskrivs tillvägagångssättet och de verk-

samheter där datainsamlingen har skett samt en metoddiskussion. Examensarbetet avslu-

tas med en analys av insamlad data och en diskussion. 

 

Bakgrund 

Synen på utvecklingsstörda har förändrats genom historien och hänger nära samman med 

olika faktorer i samhället, som bland annat har präglat attityder på dessa människor. Oli-

ka utvecklingsfaser i samhället har spelat en stor roll för människors förståelse för ut-

vecklingsstörning och därmed hur vardagsstödet har utformats (Tideman, 2000a).  

Olika begrepp 

Begrepp som handikapp, funktionsnedsättning och funktionshinder är ofta föremål för en 

rad olika diskussioner, där det ofta uppstår oklarheter om för vilka människor begreppen 

ska gälla (SOU 2000:38). Ofta används ordet handikapp, utan att närmare tänka på inne-

börden. Ibland avses egenskaper hos en individ och andra gånger är det svårigheter i en 

speciell situation. Som exempel kan en lätt utvecklingsstörd klara vardagen hur bra som 

helst, men har stora problem när det gäller att läsa och skriva. Omgivningen kan många 
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gånger förvärra följderna av en svaghet, som att det bara finns trappor in till banken, när 

man är rullstolsburen (Tideman, 1996). 

Utvecklingstörning  

Ordet psykiskt utvecklingsstörd är ett ord som lanserades under slutet av 1950-talet, när 

FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) bildades. Förr an-

vändes begrepp som sinnesslö, debil, imbecill och idiot. Dessa begrepp kom att bära på 

såna negativa attityder att ett nytt ord måste komma till. Det finns dock en del kritik till 

ordet utvecklingsstörd, som har gjort att begrepp som förståndshandikappad och begåv-

ningshandikappad skapats. Trots kritiken används ordet utvecklingsstörd fortfarande och 

är den benämning som används i lagen (Gustafson & Molander,1995).  

Vad man anser vara utvecklingsstörning varierar mellan olika epoker. I stort kan man 

se hur perioder av ekonomiskt uppsving sammanhänger med en mer optimistisk syn på 

denna grupps utvecklingsmöjligheter. Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning 

som rör de intellektuella funktionerna. Detta innebär att de har en enklare och konkretare 

verklighetsuppfattning än andra och hur stora kunskaper man har, beror också på vilka 

erfarenheter man fått möjlighet att erfara. Det är inte adekvat att säga att en vuxen ut-

vecklingsstörd är som en sexåring, eftersom livserfarenheten har en stor betydelse. En 

utvecklingsstörd person har en begränsad förmåga till abstrakt tänkande men har livserfa-

renhet som är relaterad till sin ålder och en vuxen bild av sig själv. Det är svårt att beskri-

va de olika svårigheter som en utvecklingsstörning innebär, eftersom det varierar beroen-

de på skadans grad och personliga erfarenheter (Olsson & Olsson, 1998). Utvecklings-

störning kan mätas och indelas på olika sätt. Ett sätt är att utifrån förstånds- eller begåv-

ningsmognanden indelas i tre stadier. På A- stadiet befinner sig de minst mogna, de som 

är gravt utvecklingsstörd. På B-stadiet ligger de med måttlig utvecklingsstörning. Och på 

C-stadiet finns de som är lindrigt utvecklingsstörd. Det är dock mycket viktigt att ta hän-

syn till biologisk ålder, för att se till bland annat den sociala erfarenheten och känslomäs-

siga mognad som han/hon har erhållit. Det meningsfulla med mognadsstadier är för att 

omgivningen ska kunna ställa rimliga krav på utvecklingsstörda (Grunewald, 1996). 

Många utvecklingsstörda är beroende av ett omfattat stöd från samhället under hela livet, 

vilket gör att de som grupp är mer utsatta för förändringar i samhället, för andras värde-

ringar, förhållningssätt och inflytande. (Ringby – Jansson, 2002). 

Det är vanligt förekommande att utvecklingsstörda ofta har ett tilläggshandikapp som 

medför fler problem än vad den enskilda funktionsnedsättningen gör, eftersom de olika 

funktionsnedsättningarna påverkar varandra i ett komplicerat samspel (Riksförbundet 
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FUB, 1994). Ett tilläggshandikapp kan vara en synskada, hörselskada, rörelsehinder, epi-

lepsi, psykiska besvär med mera (Palmér, 1989). 

I detta examensarbete har vi valt att i huvudsak använda ordet utvecklingsstörd. 

Självbestämmande  

I slutbetänkandet i 1989 års handikapputredning, Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) 

framkom att det fanns en betydande skillnad i välfärden mellan funktionshindrande och 

andra, när det gäller bland annat självbestämmanderätt. I Handikapp, välfärd och rättvisa 

(SOU 1991:46) utgår man från en humanistisk människosyn, att människan är fri och 

ansvarig, skapande och social. Stor vikt läggs vid att ingen får behandlas som ett objekt 

utan måste ses som ett subjekt, en person med vilja och förmågor. Vad mer utredningen 

lägger stor vikt vid är alla människors lika värde. ”Att alla människor har samma värde 

innebär att alla har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få den respekterad” 

(SOU 1991:46 s.123). Självbestämmandet är inskrivet i LSS, och med det menas bland 

annat att inget tvång får utövas, det ska dessutom informeras och läras ut vilka rättigheter 

den enskilde har. Vidare ska det finnas självbestämmande inom alla omsorger, då indivi-

den själv bestämmer om åtgärden skall godtas. Det brukar sägas att man ger individen 

styrka, som numera populärt kallas för ”empowerment” (Grunewald, 2000). Självbe-

stämmande brukar ibland också kallas för autonomprincipen, som är en av grundpelarna i 

LSS. En del utvecklingsstörda kan ha svårt att utöva rätten till självbestämmande, på 

grund av den intellektuella funktionsnedsättningen. Det finns även personer som är så 

gravt funktionshindrade att de inte kan bestämma alls (Gustafson & Molander,1995). 

Vidare skriver författarna att inflytande är något som hör ihop med självbestämman-

de, finns det inte möjlighet att kunna bestämma över saker och ting, innebär troligen ett 

sämre inflytande över livssituationen. När det idag talas om inflytande är det i första hand 

det individuella inflytandet som är fokus. För tjugo år sedan var bilden en annan, när det i 

svensk handikappolitik talades om inflytande avsågs i första hand det kollektiva inflytan-

det, som de funktionshindrade utövade genom handikapporganisationerna (SOU 

2000:38). I utredningen framkommer att detta synsätt kan ha påverkats av decentralise-

ringen av den offentliga verksamheten som ägt rum de senaste åren. Formellt sett har 

utvecklingsstörda rätt att bestämma över sina liv. I en gruppbostad minskar inflytandet, 

som till stor del beror på att personalen intar en kollektivistisk inställning som leder till 

att den enskildes personlighet blir mer otydlig. Utvecklingsstörda som är i stort behov av 

stöd befinner sig i en komplicerad situation när det gäller att utöva inflytande. Oberoende 

ses många gånger som ett uttryck för inflytande. Detta gör det väldigt svårt för utveck-
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lingsstörda att utöva inflytande eftersom de är i beroende av andras hjälp, detta gäller 

både i relation till föräldrar och till personal. Även på myndighetsnivå inskränks de ut-

vecklingsstördas rätt till inflytande och självbestämmande. För att få insatser via LSS 

görs en professionell bedömning av den enskildes behov. Denna har på senare år blivit 

alltmer restriktivt, eftersom beslutet fattas på expertens bedömning och inte på den en-

skildes uppfattning. Utvecklingsstörda som av olika orsaker inte kan eller vill ansöka om 

insatser får inga, eftersom LSS utgår från att den enskilde själv skall formellt ansöka om 

en sådan. Det visar att rättighetslagstiftningen har en del begränsningar, bland annat krävs 

det att man är stark nog som individ för att insatsen ska komma till stånd, andra problem 

för funktionshindrade är att få gynnande domar i högre instans (SOU 2000:38). 

Personalen i gruppbostaden har den direkta relationen med utvecklingsstörda som bor 

där. Formellt sett befinner sig personalen längst ner i organisationen, men har stora möj-

ligheter att påverka arbetets utformning och göra bedömningar av den konkreta hjälp ut-

vecklingsstörda får. I organisationen finns dock en del faktorer som begränsar och påver-

kar relationen mellan personal och den boende, eftersom arbetet med utvecklingsstörda 

bygger på en närhetsprincip och ömsesidighet mellan personalen och de boende. Dilem-

mat mellan närhet och distans innebär en konflikt för personalen, mellan att relatera till 

den utvecklingsstörde som yrkesutövare och som medmänniska. Konsekvensen kan bli 

att personalen överför sina egna föreställningar om det goda livet, istället för att utgå från 

den utvecklingsstörde. Det kan även vara så att organisationen ökar avståndet i relatio-

nen, för att effektivisera arbetet, eftersom närhet ofta står i mottsättning till snabbhet. 

Förhållandet mellan personalen och utvecklingsstörda på boendet har dels en social rela-

tion mellan människor och dels en relation som organisation och klient. Det är viktigt att 

denna dubbelhet ses och erkänns genom etisk reflektion (Blomdahl Frej & Eriksson, 

1998). 

Att ha fysisk närhet till andra kan innebära både konflikt och kontakt. Närheten bety-

der inte att det är självklart att nära relationer utvecklas eller att de relationer och kontak-

ter som finns alltid är positiva. Sociala relationer kan också vara en belastning, när de inte 

är självvalda och närheten kan kännas påtvingad. I de nya boendeformerna är den fysiska 

närheten till medboende ofta tätare än vad som vanligen gäller mellan grannar (Ringby – 

Jansson, 2002).  

Bara genom sitt arbete har personalen makt över utvecklingsstörda, eftersom de val 

och åsikter personalen har, kan komma att bli precis vad utvecklingsstörda tycker. Ansva-

ret att tillhandahålla konkreta alternativ blir av stor vikt, så att utvecklingsstörda ges möj-

lighet att så självständigt som möjligt själv välja vilket som är bäst utifrån sina villkor. 
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Det krävs tid och tålamod i det pedagogiska arbetet att hjälpa någon framåt, där ett ideal 

är att synas så lite som möjligt men att alltid finnas där när svårighet uppstår vilket är 

väldigt individuellt från person till person (Gustafson & Molander, 1995). 

Folkestad (1997) tar bland annat upp i sin studie hur hjälp ges till utvecklingsstörda i 

en gruppbostad, där fokus ligger i: Vad är det som sker? Hur gör personalen? Hur perso-

nalen initierar olika situationer till de boende, har samlats under kategorin ”rama in”. 

Inramningen kan ta olika former, hur omfattande handlingsutrymmet skall bli. En gyllene 

regel i detta sammanhang är att så länge det går bra, gör inget, men ge stöd efter behov. 

Personalen måste avgöra i den aktuella situationen vad som ska ske och inte strikt följa 

regler och rutiner. Det är viktigt för personalen är att tänka varför man gör som man gör, i 

olika situationer och beroende på funktionsnedsättning. Hur interaktionen utspelar sig 

mellan brukarna och personalen, i den vardagliga situationen, har samlats under kategorin 

”ge handlingsutrymme”. Ett sätt att skapa handlingsutrymme på är att personalen inte 

griper in i initiativ som den boende själv har tagit, utan att vara accepterande och tillåtan-

de istället för att göra uppgiften för den boende. 

Den utvecklingsstördes val, önskemål, krav och förhoppningar måste så långt som 

möjligt beaktas när åtgärder vidtas som berör honom eller henne. Att hävda sig inom fa-

miljen, bland vänner, grannar, arbetskamrater och andra människor eller i förhållande till 

en myndighet, är svårt för många, särskilt svårt är det för den som är utvecklingsstörd. 

Det har tagit lång tid för utvecklingsstörda att erövra en ändamålsenlig röst och represen-

tation i samhället samt få rätten att delta i beslut som angår dem själva. Att ha inflytande 

och anpassa sig till samhällets krav när man är utvecklingsstörd kan vara svårt, eftersom 

en del av den grundläggande funktionsnedsättningen består i att inte alltid kunna uttrycka 

sig klart. Hittills har de utvecklingsstörda främst representerats av sina föräldrar, som gått 

samman i organisationer för att formulera en gemensam politik och uttrycka starka krav. I 

Sverige och Danmark har föräldrar till utvecklingsstörda aktivt arbetat för att utveckla 

lagar och förordningar som säger att ansvariga myndigheter måste ha regelbundna kon-

takter och diskussioner med föreningar för föräldrar och anhöriga till utvecklingsstörda 

(Nirje, 2003). 

Tideman (2000b) belyser att utvecklingen i stort går framåt vad det gäller självbe-

stämmande hos utvecklingsstörda, men när det gäller att ha inflytande i samhället så finns 

det dock exempel som visar motsatsen. Det är bara 1 % av de vuxna utvecklingsstörda 

som varit på ett politiskt möte och 31 % utnyttjade sin rösträtt 1994. Detta trots att ut-

vecklingsstörda är en av de grupper som är mest beroende av de politiska konsekvenser-

na. 
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Olika former av social träning, är ett viktigt medel för att öka förmågan till självbe-

stämmande. Många utvecklingsstörda kommer redan som barn att få någon form av spe-

cialutbildning. Målet för en sådan specialundervisning eller för träning i boendet är att bli 

en så socialt kompetent och självständig person som möjligt. För en ung utvecklingsstörd, 

är utvecklingen till att bli vuxen en svår och osäker process. Han eller hon är mycket 

medveten och känslig i frågan om sin funktionsnedsättning och saknar ofta självförtroen-

de när det gäller att hantera sociala situationer på ett vuxet sätt. Att kunna göra sig för-

stådd och att kunna lita på personer i omgivningen är utomordentligt viktigt. För personer 

med allvarliga, svåra eller kombinerade funktionsnedsättningar och som har talsvårighe-

ter är detta ännu viktigare. Alla tillgängliga medel måste utnyttjas för att tyda deras tysta 

språk. Idag finns en rad olika hjälpmedel som till exempel teckenspråk och datatekniker. 

Förmåga till att ”läsa” ansiktsuttryck, ljud, kroppsspråk, beteenden, för att förstå utveck-

lingsstördas känslor, önskningar, avsikter och behov, är grundläggande krav som måste 

ställas på personalen (Nirje, 2003). 

Normaliseringsprincipen 

Den övergripande målsättningen med handikappolitiken är att personer med funktions-

nedsättning ska leva ett normalt liv i gemenskap med andra människor. Normaliserings-

principen (se bilaga 2) formulerades på 1950– och 60– talen och har sedan dess omdebat-

terats vad gäller tolkning och praktiskt fullföljande (Tideman, 2000c). Den gäller för alla 

utvecklingsstörda, oberoende av om de är lindrigt eller svårt utvecklingsstörda och oav-

sett i vilken del av världen de bor i. Vidare är den användbar i alla samhällen och för alla 

åldersgrupper, samt att tillämpningen kan anpassas till individuell utveckling eller för-

ändringar i samhället. Normaliseringsprincipen bygger på förståelse för hur förhållandena 

i normala livsrytmer och rutiner, sedvänjor och sociala mönster i en kultur inverkar på 

utvecklingsstördas utveckling, mognad och tillvaro. Normaliseringsprincipen innebär att 

personer med utvecklingsstörning bör få uppleva vardagsvillkor och levnadsmönster som 

ligger så nära det allmänna samhället som möjligt. De komponenter som finns i normala 

levnadsmönster som grundbegreppet hänvisar till, och som personer med funktionsned-

sättning har samma rätt att uppleva som andra, är bland annat en normal självbestäm-

manderätt (se bilaga 2). Under denna komponent behandlas principen som innebär att 

utvecklingsstördas egna val, önskemål och krav samt självbestämmanderätt, skall respek-

teras och beaktas i så hög grad som möjligt. Denna viktiga del av principen innebär att 

man måste vara lyhörd för dem som inte kan tala eller har svårt för att uttrycka sig. Detta 

innebär att hänsyn måste tas till personliga ägodelar; om möjligt bör den utvecklingsstör-

de själv köpa sina kläder och möbler eller i alla fall vara delaktig vid inköp. Utvecklings-
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störda bör uppmuntras att bilda intressegrupper och deras representanter bör delta i dis-

kussioner med personalen om regler, rutiner och händelser (Nirje, 2003). 

Sandvin, Söder, Lichtwarck & Magnusen (1998) fann i en studie att en central uppgift 

för personalen i gruppbostaden är att upprätthålla ”normala” mönster. Det handlar bland 

annat om att skapa ett mönster där det privata, kollektiva och formella balanseras på ett 

sätt som bäst överensstämmer med vad som anses vara normalt i samhället. I det konkreta 

arbetet säger normaliseringsprincipen inte hur man bemöter utvecklingsstörda i vardags-

situationer, därför är personalen i hög grad beroende på att lita på sitt ”sunda förnuft”. Ett 

sätt att upprätthålla normala mönster är att forma livet i gruppbostaden med hjälp av reg-

ler. Ofta är rums regler generella och regler som rör tid är mer individuella. Vidare fann 

de att normaliseringsarbetet i gruppbostaden bland annat bestod av en kombination av 

instruktioner, övervakning och intervention. I detta ligger samtidigt en social kontroll, 

denna kontroll består i att personalen bevarar det normala, samtidigt som personalen be-

stämmer gränserna för vad som kan accepteras och inte accepteras. 

Historisk tillbakablick 

Enligt regeringens proposition (1999/2000:79) har människor med funktionsnedsättning i 

mer eller mindre grad varit diskriminerade och utestängda från stora delar av samhället. 

Fram till 1930 –talet svarade fattigvården och enskild välgörenhet för det ekonomiska 

stödet till funktionshindrade. Beroende av andra människors välvilja har möjligheterna att 

själv utforma sina liv på egna villkor varit väldigt begränsade. Ibland har segregering och 

institutionstänkande syftat till att skydda övriga samhället från funktionshindrade och 

ibland tvärt om; att skydda de funktionshindrade från samhället.  

Vidare belyses att idag är målet för handikappolitiken full delaktighet, jämlikhet och 

alla människors lika värde, vilket skiljer sig starkt från det historiska tänkandet. Fram till 

1960 – talet dominerades tänkesättet av att problemet med funktionsnedsättningen vilade 

hos individen. Det var fysiska eller psykiska svagheter eller begränsningar hos individen 

som orsakade svårigheter att leva ett liv som alla andra. De offentliga insatserna var där-

för i huvudsak begränsade till institutioner och med en påtaglig medicinsk prägel. Under 

1960 – talet skedde en svängning av synsättet från att problemet med funktionsnedsätt-

ningen låg hos individen till att fokusera på de problem som samhällets utformning med-

förde för dessa personer. Normalisering och integrering blev målet för den nya nationella 

handikappolitiken. Samhällsdebatten ökade uppmärksamheten på att det var samhället 

som skulle förändras, men den största betydelsen för denna utveckling hade de funk-

tionshindrade själva genom sina organisationer. Det miljörelaterade handikappbegreppet 
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anammades snabbt av handikapprörelsen och i samhället började man att avskaffa de 

stora anstalterna och institutionerna (1999/2000:79).  

Ringsby-Jansson (2002) skriver i en studie att för personer med utvecklingsstörning 

har olika former av gruppbostäder funnits i Sverige sedan slutet av 1960 – talet. Den stora 

institutionsavvecklingen påbörjades under 1970 - talet och fick ordentlig fart från 1980 – 

talet och framåt. Den största förändringen har gått från vårdhemsboende till eget boende, 

ofta organiserat som egna lägenheter i gruppboende, bostadsgrupper eller andra särskilda 

boendeformer. Istället för institutionernas rationalistiska prägel är det nu det ”goda hem-

met” som stått som förebild och ideal för de nya boendeformerna. I regeringens proposi-

tion, Stöd och service till funktionshindrade (1992/93:159) framkommer att gruppbostad, 

eller boende med särskild service, skall ses som den enskildes permanenta bostad. Detta 

innebär dels att personen inte ska behöva flytta om omsorgsbehovet ökar och dels att det 

ställer vissa krav på boendestandarden. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade infördes den första januari 1994, och den grundar sig på respekten för 

den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde ska i största möjliga mån ha 

inflytande över insatserna som ges, samt att den enskildes egna önskningar och behov 

skall respekteras. Det betyder att stöd skall ges och utformas i samverkan med den berör-

de. Lagen är en så kallad plus lag, vilket innebär att den är ett komplement till andra lagar 

och att den enskilde även kan ha rätt till insatser som finns i andra lagar (Grunewald & 

Leczinsky, 2001). 

Kommunens ansvar  

Kommunernas ansvar har ökat i takt med att servicen som stat och landsting hade ansvar 

för har flyttats över till kommunen, exempelvis genom ädelreformen (Socialstyrelsen, 

2002) och handikappreformen (SFS 1993: 387) . Samtidigt har kommunerna fått allt stör-

re frihet att själv bestämma hur organisationen ska utformas och hur resurserna ska an-

vändas. Tanken var att detta skulle leda till en mer effektiv och bättre verksamhet (Bru-

sén & Hydén, 2000). 

I 2 kapitlet 2 § socialtjäntslagen (SFS 2001:453) finns angivet att kommunen har det 

yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som behövs. 

Nyckelparagrafen i denna lag är 4 kapitlet 1 §, som säger att den enskilde skall ha rätt till 

bistånd för sin försörjning och livsföring, om inte behoven kan tillgodoses på annat sätt, 

samt att den enskilde skall försäkras en skälig levnadsnivå. För funktionshindrade som 

tillhör LSS kan få insatser både från SoL och LSS. Det finns särskilda regler för bistånd 
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till bland annat funktionshindrade. Om man tillhör LSS personkrets så finns det en rad 

andra insatser kommunen har ansvar för (Grunewald, 1996).  

Möjligheten till att bedriva god omsorg och ge god service hör starkt ihop med kom-

munernas ekonomiska situation. De har fått känna vid krympande ekonomiska ramar som 

i sig har ökat kraven på produktivitet och effektivitet där många kommuner bland annat 

har decentraliserat budgetansvar med inslag av privatisering och konkurrensutsättning av 

sociala verksamheter. Det uttalas ett större krav och förväntningar på att enskilda skall ta 

ett ökat egenansvar för sin välfärd samt att anhöriga och frivilligorganisationer skall åter-

ta vård- och omsorgsuppgifter från samhället (Brusén & Hydén, 2000). Målen för om-

sorgsverksamheten har stor betydelse för personalens motivation och arbetssätt. Likaväl 

som en verksamhet med bristande målsättning kan vara omotiverade för de anställda en-

ligt Jacobsen och Thorsvik (2002). 

God man är ett system som innebär att personer som har svårigheter att själv bevaka 

sina intressen ska kunna företrädas av en person som är oberoende från myndigheterna. 

Det innebär bland annat att på den utvecklingsstördes vägnar se till att rätt och tillräcklig 

hjälp förmedlas och att inte övergrepp sker (Tideman, 2000c). 

Etiska dilemman 

Etik betraktas ofta som en samling regler om vad som är rätt och fel att göra, men etik är 

snarare ett grundläggande förhållningssätt, där olika handlingsalternativ väljs utifrån vad 

som anses är rätt och riktigt i varje enskild situation. Etik speglar denna reflektion och 

valet av handlingssätt och etiska begrepp utgör därför en grundläggande del av kompe-

tensbegreppet. Förutsättningen för ett klokt etiskt handlande ligger i förmågan till inlevel-

se och medkännande och vid omsorg om människor uppstår ofta valsituationer av etiska 

principer. Omsorgskvaliteten beror på medvetenhet om dessa etiska valsituationer och 

problem, men även huruvida man kan diskutera och reflektera över etiska val den enskil-

de gjort, tillsammans med till exempel arbetskamrater eller arbetsledare. Etiska principer 

är ofta vaga och går in i varandra och för att synliggöra dem bör de tas fram i dagens ljus 

och diskuteras. Det går inte heller bortse från att i en del gruppkulturer, till exempel en 

arbetsplats, uppstår egna normer för handlande. Dessa kan stå i kontrast till dem som 

gäller för övrig verksamhet (Brusén, 2000).  

Eliasson (1995) påtalar att människor genom hela livet både är beroende och påverkas 

av yttre ting i vår värld och av andra människor, men samtidigt även att vi är ”aktiva sub-

jekt”, som vill bli respekterade som självbestämmande individer. För att hålla kvar denna 

flerdimensionella syn på människan måste man försöka leva efter följande principer: 
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– respekten för den enskilda, unika människan, hennes självbestämmande och integri-

tet, samt 

– det kollektiva och individuella ansvar vi människor har för varandra. 

Författaren menar att konflikten mellan dessa två sidor skall ses som en evig konflikt, 

inneboende i det mänskliga samhället. Den finns i omsorgens vardag samt i socialpoliti-

ken och kräver olika lösningar i olika sammanhang. För att ha en helhetssyn på männi-

skan krävs av den enskilde att kunna se, och balansera, mellan dessa två sidor av det 

mänskliga väsendet. Med begreppet ”flykt” (se bilaga 1) menas att det finns olika sätt att 

fly konflikten, att välja antingen/eller – ideologier. Vi kan till exempel genom att hänvisa 

till en politisk ideologi, vårdideologi och professionella principer hävda att det enda och 

riktiga sättet att betrakta och bemöta människor är antingen det ena eller det andra sättet.  

Det ansvar man känner för den enskilda, till exempel en utvecklingsstörd, kan lätt slå 

över i omyndighetsförklarande och förmyndarskap. Det kan bli till övergrepp på utveck-

lingsstördas självbestämmande och integritet. Respekten för den andres självbestämman-

de kan slå över i oengagemang och ”underlåtenhetssynder”; att man inte bryr sig och låter 

människor fara illa. Författaren menar att det är vanligt med halverade människosyner 

inom vård- och omsorgssektorn, där man behandlar människor antingen som objekt eller 

subjekt, men även att den som ger vården till eller omsorgen om en annan människa själv 

kan bevara upplevelsen av att vara ansvarigt subjekt, inte bara en som ger vården (se bi-

laga 1). 

Nirje (2003) anser att en del utvecklingsstörda kan bli helt självständiga. Men för de 

flesta är relationen till personal mycket viktig, mycket avgörande och livsviktig. Persona-

lens uppgift är att i kraft av sin makt, kunskap, erfarenheter och förståelse ge makt till de 

utvecklingsstörda så att de kan använda sin mänskliga potential, och inte att ha och utöva 

makt över utvecklingsstörda. Utvecklingsstörda har samma rätt att få sin jämlikhet re-

spekterad som alla andra. Samma ansvar ligger också på samhället och dess ansvariga 

politiker. Detta utgör den etiska grunden för dem som är yrkesverksamma inom området 

och för den politiska verksamheten. Det handlar om praktisk tillämpning av demokratins 

rättigheter och rättsliga skydd för alla medborgare.  

Metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie, där det empiriska materialet har samlats in 

med hjälp av personliga intervjuer med personal, samt fältstudier på gruppbostad och 

dagverksamhet. Kvale (1997) menar att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att 

erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras me-
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ning. Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om 

ett tema av ömsesidigt intresse. Det är ett forum av mänskligt samspel där kunskap ut-

vecklas genom dialog. Dialogen är varken så anonym eller neutral som när en person 

svarar på en enkät eller så personlig som ett terapeutiskt samtal. Holme & Solvang (1997) 

belyser att det fundamentala vid kvalitativ metod är att man genom att använda olika ty-

per av datainsamlingsmetoder, kan skapa en djupare förståelse av det problemkomplex 

man studerar. Patel & Davidsson (1994) menar att observationer framförallt är användba-

ra när information ska samlas inom områden som berör beteenden och skeenden i natur-

liga situationer. Om någon dessutom saknar förmåga till verbal kommunikation är obser-

vationen den enda möjliga tekniken. Den kunskap som erhålls genom observationer läg-

ger sedan grunden för vidare studier med andra tekniker för att samla information. Ob-

servationer används även som kompletterande information, vilket har samlats in med 

andra tekniker.  

Tillvägagångssätt 

Studien har genomförts i en kommun i Norrbotten. Kontakt togs med omsorgschefen 

samt områdeschef för information och godkännande av studien. Information om fältstu-

dierna samt intervjuerna gavs vid ett personalmöte där alla medarbetare var samlade, vi 

ombad personalen att tillfråga utvecklingsstörda om de gav sitt godkännande till vår när-

varo vid fältstudien. Efter detta skickades informationsbrev till utvecklingsstördas gode-

män (se bilaga 4) och samtlig personal (se bilaga 3) på gruppbostad och dagverksamhet. I 

brevet presenterades syftet med studien, där utvecklingsstörda och personal tillfrågades 

om de ville delta. Information gavs även om att det var frivilligt att delta i studien, att det 

var möjligt att avbryta samarbetet om så önskades samt att bandspelare skulle användas 

vid intervjuerna samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Efter personalmötet 

togs kontakt via telefon för information om deltagande. Vi valde att genomföra fältstudier 

för att studera situationer där utvecklingsstördas självbestämmande är i fokus. Vi använde 

oss av ostrukturerade observationer vid fältstudierna. Patel & Davidson (1994) menar att 

ostrukturerade observationer oftast används när man ska samla in så mycket information 

som möjligt kring ett visst problemområde. Fältstudien genomfördes på en dagverksam-

het samt vid en gruppbostad. På grund av tidsbrist begränsades tiden för observationerna 

till åtta vardagar, då båda författarna närvarade samtidigt (dock på olika platser i lokalen). 

Observationstiden varierade mellan fyra och sju timmar per dag. Under fältstudien fördes 

anteckningar, som i direkt anslutning till observationstillfället skrevs ner ordagrant i en 

fältlogg som sedan kodades och delades upp i olika kategorier. Under fältstudien deltog 

vi inte aktivt i arbetet utan försökt hålla oss på ett mer neutralt plan, samtal fördes dock 
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med utvecklingsstörda och personal om tillfälle gavs. En intervjuguide arbetades fram (se 

bilaga 5), dels utifrån reflektioner under genomförandet av fältstudierna och dels från 

syftet och bakgrunden i studien. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av respondenter 

utifrån urvalskriterier. Kriterierna för intervjuerna var att: intervjupersonerna skulle vara 

över arton år, undersköterska (eller annan likvärdig utbildning) samt arbetat minst ett år 

på arbetsplatsen. Fyra personliga intervjuer gjordes med personal på en dagverksamhet 

och på en gruppbostad. Intervjuerna spelades in på band, för att göra det möjligt för re-

spondenterna att tala fritt och inte distraheras av att intervjuarna förde anteckningar. Efter 

avslutad intervju skrevs bandupptagningarna ut ordagrant i löpande text, för att sedan 

kodas och kategoriseras. Citat från intervju- och observationstillfällena användes i analy-

sen för att förtydliga de centrala i materialet.  

Gruppboende och dagverksamhet 

Gruppboendet är integrerat i ett hyreshus och är bemannat den tid brukarna är där. Alla 

brukare har en egen lägenhet samt en samlingslägenhet som är öppen på bestämda tider. 

Under vår studie var dock gruppboendet tillfälligt flyttat till en gemensam lägenhet i ett 

annat bostadsområde på grund av en vattenskada. Den enda manliga brukaren av totalt 

fyra personer, bodde tillfälligt på en annan gruppbostad. Dagverksamheten i sin tur är 

inrymd i en fastighet med stora lokaler, där arbetar totalt fem personaler. Av dessa är en 

personlig assistent som hjälper till vid behov, en är projektanställd i ett rullstolsprojekt 

och de övriga tre är ordinarie personal. Olika aktiviteter inryms i olika rum, såsom ex-

pandertillverkning, ett stort kök, syslöjd, datarum med mera. I lokalerna finns även ”Sin-

nenas rum” som används av brukarna samt av särskolan. Dagverksamheten är öppen alla 

vardagar mellan 9.00 – 15.00 och hit kommer cirka tio till femton utvecklingsstörda varje 

dag. Under vår studie övertogs samtliga lokaler i fastigheten och ett mer strukturerat ar-

betssätt infördes. Förändringarna innebar att personalen ansvarade för en speciell aktivitet 

i ett rum under en begränsad tid. Brukarna delades in i olika grupper och ett rotations-

schema gjordes, dock togs hänsyn till förmåga och intresse. 

Metoddiskussion 

Det mest optimala för studien hade varit att intervjua utvecklingsstörda för att ta del av 

deras perspektiv på självbestämmande. Utifrån en rad olika etiska dilemman valde vi att 

genomföra fältstudier samt intervju av personalen, detta för att vi inte har så stor kunskap 

och erfarenhet av utvecklingsstörning. Kylén, (1985) menar att det är en förutsättning för 

forskaren att känna till de begränsningar och förutsättningar som kan existera hos utveck-

lingsstörda, för att tolka och förstå den information som framkommer vid intervjun. En 
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begränsning i studien var att antalet intervjuer samt observations tillfällen hade kunnat 

vara fler för att öka validiteten på studien. På grund av den tidsbrist som förelåg var det 

inte möjligt att genomföra en mer omfattande datainsamling. Resultatet av studien hade 

kanske blivit annorlunda om personal och utvecklingsstörda lärt känt oss bättre och vice 

versa. Det finns en risk att personalen ger de svar och agerar på ett sätt som är mer för-

delaktigt för verksamheten. Vid fältstudierna deltog båda författarna samtidigt och an-

teckningar gjordes oberoende av varandra. Metoden att göra anteckningar var för sig val-

des för att öka möjligheten att få en helhetsbild av utvecklingsstördas självbestämmande. 

När anteckningarna jämfördes hade de en hög överensstämmelse vilket enligt Patton 

(1990) stärker reliabiliteten. Författaren påpekar även att studiens reliabilitet ökar om 

flera personer analyserar materialet oberoende av varandra. Allt insamlat material analy-

serades noga och för att öka reliabiliteten kodade båda författarna materialet var för sig. 

Författarnas kodningar och förslag på kategorier överensstämde väl, vilket stärker trovär-

digheten på studien. Deltagarna till intervjuerna valdes ut slumpmässigt efter de angivna 

urvalskriterierna. Antalet intervjuer gav ett material där vi kunde urskilja ett mönster, 

men att antalet intervjuer dock är för litet för att kunna dra några generella slutsatser av 

resultatet. Till studiens styrkor kan nämnas att båda författarna deltog vid samtliga inter-

vjutillfällen samt att båda hade lika stor delaktighet i intervjuerna. Tillvägagångssättet 

fungerade bra genom att båda kunde ställa frågor och genom detta erhölls ett stort materi-

al. Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide och därefter ställdes spontana följd-

frågor. För att inte missa viktig information spelades intervjuerna in på band. Att band-

spelare användes kan dock ha hämmat intervjupersonerna något, då vi noterade att när 

bandspelaren stängdes av uppkom ett mer spontant samtal. Dessa samtal antecknades 

dock ner och har använts i analysen. Det pågick även planer på besparingsåtgärder inom 

handikappomsorgen, som påverkande personalen negativt. Det visade sig bland annat 

under intervjuer och spontana samtal, att personalen kände en oro inför framtiden. Detta 

kan i sin tur ha påverkat resultatet av studien. 

Självbestämmande – möjligheter och begränsningar  

I detta kapitel redovisas den information som samlades in genom intervjuer och fältstudi-

erna. Rubriksättningen utgår från de kategorier som framkommit vid bearbetning av in-

tervjuerna och fältanteckningarna. Personerna som intervjuades benämns i analysen som 

respondenter eller personal. För att undvika allt för många upprepningar, används i analy-

sen orden utvecklingsstörd och brukare synonymt. Analysen redovisas i löpande text med 

citat av respondenterna för att förstärka empirin. Vi har valt att gemensamt presentera 
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respondenternas svar från gruppbostaden och dagverksamheten, eftersom ingen jämförel-

se skall göras.  

Kort resumé av bakgrundsfrågor 

Det visade sig att personalen hade olika utbildningsbakgrund. De var utbildad till person-

lig assistent, undersköterska, en hade gått social omsorgslinje (2 år) och slutligen hade en 

ettårig utbildning mot utvecklingsstörda. De flesta har arbetat länge inom omsorgen, mel-

lan fem och tio år. Det visade sig även att de flesta börjat arbeta med utvecklingsstörda i 

anslutning till ungdomspraktik och liknade.  

Personalens syn på yrkesrollen 

När respondenter skulle ge sin syn på yrkesrollen hade de svårt att hitta de rätta orden. 

Svaren var ganska kortfattade, med några få meningar. Flertalet respondenter såg sig som 

en handledare, en hjälpande och stödjande hand. En respondent utrycker sig: 

Jag ser mig som en hjälpande hand som ska stödja, lyssna, förstå, lite 
grann som en mamma kan jag känna mig ibland, att man är med fyra 
olika barn som har olika behov och olika intressen och så ska man se 
till att allt fungerar för dem och stödja dem i deras vardagsliv. 
 

Några av respondenterna menar att utvecklingsstörda inte ska ha så mycket hjälp, utan att 

personalen mer ska vara där för dem, att ge dem stöd och lite hjälp på traven, så att dom 

ska klara sig i samhället. Personalen ska ge dom utvecklingsstörda en bra sysselsättning, 

ha rutiner och en god vardag. Vidare framkom att personalen tyckte att utvecklingsstörda 

ska vara så självständiga som möjligt. Det kan ta lång tid med det går. Det definieras inte 

närmar vad en god vardag är och inte heller hur utvecklingsstörda blir självständiga. 

Självbestämmande  

Respondenterna definierar begreppet självbestämmande på olika sätt oberoende av ut-

vecklings nivå. Att utvecklingsstörda så långt som möjligt ska få bestämma över sina liv 

är alla överens om, men att det samtidigt finns gränser för självbestämmandet. En del av 

respondenterna anser att utvecklingsstörda ska vara delaktiga och komma överens med 

personalen om självbestämmandet och därigenom får de utvecklingsstörda olika alterna-

tiv att välja mellan. De menar även att personalen får hjälpa utvecklingsstörda till själv-

bestämmande. Vid fältstudierna kunde vi se hur personalen pedagogiskt arbetade med 

självbestämmande för brukarna och vägledde dem till egna fattade beslut. Vidare kunde 

vi se hur personalen gav utvecklingsstörda olika förslag och alternativ. Det kunde röra sig 

om olika förslag på dryck, som mjölk eller saft. Det kunde även vara att i vissa situationer 
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diskutera och komma överens med utvecklingsstörda som tillexempel vid besök i simhal-

len, om denne skulle bada, basta eller bara se på. Respondenterna påtalade att det tar lång 

tid att lära känna brukarna och deras olika egenskaper.  

Att kunna tyda kroppsspråk ansåg respondenterna vara av stor vikt för självbestäm-

mandet som framkommer av följande utsaga: 

Alla kan ju inte prata men till exempel kan dom komma och ta mig i 
armen för att visa att man vill ha kaffe. Det är ju också en typ av 
självbestämmande. 
 

En del utvecklingsstörda har svårt att tala eller har inget tal alls. Det finns dock andra 

former att visa sina känslor på, ett är att uttrycka sig genom olika gester. Det kan vara att 

vända bort huvudet, dra i kläderna, slå och grimasera och så vidare. Under fältstudierna 

såg vi vid flera olika tillfällen hur personalen tydde kroppsspråk hos utvecklingsstörda. 

Det kunde vara saker som att inte må bra eller vilja avsluta en aktivitet. 

Vid fältstudien framkom att personal och utvecklingsstörda deltog i ett rullstolspro-

jekt. Syftet med projektet var att på sikt utveckla olika individuella förmågor. Personalen 

talade varmt om projektet som hade gett dem och utvecklingsstörda ny energi att arbeta 

mot nya mål. Motivation från personalen är drivkraften framåt för att nå resultat för de 

utvecklingsstörda 

 De flesta respondenterna anser att det tar lång tid att verkligen lära känna utveck-

lingsstörda som individer. Det är en ständig process som pågår. En respondent menar att i 

början är det lätt att missförstå och missbedöma deras förmåga. Denne menar också att 

med tiden så lär man sig att sätta rimliga gränser och förstå vilket funktionshinder funk-

tionsnedsättningen ger.  

Jag arbetar mycket för att dom ska bli självständiga, att dom gör små 
ärenden, så att dom ser att dom klarar av det. Det är ju en viktig del i 
vårat jobb att dom får den där självkännedomen, att dom fixar vissa 
grejer, då växer deras självförtroende enormt och det tror jag hjälper 
till att ge dom ett självbestämmande. 
 

Under intervjuerna påpekande alla respondenter att personalens attityder och olika synsätt 

många gånger påverkar vilken nyans självbestämmandet kan te sig. En respondent berät-

tade att när man har arbetat en längre tid med utvecklingsstörda lär man känna varandra 

innan och utantill. Hon menar att utvecklingsstörda många gånger vet precis vem de ska 

fråga för att få sin vilja igenom för att göra en speciell aktivitet.  
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Omgivningens påverkan på självbestämmande 

När respondenterna skulle berätta om när utvecklingsstörda inte har självbestämmande, 

fick övervägande fundera en stund innan de svarade. Exempel på när utvecklingsstörda 

inte får vara med och bestämma var, att ta på sig varma kläder när det är kallt ute, att de 

inte bör äta för mycket för då får de ont i magen, att de inte bör bli sittande i soffan hela 

dagen utan att göra någonting aktivt. Vid ett tillfälle under fältstudierna kunde vi se att en 

brukare tog för sig av lunchen i allt för stora proportioner. Personalen uppgav vid ett se-

nare tillfälle att det inte var ovanligt och att man försökte styra detta, för att brukaren inte 

mådde bra av att äta för mycket mat. 

På dagverksamheten har de samling varje dag. Enligt personalen är det jätteviktigt för 

brukarna att veta hur dagen ser ut och vad som skall göras. Under samlingen informeras 

brukarna om vad personalen bestämt skall hända under dagen. Brukarna får veta vem 

som skall göra vad och möjlighet att bestämma vilken personal han eller hon vill göra 

aktiviteten med, i den mån detta är möjligt. 

Organisatoriska begränsningar på självbestämmande 

Vid fältstudierna på dagverksamheten fick vi även möjlighet att se hur utvecklingsstörda 

ansvarade för olika områden och köket var ett av dessa. Att ansvara för köket innebär att 

man följer en lista med vad som ska göras i köket. Det rörde sig främst om att koka kaffe, 

plocka fram på kaffevagnen, diska och ta emot maten. Om någon utvecklingsstörd ut-

ryckte att de ville baka fanns även utrymme till detta. Det framkom att det inte var alla 

som tyckte att det var så roligt att ansvara för köket, men att de som kunde fick hjälpa till, 

vad man än tyckte. Detta var regler som var framtagna för att efterlevas. På gruppbosta-

den hade också regler tagits fram av personalen och de boende hade godkänt reglerna. 

Personalen uttalade att dessa regler inte alltid efterlevdes av de boende. Det kunde röra 

sig om när man skulle komma hem på kvällen eller vilken tid man skulle lägga sig. En 

del av personalen påtalade att detta begränsade de boendes självbestämmande. En re-

spondent ansåg att det inte var så noga med vissa regler, då denne upplevde att en del 

regler blev inskränkande på självbestämmandet. Det visade sig att några av brukarna var 

väldigt trötta på varandra efter arbetet på dagverksamheten, trots detta sökte de upp var-

andra i samlingslägenheten och började diskutera. För att stävja detta hade personalen 

beslutat att samlingslägenheten skulle vara stängd ett par timmar varje dag och detta hade 

de boende godkänt. De timmar samlingslägenheten var stängd, gick personalen runt och 

hjälpte brukarna med middag. 



 22

Ekonomiska begräsningar  

Vi fann att den privata ekonomin hade betydelse för självbestämmandet. Att till exempel 

inte ha råd att kunna åka på konsert, eller att spontant inte kunna köpa de kläder man vill 

ha eller handla den mat man vill, påverkade självbestämmandet i negativ riktning. Perso-

nalen upplevde denna konflikt som jobbig när dom var tvungna att säga att du har inte 

råd. Detta framkommer i följande citat: 

Ofta tycker jag att det är ekonomin som styr deras liv, de kan inte 
sköta den själva………gode män eller anhöriga portionerar ut peng-
ar åt dem och det tycker jag kan slå lite fel ibland, jag kan tycka att 
det är orättvist. 

Anhöriga 

Anhöriga har ganska stort inflytande över brukarnas liv och självbestämmande. En re-

spondent tog ett exempel på när en av brukarna skulle köpa nya skor så hämtade den an-

hörige hem skor från affären istället för att tillsammans åka dit.  Ett annat exempel var att 

personalen hörde på brukarens resonemang när anhöriga försöker påverka till förändring-

ar.  

Tidens betydelse 

Vid fältstudien fann vi att när någon personal var sjuk eller borta så togs det inte in 

vikarier, utan man omfördelade arbetet och fick ibland stryka någon aktivitet från sche-

mat. Vid ett sådant tillfälle påpekade en personal, att det är svårt att göra gemensamma 

aktiviteter som alla vill delta i. Vi kunde se att målarsaker plockades fram, utan att man 

frågat om någon ville måla. Det visade sig att bara en brukare deltog aktivt, de övriga 

tappade snabbt intresset och gick därifrån. En utvecklingsstörd tycker om att sitta vid 

datorn, men då krävs det en personal till detta eftersom han inte vill eller kan sitta där 

själv. Respondenten menar att det troligtvis inte finns möjlighet att arbeta vid datorn i den 

utsträckning han själv vill. Vi kunde även se att vid stressade situationer som vid tidsbrist 

eller personalbrist, så hjälpte personalen utvecklingsstörda med till exempel påklädning, 

fastän de egentligen klarade detta själv, men då tog det längre tid. Under vår tid på dag-

verksamheten och gruppboendet, märkte vi att det talades mycket om ekonomi och be-

sparingsåtgärder av olika slag. Detta gav bland annat upphov till en spontan upprördhet 

över kommunens ekonomi hos personalen. 

Uppmuntran till självbestämmande 

I denna studie framkommer att i stort sett alla berörda utvecklingsstörda behövde upp-

muntran till att ta för sig när de skulle utföra något arbete. Vi kunde ofta se hur persona-
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len uppmuntrade och puffade brukarna framåt. Det verkande vara ett spontant fenomen 

som personalen verkade vara omedveten om. Vid ett tillfälle skulle en brukare ta sig till 

toaletten. Detta i sig kunde ta lång tid eftersom han ideligen tappade koncentrationen, när 

han skulle se vad alla andra gjorde. Under tiden hann de flesta av personalen uppmuntra 

honom att ta sig framåt på färden till toaletten, några stannade upp bredvid honom en 

stund eller så kunde de i förbifarten säga något vänligt ord.  

Självbestämmande kunde även vara att personalen försökte motivera och aktivera för att 

brukaren skulle må bra och på sikt utveckla självbestämmandet. Det kunde vara genom 

att uppmuntra och träna till att klara olika situationer, så som att gå på affären och handla. 

Personalen menade att de kunde se ett ökat självförtroende vid sådana situationer.   

Företagsförmåga 

Vid fältstudierna diskuterade vi med personalen om att brukarna var dåliga på att ta för 

sig. Vi kunde se att vid såväl mat som fikastunder, att de flesta brukarna gick och satte 

sig utan att ta kaffe eller mat. Det var först efter att personalen sagt till eller serverade 

dem, som de serverade sig själva. Personalen menade att det grundade sig mycket i att 

många var uppfostrad på institution och att de såg stor skillnad på generationerna. De 

yngre som i stor del är uppvuxen i familj tar mer egna initiativ vid dessa tillfällen och 

även i största allmänhet, personalen menade att troligtvis har uppfostran och miljön bety-

delse för individens utveckling.  

Självbestämmande i verksamheten 

På frågan om respondenterna ansåg att självbestämmande var ett mål i verksamhetspla-

nen fick vi varierande svar, det var stor osäkerhet bland respondenterna. Vi fick vaga och 

tveksamma svar, någon trodde att dessa mål existerade andra trodde inte att de fanns. 

Däremot var de flesta respondenterna övertygade om att självbestämmande är med i nå-

gon form i individ planerna. På frågan om vad respondenten ansåg om att självbestäm-

mande finns med i LSS svarade flertalet att det är bra att det finns lagstadgat. Det fram-

kom att kommunens ekonomi var en bidragande orsak till att det ibland kunde vara svårt 

att leva upp till intentionen. Vilket framkommer av en respondent i följande utsaga: 

Vi sitter ju och arbetar med ekonomin nu och hela tiden frågar man 
sig, vad säger LSS? Dom kanske prövar med att dra in någonting, 
kontaktpersoner har dom ju pratat om. Någon anhörig kanske över-
klagar………Ibland undrar man om alla anhöriga kan LSS eller or-
kar strida, vissa orkar men vissa orkar inte. 
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På boendet fanns kollektiva rutiner hur ett hem bör skötas, som utgår från de normer vi 

har hur man bland annat städar, tvättar, lagar mat, handlar eller arbetar. En respondent 

menade att utvecklingsstörda i stor utsträckning själv bestämde hur dagen skulle se ut. 

Att gå till dagverksamheten är lika med att gå till sitt arbete och därför, säger en respon-

dent att det bör finnas giltiga ursäkter för att inte gå dit, som sjukdom tillexempel. Andra 

gånger får personalen försöka att uppmuntra på olika sätt, om det bara rör sig om att inte 

orka eller vara less på att gå till dagverksamheten. Det framhålls dock att det inte går att 

tvinga någon att gå till dagverksamheten eller liknande om denne helt sätter sig i mot. 

Utveckling av självbestämmandet  

För att öka självbestämmandet anser respondenterna att utvecklingsstörda i större ut-

sträckning bör frågas, vad de tycker och vad de vill. En respondent påpekar att de utveck-

lingsstörda i många situationer påverkar varandra i sina beslut. Det kan vara att en vill 

göra en viss aktivitet, så ska alla göra detsamma, fast de kanske inte är intresserade. För 

att öka självbestämmandet, kan istället personal gå in och stärka individen till att fatta 

egna beslut. Hur och på vilket sätt individen skall stärkas nämns inte. Under studien gavs 

uttryck för att gemensamt och regelbundet träffas under ordnade förhållanden för att dis-

kutera frågor som rör självbestämmandet, för att hålla frågan i fokus. Detta framkommer 

i följande citat: 

Det skulle ju vara ypperligt att prata med hela gruppen om 
sånt……det är ju jätteviktigt, så man inte glömmer bort det här med 
självbestämmande, så man inte bara tuffar på. 
 

Vi kunde se att de flesta aktiviteter på dagverksamheten var av gemensam art. De som 

klarade av egna aktiviteter utförde dessa själva i viss utsträckning, men i det stora hela 

gjordes det mesta tillsammans i grupp. En av respondenterna tog även upp att samhället 

såg utvecklingsstörda som en homogen grupp människor och inte som individer. En bi-

dragande orsak trodde denne berodde på att de oftast är tillsammans som grupp ute i 

samhället.  

Det händer att personalen spontant pratar om frågor som rör självbestämmande, det 

framkommer ofta olika synsätt och meningarna går lätt isär. En respondent menar att 

bakgrund och utbildning har en bidragande orsak till detta. Det är lätt att lägga över sitt 

eget synsätt och värderingar på brukarna. Det är viktigt att fråga sig själv, anser respon-

denten, varför man är på en sån här arbetsplats, så att man inte stagnerar i sitt tänkande 

och arbetssätt. Ett synsätt som framkommer från flera respondenter är att inte se utveck-

lingsstörda som sjuka människor. En respondent säger: 
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Hade dom varit sjuk då hade dom varit på lasarett, då hade dom inte 
varit här. Men dom är ju inte sjuk dom som är här, dom är ju utveck-
lingsstörda. Dom behöver stöd och hjälp i sin livsföring, man ska ju 
egentligen bara arbeta med händerna bakom ryggen och vägleda vad 
dom ska göra. 
 

Respondenterna menar att det är viktigt att personalen diskuterar och ventilerar olika syn-

sätt, men att det kanske inte blir i den grad som önskas. Vid fältstudierna frågade vi per-

sonalen på vilka mognadsnivåer de utvecklingsstörda befinner sig. Det framkom då att 

det i stort sett bara en var nivåbedömd. Det verkade som personal och anhöriga inte fun-

derade nämnvärt på detta.  

Handledning och utbildning 

Handledning är något alla respondenterna önskade sig mera av och såg positivt på, som 

de ansåg tyvärr fanns i alldeles för liten utsträckning. Respondenterna säger att det finns 

handledning men att den i olika avseenden inte lever upp till förväntningarna. Handled-

ningen består av samtal med en psykolog som vid vissa tillfällen finns tillgänglig i kom-

munen.  

Personalens etiska dilemman 

Respondenterna talade om olika etiska problem som kan uppstå under arbetet med ut-

vecklingsstörda. Det kan röra sig om att bestämma hur länge det är lämpligt att vara ute 

på kvällen eller förhållandet till alkohol eller sex. Ibland kan sådana problemställningar 

sluta i konflikter bland kollegor, anhöriga och utvecklingsstörda, då oenighet eller miss-

förstånd uppstår. Det framkom att personliga värderingar och attityder inverkar på arbetet 

i olika situationer. Det var lätt att konflikter uppstod, när personalen inte tycker likvärdigt 

om vad som anses vara det bästa för brukaren. Många gånger diskuterars olika frågeställ-

ningar, stora och små, med kollegorna. Men en neutral och professionell handledning 

utifrån är önskvärt bland personalen. En personal säger: 

Men ibland så känner jag; vad håller jag på med, gör jag rätt, gör 
jag fel? Då kan man ju ha behövt prata med någon och berät-
ta………Vi har ju ingen handledning där man kan ta upp fallet och få 
höra om jag gjorde rätt eller fel, om jag skulle ha gjort på något an-
nat vis. Så det skulle man behöva. 
 

Projektledaren i rullstolsprojektet har många års erfarenhet av att arbeta med utvecklings-

störda. Personalen uttalade att hon många gånger gett dem feedback i olika situationer, 

när de själva ansett att dom kört fast. Dock är projektledarens tid begränsad. En respon-

dent berättade hur en praktikant talat om hur viktigt det är att vara i balans med sig själv 
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för att orka jobba så nära andra människor, hur personalen hela tiden måste ge av sig 

själv och samtidigt vara lyhörd om det är rätt eller fel. Själv hade hon inte tänkt på det 

sättet, men kommit fram till att så är det. Brukarna känner av om personalen mår dåligt, 

vilket i sig inte är konstigt när man arbetar så nära varandra. Orsakerna kan vara högst 

varierande, men att hitta redskap när man kör fast i arbetet är många gånger ett problem. 

Det är därför viktigt med handledning och feedback, där projektledaren i rullstolsprojek-

tet varit som en skänk från ovan, enligt respondenten. 

Diskussion 

När vi frågade personalen hur de såg på sin yrkesroll, blev de tysta och funderade en 

stund för att sedan svara med några få ord. Vi förstod det som att personalen har en gans-

ka diffus bild på sin yrkesroll, och att det är svårt att sätta ord på den, vad det beror på är 

ganska svårt att säga. De såg på sig själv som en handledare som var till för att hjälpa och 

stödja utvecklingsstörda. En orsak kan vara att det rör sig om ett socialt arbete, där ar-

betsuppgifterna är skiftande och inte klart definierade. Det sociala arbetet består av 

många olika delar och kräver mycket av personalen, eftersom det rör sig om ett arbete i 

en annan människas livsvärld. Troligen skulle det vara gynnsamt för personalen och för 

den sociala omsorg som ges, om man har ett mer reflekterande förhållningssätt till yrkes-

rollen. 

 Det framkom under studien att personalen hade ett stort behov av handledning, där 

man bland annat ville diskutera etiska problem och frågeställningar som uppstår i varda-

gen. Enligt Eliasson, (1995) är det viktigt att hålla en balans mellan en subjektiv och ob-

jektiv människosyn för att få en helhetssyn på människan. I studien såg vi att personalen 

strävade efter denna balans och att de för det mesta lyckades. Alla dagligt förekommande 

situationer är för personalen förknippad till etiska överväganden. Detta beskriver även  

Folkestad (1997)  i sin studie om att ”ge ramar” och ”handlingsutrymme”.  Det kunde 

röra sig om att brukarna klädde på sig ytterkläderna själv, men att personalen vägledde 

dem om de valde för tunn jacka till exempel. Det viktigaste var att brukarna så långt det 

var möjligt själv fick bestämma, men att personalen på ett diskret sätt vägledde dem om 

de inte förstod konsekvenserna av sitt handlande. Det är viktigt att personalen får konti-

nuerlig handledning för att ventilera olika problem som uppkommer i arbetet. Även Bru-

sén (2000) anser att det är viktigt att diskutera etiska valsituationer och att detta ökar 

medvetenheten och höjer omsorgskvalitén. Eftersom alla individer bidrar med sina speci-

fika etiska valsituationer, som påverkas av tidigare livserfarenheter, anser vi att det är av 

stor vikt att synliggöra dem. Detta ter sig för oss inte särskilt anmärkningsvärt med tanke 
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på att det visade sig att en del av målen för handikappomsorgen inte är förankrade i verk-

samheterna. Om målen inte är tillräckligt tydliga är det lätt att personalen sätter upp egna 

mål, vilka kanske inte alltid är förenade med verksamhetens. Detta kan dessutom vara en 

källa till konflikter, om alla arbetar efter egna målsättningar. Det krävs även att det finns 

tydliga mål i verksamheten för att se om de individuella målen uppnåtts. Enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2002) kan personalen bli omotiverade när målsättningarna i verksamheten 

är vaga.  

Vi kunde se att personalens attityd, värderingar och personlighet har stor betydelse för 

kvaliteten på omsorgen om brukarna och förverkligandet av självbestämmandet. Brusén 

(2000) belyser att förutsättningarna för ett klokt etiskt handlande ligger i förmågan till 

inlevelse och medkännande vid omsorg om människor. Tideman (1996) menar att om 

inte personalen vet vad utvecklingsstörda behöver stöd och hjälp med, kan självbestäm-

mandet inskränkas. Därför är det viktigt att personalen har kunskap om de enskilda indi-

viderna samt ett pedagogiskt arbetssätt, så att självbestämmandet kan förverkligas.  

Vidare kunde vi även se att kunna tyda kroppsspråk är en viktig kunskap hos persona-

len, då många utvecklingsstörda delvis eller endast förmedlar sig via kroppsspråket. Att 

ha kunskap och fallenhet om detta är en central del av yrkesrollen och tar lång tid att ut-

veckla. Nirje (2003) menar att kunskap om att tyda kroppsspråk och beteenden är ett 

grundläggande krav som måste ställas på personalen. I studien kunde vi se hur personalen 

vägledde brukarna fram till egna beslut. Personalen tyckte att det var viktigt att brukaren 

kände att denne själv tagit beslutet.  

Endast en av de utvecklingsstörda var nivåbedömd utifrån mognadsnivå och detta 

tycker vi är anmärkningsvärt. Enligt Grunewald (1996) har det stor betydelse att persona-

len känner till vilken utvecklingsnivå den utvecklingsstörde befinner sig på för att perso-

nalen skall kunna ställa rimliga krav på den enskilde. Det är viktigt att personalen har en 

helhetssyn på människan, att balansera mellan en objekt- och subjektsyn på individen. 

För att förverkliga självbestämmandet krävs att man dels tar ansvar för andra och dels 

respekterar den enskilda människan, menar även Eliasson (1995).  

Personalen arbetade utifrån att utvecklingsstörda skulle ha självbestämmande, men 

ordet i sig kändes något främmande. Det var inget tydligt begrepp som användes dagli-

gen. Det är en konst att motivera utvecklingsstörda att ta egna initiativ och det är ett vik-

tigt arbete som på sikt ökar självbestämmandet. Vi kunde även se exempel på dagverk-

samheten när personalen bestämde vad brukarna skulle göra under dagen. Det i sig är 

inget anmärkningsvärt, eftersom dagverksamheten betraktas som en arbetsplats. Detta 

kan jämföras med andra arbetsplatser där individen inte kan påverka (i någon större ut-
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sträckning) arbetsrutinerna, bara sin arbetsinsats. Dock är det ju viktigt på en dagverk-

samhet att fånga upp vilket intresse som finns och vara flexibel i utförandet. Detta för att 

se till individernas olikheter och förmågor samt dagsformen. När det gäller självbestäm-

mande för utvecklingsstörda på boende och dagverksamhet, ansåg personalen att man 

skulle ge olika alternativ och komma överens om vad som skulle ske i en given situation. 

Vi förstår att det förekommer i vissa situationer, samtidigt som man kan fundera över 

vems självbestämmande som är i fokus. Är det så att personalen tänker efter vad som är 

mest gynnsamt för brukaren eller väljs det som ligger närmast till hands. Kan det vara så 

att brukaren får välja mellan att baka eller klippa mattrasor för att detta är alternativ som 

alltid har funnits och för att det är enkelt, lättillgängligt och rutinmässigt. Ett reflekteran-

de arbetssätt runt sådana frågor tycker vi är av vikt i sådana situationer. Personalen prata-

de om självbestämmande som att man kan ”komma överens” med brukaren. Detta leder 

till en undran om vems självbestämmande som står i centrum i sådana situationer. Det 

finns alltid etiska risker vid omsorgsarbete men detta kan motverkas med handledning, 

reflektion samt öppna samtal i personalgruppen. Att ge alternativ åt andra kan bli ett över 

grepp- eller en underlåtelsesynd, beroende på syftet. Om personalen ger alternativ som 

brukaren inte alls är intresserad av bara för att det är enklast för personalen är det ett 

övergrepp, om brukaren inte kan säga ifrån. Underlåtelse kan komma till om personalen 

vet om att en brukare är intresserad av friluftsliv men denne aldrig får tillfälle att komma 

ut i skogen därför att personalen inte är intresserad eller har tid.  

Under genomförandet av studien fann vi att självbestämmandet regleras mycket av 

regler och normer, exempelvis bestämda duschdagar, eller hur många cigaretter brukaren 

fick röka och så vidare. Vid boendet fanns kollektiva regler som alla varit med om att 

fatta. Men en respondent påpekade att en del av de kollektiva reglerna missgynnade 

självbestämmandet. Denne tyckte att det inte var så vikigt med regler som mer begränsa-

de självbestämmandet än utvecklade det. Kollektiva regler måste ses utifrån sitt syfte, 

regler får inte vara en måttstock på att personalen har gjort ett bra arbete. Som exempel 

kan det vara någon brukare som inte orkar eller har lust att duscha på kvällen, men kan 

tänka sig att göra det på morgonen, så måste det accepteras. Det betyder ju inte att perso-

nalen har utfört ett dåligt arbete, tvärtom har denne kanske mer satt brukarens självbe-

stämmande i fokus. Vi förstår att det kan vara svårt att anpassa sig till kollektiva regler 

som krävs när flera människor bor tillsammans eftersom alla människor är olika. Organi-

sationen och verksamheten i sig inskränker på självbestämmandet när man bor kollektivt, 

eftersom det är mest praktiskt och effektivt att ha gemensamma regler. På grund av sin 

funktionsnedsättning förstår utvecklingsstörda inte alltid följderna av sitt eget handlande, 
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så dessa regler är även av godo. Den som inte kan bestämma själv måste få hjälp att 

genomföra detta, exempelvis genom personal. För personalen innebär detta ett ständigt 

etiskt övervägande, ofta förknippat med risker (SOU 1991:46). En regel som fanns i bo-

endet var att man stängde samlingslägenheten ett par timmar på eftermiddagarna, efter-

som brukarna kom i diskussioner om dagens olika händelser på dagverksamheten. Socia-

la relationer kan vara en belastning när de inte är självvalda menar även Ringby – Jans-

son (2002). Vad vi tycker om detta beror på vilket synsätt som används. Det kan ses som 

en underlåtelse, om personalen låter bli att ta tag i problemet som uppstår när brukarna 

inte mår bra av att umgås för mycket. Sedan kan det ses som ett övergrepp när personalen 

inte låter brukarna bestämma var i gruppbostaden de får vara. I detta fall tyckte vi att per-

sonalen (som i samråd med brukarna tagit detta beslut) höll en bra balans mellan objekt- 

och subjektsyn. 

Även anhöriga påverkar självbestämmandet hos utvecklingsstörda.  Det är inte sär-

skilt anmärkningsvärt då alla som finns i den utvecklingsstördes närhet har makt att på-

verka självbestämmandet. Utvecklingsstörda kan även påverka varandra när det gäller 

självbestämmande med sina olika personligheter.  

Vid fältstudierna såg vi en skillnad i förhållningssätt bland de yngre respektive äldre 

utvecklingsstörda. De yngre utvecklingsstörda, var inte lika beroende av vad personalen 

tyckte och ansåg och de tog även mer egna initiativ. Till skillnad från de äldre utveck-

lingsstörda, som oftast väntade på uppmaningar från personalen. Att hela tiden vänta in 

att en personal ska säga vad man ska göra vid dagliga händelser, som mat och fika stun-

der kanske kan förändras. Idag har utvecklingsstörda barn större möjligheter och alterna-

tiv att utvecklas som individer än vad den äldre generationen har haft på institution. Ols-

son & Olsson (1999) belyser att ekonomiskt uppsving ofta ger en mer optimistisk syn, 

när det gäller utvecklingsmöjligheter för utvecklingsstörda. Personal skulle kunna arbeta 

mot ett mer självständigt sätt hos den äldre generationen utvecklingsstörda, som att upp-

muntra till att ta mer egna initiativ. På sikt skulle detta utveckla självbestämmandet samt 

förenkla för personalen men troligtvis tar ett sådant förändringsarbete lång tid. 

På dagverksamheten pågick ett rullstolsprojekt där syftet var att utveckla individuella 

förmågor hos utvecklingsstörda. Projektet är bra för både brukare och personal men att de 

kanske inte riktigt tar till vara på olika möjligheter som projektet ger. Till exempel att 

personalen mer skulle kunna utnyttja effekterna efter rullstolskörningen och ta tillvara 

utvecklingspotentialen som dessa stimuli ger. Ofta tränade man med rullstolen på efter-

middagarna för att sedan gå hem. Skulle träningen förläggas till förmiddagarna skulle 

man kanske kunna se förändringar på eftermiddagen och sedan göra någon form av test 
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som sedan utvärderas. Aktiviteter i direkt anslutning till rullstolskörningen skulle kanske 

kunna utföras på boendet. Personalen på dagverksamheten förde däremot noga anteck-

ningar och journaler för att se blanda annat hur motoriken förbättrades och förmågan att 

köra elrullstolen utvecklades. Det var spännande och lärorikt för oss att höra personalen 

berätta hur utvecklingen av rullstolsprojektet gått framåt, för alla individer på olika nivå-

er. 

Privatekonomin har för den enskilde stor betydelse när det gäller självbestämmandet. 

Det vore önskvärt med ett annat system, som ger större möjlighet för utvecklingsstörda 

att påverka sin ekonomi. Vi upplevde det orättvist att utvecklingsstörda inte kan påverka 

sin ekonomi på ett större önskvärt sätt. Utvecklingsstörda har som alla andra drömmar 

och visioner, men de flesta har inte samma möjlighet att påverka ekonomin för att kunna  

uppfylla dem. Eftersom de dels måste gå via sina anhöriga/godemän och dels på grund av 

sin funktionsnedsättning. Kommunens ekonomi påverkar verksamheterna på olika sätt, 

idag talas det mest om besparingar av olika slag. Vi kunde se att personalen var väldigt 

”budgetmedvetna”, de arbetade hårt för att hjälpa till med besparingar av olika slag. På 

dagverksamheten valde personalen att inte alltid ta in vikarier när någon var borta för att 

spara pengar. Vid sådana tillfällen kunde det hända att någon aktivitet fick strykas från 

dag schemat. Detta inverkar på självbestämmande genom att vid sådana tillfällen göra 

aktiviteter i grupp, istället för att arbeta utifrån den enskildes behov. Sparkraven som 

finns i de flesta kommuner idag, påverkar möjligheten till självbestämmande i negativ 

riktning. I dag värdesätts budgeten mer än omsorgen om individen. Som vi tidigare 

nämnt så menar Brusén & Hydén (2000) att kommunernas ekonomi starkt hör ihop med 

möjligheten till att bedriva en god omsorg och ge en god service.  

Under tiden vi var på fältstudier kunde vi se att personalen arbetade för att ge utveck-

lingsstörda en bra sysselsättning och en god vardag samt självbestämmanderätt. Vi kan 

likna detta arbete mot att sträva efter normaliseringsprincipen. Däremot hörde vi inte per-

sonalen nämna normaliseringsprincipen i ord, men det betyder inte att de inte vet vad den 

innebär. Normaliseringsprincipen i sig är en etisk fråga, när komponenterna baseras på 

vad som anses vara normalt, vem har makt att säga vad som är normalt? Det är bra att 

normaliseringsprincipen hjälpt till att utveckla förhållandena för utvecklingsstörda. Men 

innebörden av principen innebär att utvecklingsstörda inte lever ett normalt liv annars 

skulle inte principen ha blivit till. Den dag alla människor ses som jämställda behövs inte 

normaliseringsprincipen längre.  
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Sammanfattning  

Sammanfattningsvis gav studien ett tydligt svar från respondenterna samt från fältstudi-

erna, att utvecklingsstörda hade självbestämmande i det stora hela. Det fanns dock vissa 

inskränkningar, dessa berodde bland annat på den funktionsnedsättning som utvecklings-

störda har, när de inte alltid förstår konsekvenserna av sitt handlande. Självbestämmande 

regleras även av en rad andra faktorer så som attityder, värderingar rutiner, regler, eko-

nomi, verksamhet, tid samt kunskap. Personalen ansåg att alla utvecklingsstörda skall ha 

ett självbestämmande. Vi kunde även se att personalen hade ett behov av professionell 

handledning samt att målen i verksamheten var vaga. 
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Bilaga 1 
 

En ”helhetssyn” på människan 

 
som beroende av andra                                                                                   som ”aktivt, självbestäm-
mande 

och sina omvärldsbetingelser                                   och                                subjekt 

                                                                 

                   = en levande konflikt 

                            mellan 

 

vårt ansvar för                                                                                                respekten  för den 

varandra                                                                                                          enskilda människan 

 

 
FLYKT 

Till antingen/eller ideologier och ”halverade människosyner” 

 

OBJEKTSYN                                                                                                 SUBJEKTSYN 

ansvarsövertagande                                                                                       rational choise-filosofi 

förmyndarskap                                                                                               nyliberalistisk politik 

expertvälde                                                                                                     var och en sin egen lyckas 

                                                                                                                        Och olyckas smed 

 

 

Övergrepp                                                                                                     Underlåtelsesynder                                                   

                                                                                                     

  
(Eliasson, 1995, s.59)  
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Bilaga 2  
 

Normaliseringsprincipens komponenter som grundbegreppet hänvisar till: 

En normal dagsrytm 

En normal veckorytm 

En normal årsrytm 

En normal livscykel 

En normal självbestämmanderätt 

De normala sexuella mönstren i sin kultur 

De normala ekonomiska mönstren i sitt land 

De normala miljökraven i sitt arbete 
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Bilaga 3 

 

 

04-09-02 

     Personal inom  

     handikappomsorgen 

Förfrågan angående deltagande i studie 

Vi heter Maria Lindqvist och Marietta Norlén och läser på sociala omsorgsprogrammet 
vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Under höstterminen 2004 
skriver vi c-uppsats på 10 poäng, varvid information ska samlas via personliga intervjuer 
och fältstudier. Studien inriktas mot handikappomsorgen i denna kommun, där det centra-
la i studien är att studera självbestämmande hos personer med utvecklingsstörning. Syftet 
med vår närvaro är att få en bild av ert och brukarnas vardagsliv, inte att se om ni gör rätt 
eller fel. Vid fältstudien kommer vi att följa arbetet på era enheter, men inte aktivt delta i 
det som händer. Under fältarbetet kommer vi att föra fältanteckningar som kommer att 
vara tillgängliga att läsa om intresse finns. Vi blir tacksamma om några av er även skulle 
vilja deltaga i en personlig intervju vilka beräknas ta 45 min/intervju, samt att vi även 
skulle vilja banda intervjun om det går bra för er. Detta för att vi ska kunna kategorisera 
och skriva ut materialet ordagrant. Allt material från intervjuerna kommer sedan att rade-
ras och givetvis behandlas konfidentiellt. I uppsatsen kommer inga namn eller något som 
gör att någon person utelämnas eller igenkänns att finnas. Deltagandet i denna studie är 
naturligtvis frivilligt. Ni har när som helst under pågående studie och intervju möjlighet 
att avbryta deltagandet. Materialet kommer att redovisas i en uppsats vilket kommer att 
finnas tillgänglig i Sociomedicinska biblioteket på Institutionen för hälsovetenskap i Bo-
den. Är det någon av er som inte accepterar vår närvaro, meddela oss snarast på nedan-
stående telefonnummer eller adress. 

Vi skulle vara mycket tacksam om ni personal som känner brukarna bäst, informerar 
dem om vad vår närvaro innebär. Till de personer som ni bedömer inte förstår innebörden 
av denna information, utdelas brev till godemän/närstående med samma information som 
ni fått. De får där möjlighet att uttrycka om de inte accepterar vår närvaro. Vi planerar att 
börja fältarbetet vecka 37 för att därefter genomföra intervjuerna. Är därför tacksamma 
om vi får respons senast 6/9 2004. 

Har ni några funderingar angående vår studie så kan ni kontakta oss eller vår handle-
dare, universitetsadjunkt Lena Widerlund per telefon. 

 

Jokkmokk den 2 september 2004 

Maria Lindqvist  Marietta Norlén Handledare: 
Forellstigen 8  Åsgatan 8  Lena Widerlund 
962 33 Jokkmokk  962 32 Jokkmokk 0921-758 58 
0971-121 98  0971-107 24 
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Bilaga 4 

 

   04-09-02  

    Godeman/närstående till 

     ………………………… 

 

Förfrågan angående deltagande i studie 

Vi heter Maria Lindqvist och Marietta Norlén och läser på sociala omsorgsprogrammet 
vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Under höstterminen 2004 
skriver vi c-uppsats på 10 poäng, varvid information ska samlas via personliga intervjuer 
med personal och fältstudier på dagcenter och gruppboende. Studien inriktas mot handi-
kappomsorgen i denna kommun, där det centrala i studien är att studera självbestämman-
de hos personer med utvecklingsstörning. Syftet med vår närvaro är att få en bild av per-
sonalens och brukarnas vardagsliv. Vid fältstudien kommer vi att följa arbetet på olika 
enheter, men inte aktivt delta i det som händer. Under fältarbetet kommer vi att föra fält-
anteckningar som kommer att vara tillgängliga att läsa om intresse finns. Vi kommer att 
göra intervjuer med personalen, och samtligt material kommer att behandlas konfidenti-
ellt. Vi planerar att börja fältarbetet vecka 37 för att därefter genomföra intervjuerna. I 
uppsatsen kommer inga namn eller något som gör att någon person utelämnas eller igen-
känns att finnas. Materialet kommer att redovisas i en uppsats vilket kommer att finnas 
tillgänglig i Sociomedicinska biblioteket på Institutionen för hälsovetenskap i Boden. 

Eftersom personalen har bedömt att din närstående inte till fullo kan förstå innebörden 
av den information som getts av personalen, så skriver vi detta brev till dig. Anser du att 
det är olämpligt att vi gör detta fältstudiearbete på den enhet där din anhörige bor och 
arbetar är vi tacksamma om du meddelar oss snarast. Har du frågor är du naturligtvis väl-
kommen att hör av dig till oss eller vår handledare Lena Widerlund, universitetsadjunkt. 

 

Jokkmokk den 2 september 2004 

Maria Lindqvist Marietta Norlén Lena Widerlund 

Forellstigen 8 Åsgatan 8  Institutionen för hälsovetenskap 

962 33 Jokkmokk 962 32 Jokkmokk Hedenbrovägen  

0971-121 98 0971-107 24  961 36 Boden  

    0921-758 58 
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Bilaga 5 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Antal år i yrket? 

År på denna arbetsplats? 

Utbildning? 

 

Hur ser du på din yrkesroll? 

Hur definierar du självbestämmande? 

I LSS finns angivet att de som omfattas av lagen skall har självbestämmande.  

a) Beskriv hur du ser på det när det gäller utvecklingsstörda.  

b) Hur arbetar du/ni praktiskt för att uppfylla intentionen? 

Finns självbestämmande med som mål i er verksamhetsplan? 

Finns det med mål i de individuella planerna och/eller arbetsplanerna för brukarna? 

Hur arbetar du för att brukarna skall få ha självbestämmande? 

Beskriv en eller flera situationer då brukarna får ha självbestämmande! 

Beskriv en eller flera situationer när brukarna inte får ha självbestämmande och var-

för! 

Diskuterar ni frågor som rör självbestämmande i personalgruppen? Vilka frågor? 

Hur kan självbestämmandet för utvecklingsstörda (inom din verksamhet) förbättras? 

Behöver du handledning/utbildning/information om självbestämmande för personer 

med utvecklingsstörning? På vilket sätt? Varför? 


