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Abstrakt 
Uppsatsen handlar om politikers och tjänstemäns syn på bemötande 
samt deras kunskap om de lagar som gäller för personer med 
funktionsnedsättningar. Med bemötande menar vi den inställning 
man har till varandra men även samhällets övergripande syn 
uttryckta i lagar och förordningar.  Vi ville ta del av politikers och 
tjänstemäns syn på frågor vad gäller jämlikhet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättningar. Studien bygger på kvalitativ 
metod, litteratur har studerats och vi har genomfört intervjuer med 5 
tjänstemän och politiker. Efter andra världskriget började den 
moderna handikappolitiken att ta form. Det nya var att politiken 
skulle beakta handikappaspekten. Tidigare sågs funktions-
nedsättningen som en personlig egenskap Nu ser man 
funktionsnedsättningen som ett förhållande mellan den enskilda 
människan och samhället. Det miljörelaterade handikappbegreppet 
var det nya synsättet där inte funktionsnedsättningen var orsaken till 
att man hade ett handikapp utan otillgängligheten i omgivningen. 
Det kom en ny lagstiftning LSS (Lagen om stöd och service) med 
syfte att stärka levnadsvillkor för personer med funktions-
nedsättningar. Denna studie visar att kommunen har startat upp ett 
projekt för dem som jobbar inom socialförvaltningen där bemötande 
ingår som en liten del i projektet. Styrmedel saknas i organisationen 
eftersom att man inte har ett förankrat handlingsprogram. Det talas 
om att samarbeta mellan de olika nämnderna men något större 
samarbete verkar inte fungera idag. Delaktighet för 
funktionshindrade löses idag med träffar med FUB och att ordna 
enklare arbetsuppgifter.  
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Inledning 
De attityder och värderingar som råder i samhället påverkar möten mellan enskilda 

människor. Samhället ger sin syn på människan genom lagar, regler, programförklaringar, 

resurstilldelning, tillgänglighetsåtgärder, allmänna värderingar med mera. Politiker och 

tjänstemän i riksdag och regering formulerar lagar som styr både det kollektiva och 

individuella bemötandet som blir till när den enskilda människan ska få ta del av 

samhällsinsatserna. Riktlinjer ges även för hur resurser ska fördelas och användas. 

Tjänstemän på statliga verk tolkar lagarna och ger riktlinjer som förs ner till regional och 

lokal nivå. På kommunal nivå är det chefer och politiker som påverkar de lagar och 

riktlinjer som förts ner och hur resurserna ska fördelas. Personer med funktions-

nedsättningar måste ofta vara sin egen samordnare, ta reda på vilka regler som gäller och 

vilken hjälp som finns eftersom myndigheterna brister i sitt informationsansvar (SOU 

1999:21). Bemötande handlar om att alla ska bli respekterade för den de är, om att få leva i 

ett tillgängligt samhälle utan att bli diskriminerade (SISUS, 2003). 

Funktionsnedsättningar är totalt sett mycket vanliga, cirka 10 % bedöms ha någon form 

av funktionsnedsättning. Om funktionsnedsättningen blir ett handikapp beror på hur miljön 

i samhället och kring den enskilde utformas och fungerar. På de flesta områden som till 

exempel utbildning, bostadsförhållanden, ekonomi, sociala kontakter och ekonomi, har 

personer med funktionsnedsättningar sämre levnadsförhållanden än befolkningen i 

allmänhet (Socialstyrelsen 1999). Bemötande frågor är något som angår oss alla, inte bara 

politiker och personer med funktionsnedsättning. Att bli bemött som den person man är och 

att funktionsnedsättningen enbart är ett perspektiv av personen. Det har gjorts många försök 

från forskningen att förklara olika attityder och bemötande men man har inte lyckats 

framlägga bevis för varför personer med funktionsnedsättning blir illa bemött i olika 

situationer. Många forskare ser ett samband mellan attityd och bemötande men det är inte 

lätt att klargöra hur sambandet ser ut. När samhället brister i bemötandet blir 

konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning mer komplicerat, eftersom personen 

ofta får föra sin egen talan (Prop.1999/2000:79). Intresset för bemötandet av personer med 

funktionshinder och andra utsatta grupper har under de senaste åren hamnat i fokus på 

grund av att det framkommit klagomål (SOU 1998:121). Bemötandet formas till en del av 

politiska beslut, som handläggare, tjänstemän och personal i regel inte kan påverka (SOU 

1998:138). Under 90-talet har det gjorts olika statliga utredningar som bearbetat bemötande 

frågor. Undersökningarna visar på en relativt mörk bild av bemötandet från 
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myndighetspersoner. Men utredningarna visar även på förbättringar och regeringen har tagit 

fram ytterligare åtgärder för att förbättra bemötandet (Prop.1999/2000:79).  

 

 

Syfte 
Det vi vill studera är politikers och tjänstemäns syn på bemötande och kunskap om lagar för 

att skapa ett bra bemötande i organisationen mot personer med funktionsnedsättning. Vi har 

valt en liten kommun för vår studie. 

Några av våra frågeställningar är: 

Hur ser politiker och tjänstemän på bemötandefrågor?  

Har kommunen en tydlig politik när det gäller bemötande mot personer med funktions-

nedsättningar? 

Hur ser kommunens politiker och tjänstemän på de lagar och riktlinjer som förts ner från 

riksdagsnivå?  

 

 

Läsanvisningar 

Efter inledningen ges en bakgrunds beskrivning som innehåller olika begrepp, teorier, en 

historisk tillbakablick på vad som har hänt inom detta område. Därefter beskrivs tillväga-

gångssättet för vår uppsats. Examensarbetet avslutas med en analys utifrån insamlat 

material samt intervjuerna och en egen avslutande diskussion.  
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Bakgrund 
Begreppet bemötande 

Ord kan definieras på olika sätt och betyda olika saker för olika människor. Hur någon 

uppför sig eller uppträder mot en annan person är nog vad bemötande betyder för många.  I 

Svenska Akademins ordbok betyder ordet bemöta: uppträda emot, behandla, uppföra sig, 

bete sig mot. En annan definition av bemötande är: en ömsesidig relation, den inställning 

personer har till varandra men även som samhällets övergripande synsätt uttryckta i lagar 

och förordningar (SOU 1999:21). Det finns inte så mycket forskning om begreppet be-

mötande och det finns inte heller någon direkt översättning av ordet bemötande i den 

engelskspråkiga litteraturen (SOU 1998:16). Spännvidden av den forskning som finns 

omfattar allt från samhällets syn på personer med funktionsnedsättningar, olika yrkes-

gruppers attityder, personer med funktionsnedsättningar egna syn på sig själva till 

undersökningar om olika variabler som ålder, kön, utbildning m.m.  

Det finns två huvudfåror inom forskningen om attityder och bemötande av personer med 

funktionsnedsättningar. Den ena huvudfåran förklarar bemötande i termer av sociala inne-

börder och roller, social interaktion, sociala institutioner, maktförhållanden och social 

stratifiering. Den andra utgår från de problem som individen själv upplever, hur funktions-

nedsättningen visas i vardagen och hur individen kan respektive inte kan, utföra de sociala 

funktioner som förväntas. Bemötande av personer med funktionsnedsättningar innebär 

ovillkorligt en analys av omgivningen i benämningar av sociala roller. Omgivningen består 

av deltagare med förväntningar, värderingar och känslor som inte är stabila och opåverk-

bara utan just föränderliga och påverkbara. Det relativa handikappbegreppet ser på be-

mötande i termer av sociala roller. Handikapp uttrycker alltid en relation. Det kan vara 

mellan individer, grupper eller i förhållande till en situation t.ex. ett arbete. Ett handikapp 

uppfattas som de svårigheter som personer med funktionsnedsättningar möter i ett samhälle 

som domineras av personer som inte har funktionsnedsättningar, vilka medvetet eller 

omedvetet utestänger personer med funktionsnedsättningar. Samhället kan antingen 

stigmatisera och diskriminera eller undanröja hinder och skapa möjligheter för personer 

med funktionsnedsättningar.  

 I den engelskspråkiga litteraturen är ordet attitude, den närmaste motsvarigheten till 

bemötande. Attityder är den förmedlande länken mellan åsikter och handlingar. Hur en 

person handlar står på ett visst sätt i överensstämmelse med den attityd den har(SOU 

1998:16). 
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Attityder kan man inte observera utan man kan sluta sig till dem genom att observera 

handlingar. Vissa forskare tror att man kan påverka handlingar genom att påverka attityder. 

Attityder påverkar man genom information, utbildning och interaktion. Attityden till en viss 

person eller företeelse är sammankopplad med föreställningar, åsikter eller värderingar. 

Fördom är det begrepp som ligger närmast till negativ attityd. Fördom kan definieras som 

grundlös inställning. Ett övergeneraliserat och klichéartat tänkande som inte grundar sig på 

bedömning av fakta och egen reflektion är en fördom. Diskriminering blir resultatet av 

sociala processer som är ofördelaktiga för visa grupper. När en negativ inställning övergår 

till en aktiv handling har attityden blivit bemötande vilket kan leda till diskriminering (SOU 

1998:16). 

   I den här studien har vi valt definitionen av bemötande som samhällets övergripande 

synsätt uttryckta i lagar och förordningar. Samhället kan antingen diskriminera eller 

undanröja hinder och skapa möjligheter. Samhället har representerats av en liten kommuns 

tjänstemän och politiker i den här studien. 

  

Ordförklaringar  

Handikapp – egenskap eller omständighet som medför nedsatt prestationsförmåga. 

Jämlikhet – varje person anses vara lika mycket värd som varje annan, att ha samma 

rättigheter och skyldigheter. 

Delaktighet – aktiv medverkan, medansvar. 

Stigmatisera – utpeka såsom avvikande. 

Diskriminera – utsätta för orättvis behandling på grund av tillhörighet till viss grupp. 

Byråkratiskt system – system av regler för administration. 

Strategiskt rationalitet – långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för att organisera på ett 

mer arbetsbesparande sätt. 

Målrationellt – effektivt jobba mot de uppställda målen. 

Norm – allmänt godtagen regel för handlande eller tänkande. 

Normativ – anger en norm som anses att man bör följa 

Kommunikation – överföring av budskap till någon  

Kommunikativa handlandet – att handla på ett visst sätt vid överföring av budskap till 

någon (Svensk ordbok 1986). 

 

 

 



 8

Teoretisk referensram 

Vid vårt val av teori inspirerades vi av Habermas teori. Det finns paralleller med Habermas 

teori om det moderna samhället och hur det går till när personer med funktionsnedsättningar 

får sina rättigheter enligt lag från samhället. 

 

Habermas teori   

Habermas ställer två begrepp mot varandra, livsvärld och systemvärld. Livsvärlden är den 

värld i vilken vi har våra sociala relationer, familjen, vänner och arbete. Där kommunicerar 

vi med dem som står oss nära och skaffar oss våra grundläggande föreställningar om oss 

själva, våra medmänniskor och om samhället. I systemvärlden som består av anonyma och 

sakliga relationer styr ekonomisk, byråkratisk och politisk makt. Systemvärlden grundar sig 

på och har vuxit fram ur livsvärlden. Men i det moderna samhället får systemen eller 

verksamheten ökad betydelse på livsvärldens bekostnad (Månsson 2000). Personer som har 

funktionsnedsättningar och är i behov av hjälp befinner sig ofta i ett makt – beroende-

förhållande. De tjänstemän som beslutar om insatserna åt dem som behöver hjälp har den 

makten att fatta beslut om den hjälp som erbjuds, hur och när den ska ges, och vilka som 

ska ge hjälpen. Det kan leda till att personer med stora hjälpbehov blir kränkta i sam-band 

med att de får hjälp. Det kan medverka till att de här personerna ser sig själv som offer som 

inte själv kan ta makten över sin egen tillvaro. Det kan även vara så att de som ger hjälpen 

anser att det är naturligt att de ska bestämma, trots att de ger hjälp åt vuxna personer (SOU 

1998:16). 

   Tjänstemannen och politikern verkar idag inom ett politiskt och byråkratiskt system där 

ett effektivt ekonomiskt agerande tagit över och belönas till exempel genom omval. 

Livsvärlden har fallit bort som resurs för handlandet och därmed uppstår betydande 

svårigheter att redogöra för den verksamhet man är satt att leda (Månsson 2000). Inom 

systemet så verkar ett instrumentellt förnuft, det vill säga vilka handlingar vi måste utföra 

för att uppnå de utsatta målen.  Systemet kräver effektivitet och strategisk rationalitet hos 

aktörerna, exempelvis företag söker ständigt nya vägar för att öka vinsten. Företagen för-

söker att påverka konsumenterna att köpa produkten med hjälp av reklam och på så vis öka 

vinsten (Andersen & Kaspersen 1999). Det finns en uppenbar risk för personer med 

funktionsnedsättningar, att deras vardag kommer att domineras av systemvärlden (Månson 

2000).  

Olika former av socialt handlande för att nå ömsesidig förståelse grundar sig på 

kommunikativa handlingar. Språket är det material genom vilken denna ömsesidiga 
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förståelse kan nås. Vi människor lever i och förhåller oss i tre olika världar enligt 

Habermas. Den objektiva världen där sakförhållanden råder och människorna förhåller sig 

sakligt och handlar målrationellt. Den sociala världen där normer och värderingar finns och 

där människorna förhåller sig normgivande. Den subjektiva världen där känslor och för-

hoppningar finns och människorna förhåller sig uttrycksfullt, vi uttrycker våra subjektiva 

tankar och viljor. Vi använder språket för att säga något om de tre världarna. De tre 

världarna innebär inte skilda kunskapsintressen utan skilda talhandlingar. Det handlar om 

grundläggande sammansättningar i språket oberoende av vem som talar, det är hur vi talar 

och vad det är vi säger som är det viktiga. Ett bra samhälle är ett samhälle där det 

kommunikativa handlandet tillåts att ske under störningsfria förhållanden (Månsson 2000). 

Mening och personlig identitet kan inte åstadkommas på administrativ väg utan endast 

genom språklig kommunikation i livsvärlden. Systemet reducerar individen till en system-

roll i syfte att underkastas systemets krav på exempelvis konsumtion. Detta inskränker 

mötet mellan människor eftersom det är underkastat pengar och makt Det saknas teorier för 

att lösa obalansen, det finns ingen utvecklad teori som specifikt beskriver förhållandet 

mellan politiken och den kommunikativa rationaliteten. Svårigheten är hur samförstånd kan 

skapas och omsättas i politisk handling (Andersen & Kaspersen 1999).  

 

Historik 

De första handikapporganisationerna i Sverige bildades för drygt hundra år sedan (SOU 

1999:21). Människor med funktionsnedsättningar levde till stor del utanför samhället, 

ytterst få kunde försörja sig genom eget arbete. Huvudfrågorna i handikapprörelsen blev 

rätten till skolgång, arbete, ekonomisk trygghet och information. Det är samma områden 

som är aktuella i dagens handikapprörelse. Många människor med funktionsnedsättningar 

har levt avskilda från det övriga samhället och därför handlar handikapprörelsens historia 

om kampen mot tvånget och strävan efter en personlig frihet. Kjellmankommittén tillsattes 

1943 som hävdade arbetslinjen, avvisade kvotlagstiftning och ville ha positiva åtgärder. 

Personer med funktionsnedsättning sågs för första gången som en tillgång i samhället. 

År1954 antogs en lag om att både barn och vuxna med utvecklingstörning kunde tvångs-

omhändertas, men den gäller inte idag. Under 60- och 70-talet började institutionerna 

avskaffas till förmån för mindre boendeformer. Boendeservice innebar att personer med 

stora funktionsnedsättningar fick möjlighet att ha ett eget hem. Hemtjänsten byggdes ut och 

hjälpmedelsförsörjningen förbättrades. Utveckling av färdtjänsten gjordes, förändringar i 

bygglagstiftningen innebar att tillgängligheten förbättrades i nybyggda hus (SOU 1999:21). 
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Flera åtgärder infördes för att stärka utsatta gruppers ställning i arbetslivet. 1977 kom första 

dagstidningen på kassett för hörselskadade. Under 80-talet skapades Samhall. 

Teckenspråket erkänns som dövas första språk och får även användas som undervisnings-

språk i specialskola för döva och hörselskadade. Möjligheten att omyndigförklara 

människor togs bort. Under 90-talet kom lagen om assistansersättning och en lag som 

förbjuder diskriminering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättningar (SOU 

1999:21). 

 

Politik och mänskliga rättigheter 

Efter andra världskriget börjar den moderna handikappolitiken ta form. Handikapp hade 

tidigare setts som en rent personlig egenskap men började nu ses som ett förhållande mellan 

den enskilda människan och samhället (SOU 1999:21). Det miljörelaterade handikapp-

begreppet var det nya synsättet där inte funktionsnedsättningen var orsaken till att man hade 

ett handikapp utan otillgängligheten i omgivningen. Här kommer politiken in, när ett 

handikapp går att undanröja genom samhällsförändringar. Genom ett nytt politiskt 

förhållningssätt till handikappfrågor går livsvillkoren att förändra. Alla samhällsfrågor har 

en handikappaspekt eftersom en funktionsnedsättning påverkar livet på många olika om-

råden (SOU 1999:21). Stat, kommun och även landsting har en mycket viktig roll genom att 

vara aktiv och föregå med gott exempel. Det grundläggande för en demokrati är mänskliga 

rättigheter, alla människors lika värde. Viktigt är att mänskliga rättigheter gäller alla. 

Förhållandet mellan stat och individ där varje rättighet för individen blir till en skyldighet 

för staten. Frågor som ska behandlas på alla nivåer i samhället. Förtroendevalda på lokal 

nivå har ansvar för hur personer med funktionsnedsättning blir bemötta. De beslutar om 

vilken organisation som skall byggas upp för att ge bästa servicen till kommun-

medlemmarna och vilka politiska frågor som ska prioriteras. Samverkan mellan arbets-

organisationer, resurstilldelning, personalens arbetsvillkor och politiska beslut kan resultera 

i ett gott bemötande. Politiker och chefer har olika roller i en kommun men det tillhör inte 

ovanligheter att handikappfrågor delegeras ned till chefer. Frågor som egentligen hör till 

politikerna (SISUS, 2003). Staten använder sig av speciallagstiftning för att överlåta vissa 

uppgifter till kommunerna. Lagarna är utformade som ramlagar. Riksdagspolitiker 

formulerar endast allmänna politiska mål för att översättas på lokal nivå till konkreta 

handlingar. Det ger större frihet åt kommunerna att själva kunna bestämma över sina 

organisationer. Målstyrnings filosofin används sedan av politiker ute i kommunerna. 

Tanken var att politikerna skulle få ökad makt (Petterson, 2001). Målformuleringar kan 
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tolkas på olika sätt (Petterson, 2001). Viktiga avgöranden fattas i praktiken av tjänstemän 

och jurister. Kommunallagen är kommunens grundlag, relativt kortfattad med allmänna 

bestämmelser om kommunernas indelning och befogenheter, organisation och styrelse. 

Statsrättsligt sett är den inte en grundlag eftersom den kan ändras med ett enda riksdags-

beslut. I och med den allmänna decentraliseringen, målstyrningen och kommunal själv-

ständighet så började viktiga principfrågor ställas. Handikapputredare varnade att det kunde 

förekomma betydande skillnader för personer med funktionsnedsättningar och deras 

situation på grund av en politisk majoritets godtycke. Utgångspunkten för handikapp-

utredningen var att den enskildes ställning i samhället måste stärkas i två hänseenden, rätts-

säkerhet och politisk makt men även att de med funktionsnedsättningar skulle kunna utöva 

sina medborgerliga rättigheter. Resultatet blev en rättighetslag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) för att garanteras sociala rättigheter. LSS gav personer med 

funktionsnedsättningar ett utvidgat stöd via rättssystemet och möjlighet för vites-

föreläggande mot huvudman. Socialtjänstlagen gav den försäkrade rätt till en skälig levnads 

nivå och omsorgslagen gav psykiskt funktionshindrade rätt till preciserade omsorger. Dessa 

lagar var för allmänt formulerade och fastslog inte kommunernas och landstingens skyldig-

heter mot de med funktionsnedsättningar menade handikapputredaren (Petterson, 2001). 

 

Handikapprörelsen 

I och med det nya handikappbegreppet började handikapprörelsen jobba med jämlikhets-

frågor vilket ledde till att de tog avstånd från välgörenhet. Det var samhället som skulle se 

till att alla levde ett bra liv och ingen skulle måste lita på tillfälliga gåvor. Handikappolitik 

måste uttryckas som jämlikhetsfrågor. Under internationella handikappåret 1981 var FN: s 

tema ”Full delaktighet och jämlikhet”. Regering och riksdag har uttryckt att det ska vara 

målet för svensk handikappolitik(SOU 1999:21). 

”Målet för handikappolitik är: 

- att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer 

med funktionshinder 

- att ge förutsättningar för ökad självständighet och självbestämmande för personer 

med funktionshinder 

- att ge förutsättningar för funktionshindrade personer att skapa sig ett värdigt liv i 

gemenskap med andra 

- att främja internationellt samarbete på handikappområdet.” (SOU 1999:21).  
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För att nå målen räcker det inte med de individuella service- och stödinsatserna utan de 

måste kombineras med åtgärder för att förbättra tillgängligheten i samhällsmiljön 

(Socialstyrelsen, 1999). 

Sverige har en stark handikapprörelse ledd av människor med egna funktions-

nedsättningar som har egna erfarenheter och själva kunnat formulera behoven i handikapp 

politiska diskussioner. Betydande värderingsförändringar skedde under 1980- och 1990-

talen och tilltron till att samhället skulle skapa förutsättningar för personlig utveckling 

minskade. Individen skulle sättas i förgrunden och statens och politikens inflytande skulle 

minskas (SOU 1999:21). Det blev svårare driva krav på skärpt lagstiftning och andra 

åtgärder för att skapa tillgänglighet och delaktighet för personer med funktions-

nedsättningar. Men det blev ett ökat intresse för individuella lösningar och frågor som 

inflytande, självbestämmande och integritet. Valfrihet var också ett starkt begrepp under 

den här tiden. För människor med funktionsnedsättning kan valfrihet innebära att få gå och 

lägga sig när man själv vill, att bestämma när man vill duscha och av vem. En insats som är 

knuten till en person och inte till en viss verksamhet är personlig assistans och ger brukaren 

möjlighet att styra över sin vardag. De som har rätt till personlig assistans har fått det bättre 

men de som inte omfattas av den lagen har fått det sämre. Det som starkt präglat det 

politiska tänkandet är ekonomin, värden mätbara i pengar och ekonomiska mål har fått 

större utrymme och intresset för sociala frågor har blivit mindre. Det har blivit både dyrare 

och svårare att få tillgång till hemtjänst och färdtjänst (SOU 1999:21). 

Självbestämmande och valfrihet har minskat, man kan inte själv avgöra när och på vilket 

sätt och av vem servicen skall ges. Jämlikhetsvisionen från 1970-talet har ersatts med vad 

som är ekonomiskt möjligt. När den enskilde söker en samhällsinsats är förhållandet 

ojämnlikt mellan givare och mottagare, det är givaren som bestämmer vad som är ”lagom 

för funktionshindrade”. Mötet mellan enskilda individer formas av samhällets kollektiva 

värderingar.  

Tre stora reformer som genomförts under 1990-talet är Ädelreformen (1992), 

Handikappreformen med kommunalisering av de särskilda omsorgerna (1994) och 

Psykiatrireformen (1995). Gemensamt för dessa reformer var att sammanföra och utveckla 

samverkan mellan de medicinska och sociala verksamhetsfälten (Socialstyrelsen, 1999). 

Levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning skiljer sig mycket åt över landet 

och det beror på den kommunala självstyrelsen. Den långt drivna decentraliseringen kan ha 

inneburit en uttunning av kunskap och kompetens inom viktiga områden (SOU 1999:21). 

Eftersom politiker och tjänstemän i en liten kommun ställs inför så få personer med behov 



 13

av särskilda insatser blir det svårt att upprätthålla kompetensen. Det är även svårt att hitta en 

helhetssyn inom förvaltningarna. Varje tjänsteman blir specialist inom sitt begränsade fält 

och samman-hanget går förlorat. Besparningarna i den offentliga sektorn har inneburit att 

den egna organisationen och dess resultat allt oftare satts före sammanhang och helhet. I de 

flesta organisationer har det gjorts stora förändringar ofta har det ekonomiska ansvaret 

flyttats längre ner i organisationen samtidigt som resurserna har minskat. (SOU 1999:21). 

 

Handikappreformen 

Handikappreformen skulle bidra till en utjämning av de skillnader i levnadsvillkor som 

finns mellan personer med funktionsnedsättningar och befolkningen i övrigt genom en ny 

och ändrad lagstiftning och stats- och stimulansbidrag. Socialtjänstlagen och Hälso- och 

sjukvårdslagen gav ett otillräckligt stöd åt personer med stora funktionsnedsättningar och 

omfattande behov. Den rättighetslagstiftning som kom Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilda insatser åt dessa personer där andra lagar inte 

räcker till. Kommuner och landsting har fått ett större ansvar för insatser till personer med 

funktionsnedsättningar genom handikappreformen samtidigt som de kämpar med en allt 

kärvare ekonomi. Huvudmannaskapsförändringen av omsorgsverksamheten skulle främja 

normalisering och bidra till en utveckling av verksamheten för utvecklingsstörda och deras 

familjer genom en större närhet till servicen i kommunerna och ökad delaktighet i 

samhället. Personer med funktionsnedsättningar ska få mer heltäckande insatser genom 

ökad samordning och utvecklad samverkan. Det positiva med reformen gäller främst 

insatsen personlig assistans och stimulansbidragen för att utveckla habilitering och 

rehabilitering. På ett påtagligt sätt har handikappfrågor kommit i centrum i kommuner och 

landsting (Socialstyrelsen, 1997). 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Handikapputredningen gjorde en utvärdering av socialtjänstlagen som visade att den inte 

fungerade tillfredsställande (Sandén & Tideman, 1997). Det fanns behov av att stärka 

rättigheterna i samhället för personer med funktionsnedsättningar. Utformningen av en 

rättighetslag måste uppmärksammas. Den lagstiftning som gäller nu, Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387), tillkom genom riksdagens beslut 

efter handikapputredningens förslag. LSS räknas som en ”plus-lag” som garanterar personer 

med funktionsnedsättningar rättigheter utöver vad som anges i socialtjänstlagen och i hälso- 

och sjukvårdslagen. Lagen definierar rättigheter för människor med funktionsnedsättningar 
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och har tillkommit för att garantera dessa rättigheter. Samhällets insatser ska främja full 

delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkoren. Enligt lagen ska verksamheten 

vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande över sin vardag.  Ett av målen 

med lagen var en möjlighet för den enskilde och kommunerna att gemensamt utforma 

servicen på bästa sätt I LSS definieras lagens målgrupp – personkrets i § 1, mål och allmän 

inriktning för handikappolitiken § § 5-6, rätten till insatser och kvalitetskrav samt hur dessa 

mål kan tillgodoses § 7, insatser för särskilt stöd och särskild service § § 9 – 13. I 

paragraferna 14 och 15 definieras kommunernas ansvar för planering, samråd med mera. I 

lagen definieras även hur kommunala myndighetsbeslut kan överklagas (Sandén & 

Tideman, 1997). 

 

Ledarskap och organisationer   

Ledarskap är en process som syftar till att påverka medarbetarna att nå och genomföra 

gruppens utsatta mål. Det är inte en person eller en position som gör att målet genomförs. I 
ledarskapsprocessen så finner man ledaren, situationen och medarbetaren. Samtliga tre delar 

är delaktiga och påverkar varandra (Hughes, 2002). 

Offentliga organisationer styrs av formellt valda politiker. Privata organisationer ägs och 

styrs av privata investerare. Kännetecken för offentliga organisationer är att de har 

kontinuerliga mål. Kontinuerliga mål är ofta komplexa eftersom att målet inte har ett 

definierat slut tillstånd. Det är med andra ord svårt att säga när målet har nåtts och därmed 

svårt att mäta graden av fullbordan. Den offentliga sektorn kan inte välja vilken marknad 

som de ska operera på. Det är ofta marknader som privata organisationer har funnit att 

lönsamhet inte går att nå. Monopolsituationen ger större frihet att formulera sina mål och 

situationen gör att brukaren inte kan välja en annan organisation om missnöje finns 

(Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

När organisationen fungerar väl och producerar resultat som omvärlden vill ha kan det 

förklaras i huvudsak med att medarbetarna i operativa funktioner utför arbetet. Offentliga 

organisationer skall drivas kostnadseffektivt och leva upp till demokratiska ideal som: lika 

behandling, förutsägbarhet, deltagande av berörda parter. I detta ligger en mängd konflikter 

inbyggda. Effektivitet står ofta i strid med kravet lika behandling. Det finns ett behov av 

snabb lokal anpassning och ett starkt regelverk, formella procedurer och skriftliga 

procedurer.  

Ledarskapsteorier klargör inte vad ledaren skall göra för att medarbetaren ska sluta upp 

kring organisationens mål och vad som ska prestera för att målen skall nås och genomföras. 
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Empiriska undersökningar visar att om ledaren är synlig för medarbetaren och är angelägen 

att kommunicera och försöka skapa en god arbetsrelation där tillit, förståelse och respekt till 

medarbetarens behov visas uppnås ett bättre resultat. Är ledaren är starkt uppgiftsorienterad 

och styrande uppnås ett sämre resultat (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Man kan anta att ju 

större handlingsfrihet medarbetaren har i sitt arbete desto mer består ledningens bidrag till 

verksamheten hur den symboliserar ledarskap och ger beslutsprocesserna legitimitet. Det 

goda ledarskapet symboliserar auktoritet. Deltagande ledarskap är ett sätt uppnå auktoritet. 

Det betyder att medarbetarna i organisationen i stora drag accepterar de beslut som fattas av 

ledaren. Dock till en viss gräns, sådana gränser kan vara centrala värderingar och formella 

eller informella avtal. Ledaren deltar och kan skapa förtroende och legitimitet. Eftersom 

ledaren deltar skapas ett ägande förhållande till beslutet vilket ofta leder till att underlätta 

verkställandet. Att motivera sina medarbetare är en mycket viktig del i ledarskapet bland 

annat för att medarbetaren skall ge omsorg med god kvalitet. Medarbetaren skall bemästra 

den sociala relation som skapas mellan brukar och medarbetare. Organisationen skall 

informera om vad målet med arbetsuppgiften är. Organisationens ideologi skall ge arbetet 

mening men även riktlinjer. Genom att rikta uppmärksamhet mot kulturen i organisationen 

riktar man uppmärksamhet mot förhållanden som kan begränsa effektiviteten av 

organisationens formella egenskaper och försvåra styrning och kontroll. Organisations 

kulturen kan omvänt stödja organisationsmässiga mål, stimulera medarbetarna att sluta upp 

kring dem och användas som ett medel för att förvekliga målen (Jacobsen & Thorsvik, 

1998).  

 

Politikerrollen  

Det ställs olika förväntningar på politiker, hur en politiker förväntas vara. Förväntningarna 

som läggs fram är att företräda sina väljare, men även övriga svenskar i ett demokratiskt 

samhälle. En politikers uppgift är att ansvara och bidra till en samhällsutveckling. En 

förväntning är att politikern ser helhetens bilden av samhället, studerar samhälls-

utvecklingen och sedan fattar politiska beslut som skall gagna samhällsutvecklingen. Det 

skall göras utifrån det politiska idealet som politikern representerar. Det är viktigt att följa 

det politiska idealet och formulera visioner för landets utveckling. Politikern bör ha en 

samhällssyn som innefattar problematiken i dagens samhälle och visionen hur man skulle 

vilja att samhället skall utvecklas i framtiden. Det kan ibland krävas mod av politikern i 

vissa av besluten. Mod att driva igenom kanske impopulära beslut och kunna stå för det 

beslut som är taget. 
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Ekonomin har tagit en betydelsefull plats i politiken. Erfarenheter från ekonomiskt bistra 

tider påverkar även visionen för den ekonomiska utvecklingen. Även frågor som jämlikhet 

och välfärd finns med i politikers visioner för landet. Men även att ha möjlighet att lyssna 

till enskilda individers problem och att kunna förstå andras problem för att ta sig an dessa. 

Trots goda ambitioner från politiken så har den offentliga sektorn hamnat i skymundan. Den 

offentliga sektorn har blivit ett problem istället för att se den som en möjlighet att 

förverkliga visionen om det goda samhället. Andra frågor som till exempel miljöfrågor har 

fått ökad uppmärksamhet. Eftersom samhället har utvecklats och blivit mer svår hanterligt 

så har mål och resultat verktyg införts. Resurserna har minskat och skall ändå omfatta en 

allt komplexare offentlig verksamhet. Målstyrningsverktyget skall ge mer tid till politikerna 

att formulera de övergripande målen för verksamheten. Det handlar om att anlägga mål för 

samhällets utveckling, val av medel överlämnas till tjänstemannen för att målet. Därefter 

skall uppföljning ske för att se om målet har uppnåtts (Ehn et al. 1999).  

 

Tjänstemannarollen 

Förvaltningen har infört beställar- och utförarmodellen inom handikapp och äldreomsorgen 

i den kommunen vi har undersökt. Det innebär att beställaren består av en bistånds-

handläggare som står för utredningar och beslutar om insatser, utföraren består av en 

enhetschef med personal som utför de insatser som är beslutade. Modellen har inneburit en 

delning av tidigare arbetsuppgifter där samma person beslutade om insatser och såg till att 

insatserna utfördes. Nu är man antingen enhetschef eller biståndshandläggare. Beställaren 

ex biståndshandläggaren som utför myndighetsutövning och formulerar beställning av 

tjänster i förhållande till brukarens behov. Biståndshandläggaren gör utredningar och har 

makten att besluta vem som skall få hjälpen enligt de lagar som gäller. Även att säkerställa 

rättssäkerheten och utföra uppföljningar, kontrollera att de beslutade insatserna blir utförda 

med god kvalité (Eliasson, 1996).      

Enhetschefen och ansvarar för ekonomin och personalen inom sin resultatenhet. Även att 

handleda personalen i det praktiska arbetet skriver Trydegård i Omsorgens skiftningar 

(Eliasson, 1996). Verkställighet blir det när enhetschefen utför insatserna efter beställningen 

från biståndshandläggaren. Enhetschefen förväntas att träffa brukaren och upprätta en 

arbetsplan tillsammans med brukaren. Denna arbetsplan blir till ett verktyg för 

medarbetarna när de utför insatserna (Westlund, 2001).  

 

 



 17

Metod 

De studier som gjorts tidigare om bemötande är för det mesta från brukarens sida. I denna 

studie vill vi utföra vår undersökning från samhällets sida, se hur politiker och tjänstemän 

ser på bemötandefrågor och de lagar och riktlinjer som gäller för personer med funktions-

nedsättningar. Studien genomfördes i en mindre kommun i Norrland.  

Denna studie bygger på kvalitativ metod i form av intervjuer. Det finns flera anledningar 

till varför vi valde att använda oss av kvalitativ metod. Intervjuer var en metod som gav oss 

möjlighet att utgå från färdigt formulerade frågor (bilaga 2) och efter de svar vi fick kunde 

vi använda oss av följdfrågor för att få kunskap om det ämne vi var intresserade av. 

Kunskap utvecklas på det sättet genom dialog (Croona, 2003). Fördelen med intervjuer 

jämfört med enkäter var att de tillåter att de mer personliga erfarenheterna och 

synpunkterna kommer fram. Intervju-formen tillåter också att intervjuaren ställer 

följdfrågor om svaren blir ofullständiga. 

Tyngdpunkten i studien ligger på fem intervjuer med politiker och tjänstemän inom 

handikappomsorgen. Av dessa fem sitter tre stycken i handikapprådet. Genom att vi gjorde 

studien i en mindre kommun behövde vi inte göra ett urval av tjänstemännen utan vi 

kontaktade de som har den position vi var intresserade av. När det gäller politiker gjorde vi 

det valet att vi ville intervjua en eller två från socialnämnden, eftersom de är de som sätter 

gränserna för tjänstemännen inom det område vi är intresserade av. Vi intervjuade en 

politiker från socialnämnden och en av de intervjuade tjänstemännen satt med i 

socialnämnden. Intervjuerna genomfördes under tiden 15 september, 2004 till 24 oktober, 

2004. En av de intervjupersoner vi planerat att intervjua fick vi avstå från eftersom den 

personen var väldigt upptagen och inte gick att få tag på inom den tidsram vi hade till vårt 

förfogande. Samtliga intervjupersoner fick ett brev i vilket studien presenterades (bilaga 1). 

I brevet lämnades kort information samt anonymitet utlovades respondenterna. Några dagar 

senare kontaktades respondenterna per telefon för att bestämma tid för intervjuerna. 

 Intervjufrågorna är utformade med tanke på att de ska fungera som mall vid intervju-

tillfället och möjligheten fanns att ställa följdfrågor när vi inte har fått tillräckligt ut-

tömmande svar. Frågorna har vi utformat från den litteratur vi studerat och de fråge-

ställningar som vi funderat på.  Vi insåg efter tre intervjuer att vi ville ha med ytterligare 5 

frågor. Dessa frågor har vi skickat ut per mail till dessa tre respondenter. Två av dessa tre 

respondenter besvarade frågorna. Den tredje har ej besvarat frågorna trots efterfrågningar 
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från vår sida. Från de två vi fick svar från har deras svar behandlats som om de lämnades 

under intervjun. 

 Samtliga intervjuer spelades in på bandspelare, eftersom det kan vara svårt att lyssna 

samtidigt som man antecknar vad som sägs.  Varje intervju tog mellan 45 – 60 minuter. 

Alla intervjuerna skrevs ut i sin helhet och sen strukturerade vi de olika svar respondenterna 

gett med hjälp av datorn för att få en sammanställning till varje fråga. Analysen har vi gjort 

så att vi har utgått från frågeställningarna vi har i syftet och sen placerat in vår tolkning av 

de svar vi fått från intervjuerna under den frågeställning de passar in. 

 

Metoddiskussion 

Att intervjua politiker och tjänstemän kanske många tycker att man inte får fram hur be-

mötandet är mot personer med funktionshinder. Men vårt syfte med studien var att ta reda 

på hur politiker och tjänstemän såg på dessa frågor. Genom att vi enbart genomfört 

intervjuer och inte gjort några mer undersökningar, har vi utgått från barmhärtighets-

principen som Gilje § Grimen  kallar den i  Samhällsvetenskaparnas förutsättningar (1995).  

Barmhärtighetsprincipen kan förklaras förenklat i två punkter: 

- när vi ska försöka förstå vad en person säger, skriver eller handlar på ett visst sätt 

måste vi utgå från att den personen är förnuftig. 

- när vi tolkar en persons handlingar eller yttranden måste vi tolka dem så att 

personen framstår som så förnuftig som möjligt (Gilje § Grimen, 1995). 

Många av de frågor vi ställt kan man svara ja eller nej på. Vid våra intervjuer har vi inte 

fått några kortfattade svar utan alla respondenterna har svarat utförligt. Vi hade kanske haft 

behov av att pröva våra frågor på någon i liknande ställning som respondenterna innan vi 

gick ut och genomförde intervjuerna. Nu gjorde vi inte det och insåg efter ett antal 

intervjuer att vi ville ha med fler frågor. Vi mailade ut frågorna till tre stycken och fick svar 

från två stycken. Dessa mail har behandlats och bearbetats tillsammans med de tidigare 

avgivna svaren. Hade vi haft med frågorna från början hade vi fått svar från alla vid 

intervjutillfället och hade troligen haft möjlighet att ställa följdfrågor. Men vi bedömer att 

detta ej påverkar resultatet i negativ mening. Vi utförde vår studie med politiker och 

tjänstemän i en kommun men det hade varit intressant att se hur politiker och tjänstemän i 

andra kommuner hade svarat. Det finns flera fördelar med öppna frågor. På det sättet har vi 

kommit åt det som är relevant för uppgiftslämnaren. Bearbetningen av svaren har varit 

tidskrävande men intressant eftersom det kommer fram så mycket mer än det man frågar 

efter i varje svar. 
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Analys 
Analysen har vi gjort så att vi har utgått från frågeställningarna vi har i syftet och sen 

placerat in vår tolkning av de svar vi fått från intervjuerna under den frågeställning de 

passar in. 

 
Hur ser politiker och tjänstemän på bemötandefrågor? 

Det har hänt mycket genom åren från det den första handikapporganisationen bildades för 

drygt hundra år sedan. Huvudfrågorna var rätten till skolgång, rätten till arbete, ekonomisk 

trygghet och information. Det är samma områden som är aktuella i dag (bilaga 3). Vad 

beror det på? Samhällets synsätt har förändrats men än är det mycket kvar att göra på det 

här området. Efter andra världskriget kom det miljörelaterade handikappbegreppet, det var 

inte funktionsnedsättningen utan hinder i miljön som skapade handikapp. Fortfarande 

kämpar man inom handikapprörelsen för tillgängligheten. 

I den kommun vi undersökte kom det fram under intervjuerna att alla kommunala 

inrättningar inte var handikappvänliga. Begreppet handikapp (SOU 1998:16) syftar på 

relationen mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen. Graden av 

handikapp bestäms av hur faktorerna i omgivningen inverkar på funktionsnedsättningen. 

Omgivningens attityder spelar en stor roll eftersom ett handikapp är en socialt definierad 

position eller status. Man har en ofördelaktig position eller en inskränkning från vissa 

aktiviteter på grund av att sociala faktorer inte tar hänsyn till funktionsnedsättningen. 

Attityderna är det som gör hur personer med funktionsnedsättningar blir uppmärksammade 

och det hänger ihop med vilken status eller position personer med funktionsnedsättningar 

har i det samhället (SOU 1998:16).  

Dåligt bemötande kan också ses som ett resultat av den låga status personer har i de 

flesta samhällen. När det gäller fysiska hinder som leder till handikapp är det en fråga om 

bemötande från ansvariga myndigheters sida. Tillgängligheten i den fysiska miljön är en 

fråga om bemötande. Faktorer som kan skapa handikapp kan vara den fysiska miljön, den 

sociala miljön och fördomar och attityder (SOU 1998:16).  

En av respondenterna talar om attityder och fördomar. Att det är individbaserat, men det 

enskilda samhället kan speglas av att det finns större förståelse i en ort och mindre i den 

andra. Det visade sig i den här kommunen när de tog ett beslut om psykiskt funktions-

hindrade. Flera av kommunmedborgarna protesterade och man gick in från politiskt håll 
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och blåste under de här mörkare tongångarna. Kommunen genomförde beslutet trots 

protesterna och farhågorna har inte besannats utan det har visat sig att det har gått bra. 

 

Det visar sig om man skrapar lite på ytan så blomstrar fördomarna upp. 
 

Bland allmänheten har attityder till psykiskt sjuka människor alltid varit fördomsfulla, 

fyllda med misstro och vidskeplighet. Det gör att personer som konfronteras med dessa 

attityder har svårt att finna ett arbete eller en plats i samhället (SOU 1998:16). Vi kan slå 

oss för bröstet och säga att vi inte har fördomar mot andra människor men när deras vardag 

kommer för nära inpå oss så blommar de mörkare tongångarna upp. Det här är nog något 

som vi alla måste tänka på och jobba med. Men det vi inte känner till eller det som känns 

främmande, det skrämmer oss.  

Den studerade kommunen jobbar med ett projekt där bemötandefrågor ingår. Projektet 

som håller på att genomföras i kommunen avser att förändra attityder, ge kunskaper och 

färdigheter samt skapa mötesplatser som underlättar och skapar förutsättningar för ett mer 

jämställt arbetsliv inom vård och omsorg. Bemötande kommer in som en liten del i 

projektet. När vi gjorde intervjuerna hade inte alla respondenter tagit del av projektet. En av 

respondenterna berättar att projektet kom upp till diskussion därför att en undersökning som 

gjordes i kommunen för några år sedan, pekade på brister i bemötande och förhållningssätt. 

Undersökningen gjordes med hjälp av enkäter och observationer inom hemtjänst och 

boenden. 

 

Det var väl inte så att vår kommun var sämre än någon annan, det var nog 
så att vi låg relativt bra till. Det man kunde konstatera var att det fanns 
brister i bemötande och förhållningssätt. 
 

Bristerna som framkom vid undersökningen och det nya projektet kan bli en bra början 

till diskussion mellan cheferna och medarbetarna i framtiden om bemötande. Det här nya 

projektet gäller bara för tjänstemän och medarbetare inom socialförvaltningen. Men frågan 

är om inte alla politiker och tjänstemän borde få chansen att kompetensutveckla sig när det 

gäller lagar och bemötandefrågor som gäller för personer med funktionsnedsättningar. 

Politiker och tjänstemän jobbar i systemvärlden med alla lagar och regler och ska ta beslut 

som berör livsvärlden för de med funktionsnedsättningar. Det är inte alltid säkert att det blir 

rätt, att dessa två världar möts och går åt samma håll. Systemet styr oss med hjälp av pengar 

och makt enligt Habermas teori (Månsson, 2000). Det pratas mycket om vad som är 
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behovet hos den enskilde individen i livsvärlden. Systemet har färdiga lösningar på 

problemen och säger det här kan vi erbjuda. Men den lösningen kanske inte stämmer med 

varje enskild individ. Det kommunikativa förnuftet har inte lyfts upp i systemvärlden, 

kunskap som systemvärlden hade kunnat använda sig av i sin planering.  

Personer som har funktionsnedsättningar och är i behov av hjälp befinner sig ofta i ett 

makt – beroendeförhållande. De tjänstemän som ger och administrerar hjälp åt dem som 

behöver hjälp har den makten att fatta beslut om den hjälp som ska ges, hur den ska ges, när 

den ska ges och vilka som ska ge hjälpen. Det kan leda till att människor med stora hjälp-

behov blir kränkta i samband med att de får hjälp. Det kan bidra till att de här människorna 

ser sig själv som offer som inte själv kan ta makten över sitt eget liv. Det kan även vara så 

att de som ger hjälpen tycker att det är självklart att de ska bestämma, trots att de ger hjälp 

åt vuxna människor (SOU 1998:16). 

Om bemötande är en fråga för politiker och chefer så är alla respondenter överens om att 

det är en fråga för alla. Bemötande är även en fråga som tagits upp i socialnämnden, vilket 

förhållningssätt politiker och tjänstemän ska ha mot varandra och vad som är anständig 

kommunikation. Det har blivit en mycket bättre stämning i nämnden och ett bra bemötande 

måste gälla i hela organisationen, även mot varandra. En av respondenterna tycker att det 

känns väldigt långt upp till kommunledning och politiker. Respondenten tycker eftersom 

handikappomsorgen endast har funnits sedan 1994 så är den lite främmande i den här 

världen och säger att det är nog personer med funktionsnedsättningar också. 

 

Jag tror inte att sånt här är illvilja men om man inte har varit nära eller har 
någon personlig erfarenhet att leva nära funktionshindrade eller på något 
sätt annars har kommit i naturlig kontakt med, så tror jag att man har svårt 
att förstå vad problemet är. Jag tror att man tror att det handlar om andra 
saker än det faktiskt gör. Det är lite grann det här att man slänger till ett 
köttben och tycker att man gjort något men egentligen har man inte frågat 
vad som behövdes. Jag tror inte det är av illvilja utan det är möjligen av 
okunskap. De flesta av oss vill väl vara goda men frågan är om vi är det 
på funktionshindrades villkor eller om vi är det på våra villkor.  
 

Det grundläggande för en demokrati är mänskliga rättigheter, att alla är lika värda. Den 

lokala politiken har ansvaret för hur personer med funktionsnedsättningar blir bemötta i 

kommunen. Staten formulerar de övergripande målen Det är en del i målstyrningsfilosofin 

att den lokala politiken och kunskapen om hur kommunen fungerar skulle stärkas. Det som 

kan vara svårt på mindre ställen är att få tag i sakkunniga politiker. Målen och riktlinjerna 

från politikerna blir vaga och man vet inte riktigt mot vad man ska jobba, vad som gäller i 
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organisationen. Det kan bli så att bemötande frågor delegeras ned till tjänstemännen. Det 

kan leda till kunskapsbrist inom den politiska sfären. Förtroende valda politiker har ansvaret 

över hur organisationen skall byggas upp för att ge det bästa servicen till kommun med-

borgarna. 

 

 

Har kommunen en tydlig politik när det gäller bemötande? 

I den kommun vi undersökt kommer det fram åsikter under intervjuerna, att staten har 

skjutit över det finansiella ansvaret på kommunerna. Ekonomin är en tung bit att få att gå 

ihop En av konsekvenserna blir att man ger det lagstiftningen anvisar men inte mer 

eftersom det saknas resurser. Två av respondenterna tar upp att det blir obalans mellan mål 

och medel. En av respondenterna säger 

 

Det finns en konflikt som ligger i att vi har en politisk ambition som är 
lagt fast i lagstiftning på olika sätt. Sen har vi då en krock mellan resurser 
och den politiska ambitionen som innebär att de som ska utföra jobbet, 
nämligen kommunerna inte kan effektuera. Det blir obalans mellan mål 
och medel. 
 

Man får direktiv men inga pengar. Man följer lagstiftningen och gör det som måste göras 

och inget mer. Det lilla extra finns det inte resurser till. Det finns en tydlig politik på riks-

nivå men den omsätts inte neråt i kommunerna. Personer med funktionsnedsättning ska 

kunna delta i alla verksamheter men inte ens alla kommunala inrättningar är handikapp-

anpassade med dörröppnare och liknande. Nytt centrum på gång, men ingen som kollat upp 

med de som har funktionsnedsättningar om de klarar av den miljön. 

Kommunen saknar handlingsprogram för bemötande mot personer med funktions-

nedsättningar svarade alla respondenterna under intervjuerna. Politikern vi intervjuade 

visste inte om det finns något handlingsprogram utan svarade så här:  

 

Det är möjligt att det finns någon punkt, som politiker så har vi bara hand 
om fördelning av pengar mot det här. Sen får vi ta tag i det när det inte 
fungerar, så är det bara. 
 

Att man som politiker endast ser på sin uppgift inom kommunen som den som har hand 

om börsen är nog vanligt. I systemvärlden styr ekonomisk, byråkratisk och politisk makt.  

Tjänstemannen och politikern arbetar idag inom ett politiskt och byråkratiskt system där ett 
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resultatrikt ekonomiskt förfarande tagit över och belönas till exempel genom omval. 

Livsvärlden har fallit bort som tillgång för förfaringssättet och därmed uppstår betydande 

svårigheter att beskriva den verksamhet man är satt att leda (Månsson 2000). 

 Vid den sista intervjun så fick vi en kopia på ett handikappolitiskt handlingsprogram för 

den kommunen som vi undersökte (bilaga 3). Det här programmet är från 2001 och är taget 

av kommunfullmäktige och vänder sig till de olika nämnderna. Det här var det vi efterfrågat 

under alla intervjuerna. Varför var det ingen som pratade om det tidigare? Var det så att de 

missförstod frågan eftersom vi frågade efter handlingsprogram om bemötande mot personer 

med funktionsnedsättningar. Vad vi menar med bemötande har vi förklarat i brevet vi 

skickade ut före intervjuerna och även förklarat vid en del intervjuer. Vi tycker inte att det 

borde ha varit oklart. Andra alternativet är att man inte har använt sig av handlings-

programmet i nämnderna eller ute i verksamheterna. Är det så att man sitter och gör den här 

typen av handlingsplaner eller verksamhetsplaner bara för att det ska finnas. Alla 

kommuner med lite värdighet bör ha en sådan men sen är det ingen som använder den i 

verksamheten. Handlingsprogrammet har formulerats för att fungera som ett 

arbetsinstrument. Det står att programmet redovisar en metod för att garantera att personer 

med funktionsnedsättningar, att deras möjligheter att leva som andra ständigt prövas och 

åtgärdas. Men om man ser på de samhällsförändringar som är på gång i kommunen så är det 

nog så att personer med funktionsnedsättningar har glömts bort lite grann. Det byggs om i 

en park i kommunen. Där byggs det ramper för rullstolar men de är alldeles för branta för 

att en rullstolsburen ska kunna använda rampen själv. En av politikerna vi intervjuade 

svarade att det räcker om en ramp är rätt enligt lagen.  

 

Tydligen så räcker det i lagstiftningsväg att det finns en ramp som är rätt, 
annars så måste det göras vinklar. 

 

 Men vad är det för idé att bygga ramper om de inte går att använda av de som behovet 

av en ramp. Det kom också fram under en av intervjuerna att parken är speciell, man ville 

inte förstöra helhetsintrycket. Är parken så speciell att man inte kan låta alla kommun-

medborgare ta del av den? Var felet ligger vet vi inte i dag, om det är planeringen från 

början som blivit fel eller om det är de som bygger som har gjort fel. Men det här är nog 

inget ovanligt problem runt om i landet, man vill nog göra rätt men har inte kunskapen att 

göra det. 
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Handikapprådet är intresserad av ett projekt som påbörjats tidigare men det är inte 

färdigställt och materialet finns heller inte tillgängligt för tillfället. En av respondenterna 

säger att 

 

Det finns vissa saker som är nedskrivna i någonting som heter 
Funktionshindrades möjligheter Att leva som andra i kommunen men det 
är inte något jättestort och omfattande material. Men det är på gång ett 
större material som inte är färdigställt.  
 

Det här projektet påbörjades av en projektanställd för några år sedan och handlar om hur 

det är att leva i kommunen med funktionsnedsättningar. Tydligen så åkte den projekt-

anställde runt i kommunen och undersökte framkomligheten och hinder med mera. Men 

pengarna för projektanställningen tog slut och projektet färdigställdes aldrig. Nu hade man 

börjat intressera sig för det här materialet från handikapprådet. När vi gjorde intervjuerna 

hade de inte fått fram materialet så vi fick inte se på det men det låter som en bra idé att ta 

tillvara den här undersökningen. Om det sedan blir någon utveckling av samhället till de 

med funktionsnedsättningars fördel så är det ju ännu bättre. 

På frågan om rapporter om bemötande används i organisationen för att kompetens-

utveckla personalen så är det ingen som vet men respondenterna är medvetna om att 

rapporterna finns. En har ambitionen att jobba med regeringens handikappolitiska program 

och har tagit upp det i handikapprådet. En svarar att värdegrundsfrågor måste hållas levande 

i gruppen. Vad som ska göras skriver man i uppdragsbeskrivningen, hur det ska göras följer 

man upp och för diskussionen i gruppen. Det kommer också upp att det är cheferna som har 

ansvar. Samtliga respondenter önskar att rapporterna används i organisationen, för det finns 

mycket bra att ta ifrån. 

Resurser för att förbättra bemötandet anser samtliga av respondenterna att de inte finns. 

Det svåra med kompetensutveckling för personal är att det måste finnas vikarier under tiden 

den ordinarie personalen går på utbildning. Vikarier kostar pengar och det finns det inte 

resurser för. 

Allmänna bemötandefrågor om de behandlas i fullmäktige/socialnämnd så svarar en del 

att de inte vet och en del svara att inte tror att de gör det. En svarar helt säkert att nej det gör 

det inte. 

Av det man kan tolka av intervjuerna så finns det inte någon större helhetssyn eller 

samarbete mellan förvaltningarna inom organisationen. Man gör en ny centrumplan och har 

inte funderat över perspektivet funktionsnedsättningar. 
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Det här är ju nu ett exempel på hur man lade fram den nya centrumplanen. 
Då var det en tjej med funktionsnedsättning som är med i handikapprådet 
som ställde frågan om dom hade funderat över det här med 
handikappanpassning. Och det var ingen som hade tänkt den tanken. 
 

Det här prioriteras inte, man har inte förstått behovet av det här. Personer med funktions-

nedsättningar är fortfarande för osynliga. Det byggs om i en park men ramperna som byggs 

är alldeles för branta. Parken är speciell och man vill inte förstöra helhetsintrycket.  

 

Hur ser kommunens politiker och tjänstemän på de lagar och riktlinjer som förts ner 

från riksdagsnivå? 

Under intervjuerna frågade vi om lagen ger tydliga riktlinjer för hur personer med 

funktionsnedsättningar ska bemötas. Att lagen ger tydliga riktlinjer är alla överens om. En 

tycker att man inte behöver vara mer precis från lagstiftarens sida utan det är viktigt att man 

tolkar det på ett konstruktivt sätt ute i verksamheterna. Sen kan det finnas medarbetare som 

inte borde finnas där och kanske borde avvecklas. Det måste korrigeras från arbets-

ledningens sida 

 

Självbestämmande och integritet, det är verksamhetens mål. 

 

En av respondenterna tycker att vi inte har förutsättningar att jobba efter lagen. Det tas 

inte hänsyn till personerna utan bestäms över deras huvuden. Respondenten säger att vi inte 

lyssnar på vad personer med funktionsnedsättningar har att säga, vi har inte samma 

verklighetsuppfattning. Respondenten tar upp de utvecklingsstörda som exempel att de är 

vana att lyda andra människor ända från födseln, de är nedtryckta, de är inte tränad att fatta 

egna beslut, de är inte van att någon lyssnar på dom. Det resulterar i att man bestämmer 

över huvudet på de med funktionsnedsättningar. Självbestämmande och integritet är verk-

samhetens mål sa en av respondenterna. Då kan vi dra den slutsatsen att den här kommunen 

har misslyckas att uppfylla målen, om verkligheten ser ut som respondenten har beskrivit.  

 Den rättighetslagstiftning som kom Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilda insatser åt dessa personer där andra lagar inte 

räcker till. Kommuner och landsting har fått ett större ansvar för insatser till personer med 

funktionsnedsättningar genom handikappreformen samtidigt som de kämpar med en allt 

kärvare ekonomi. 
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Det är en lång bit kvar, LSS kom 1994 och den fungerar inte ännu. Den är 
inte nedbruten till personalen. 

 

Lagen är inte förankrad hos medarbetarna som jobbar ute i verksamheterna. De anställda 

skulle behöva få en utbildning om lagen för att få en ökad förståelse för lagen och för 

brukaren. Men det kan också vara en lösning med handlingsplaner för brukarna för att öka 

delaktighen i frågor som rör den egna vardagen. Samtliga medlemmar i organisationen skall 

motverka den standardiserade ordningen i verksamheten. Ledsagning och assistenter kan 

leda till en särskild handlingsplan för just den individen. Den delen av reformen har slagit 

igenom med ett gott resultat eftersom den ger personer med funktionsnedsättningar större 

möjlighet att styra över sin vardag.  

En respondent tror att det blir en intressant utveckling i framtiden eftersom det blir 

annorlunda med dom som är barn i dag med en utvecklingsstörning. De har andra krav och 

kan föra sin egen talan på ett annat sätt än tidigare.  

På frågan om kommunen har resurser för att ge ett gott bemötande så kommer det fram 

åsikter för att det finns olika nivåer. Dels är det en ekonomisk fråga. 

 

Vi har ju en lagstiftning som är väldigt fin och vi lever hela tiden med 
den. Det tummas hela tiden på det här med vad som vi måste ge för att det 
ska vara någon mini kvalité, vi pratar ju liksom inte om något annat. 
  

Det handlar om att ge vad lagen säger, vad som måste ges. Sen så är det också upp till 

var och en, varje enskild persons ansvar. Som anställd så representerar man kommunen i sin 

yrkesroll. Det brister från person till person och så brister det i resursfrågor.  

Vi frågade om kommunens uppfattning om LSS lagen eftersom den anger speciella krav 

på kommunen. 

 

Den är väldigt viktig. Den upplevs jobbig, den ställer till kostnader, men 
jag tror inte vi skulle vilja vara utan den heller så att de inte får sina 
rättigheter. 
 

 Över lagens effekter på den kommunala ekonomin så finns det en allmän irritation. Det 

är för att man tycker att staten inte tar sitt finansiella ansvar. En tycker att det blivit så att 

man försöker klämma in allt möjligt under LSS som inte hör dit. Allt som har med 

funktionshinder att göra tror man hör till LSS. Men den lagen är egentligen en väldigt 

begränsad lag. Kommunen kan inte erbjuda alla de insatser som står i lagen men om någon 
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kräver insatsen så måste de ordna det. En av de intervjuade tycker att de inom kommunen 

har varit generös med insatser och att de ligger högre än andra kommuner när det gäller 

insatser. 

En tycker att LSS är en bra lag men att den kan övernyttjas. 

  

Funktionshindrade barn som får personlig assistans kan få svårt att frigöra 
sig och utvecklas då familjen bygger upp sin ekonomi med att vara 
assistent till barnet. 

 

Lagen överutnyttjas det kan yttra sig i att systemet koloniserar livsvärlden och den 

funktionshindrade får svårt att stå på egna ben.  

Under vår undersökning kom det fram att lagen är tillräckligt tydlig. Viktigt är att den 

tolkas på konstruktivt sätt i hela organisationen. Valfrihet kan vara för den som har 

funktionsnedsättning att faktiskt få gå att lägga sig när den man själv önskar. En respondent 

menar att det inte tas hänsyn till den funktionshindrade. Lagens intensioner är att verk-

samheten skall vara grundad på respekt och att den funktionshindrade själv skall få 

bestämma över sin egen vardag. Det är viktigt att ledaren tar tag i situationer som resulterar 

i dåligt bemötande och korrigerar medarbetaren. Ett aktivt deltagande från ledaren med 

personalgruppen som främjar tillit och förståelse, respekt till andra medmänniskors behov 

så kan resultatet bli ett bemötande som grundar sig på respekt mot medmänniskan i den 

egna vardagen.  

 
 
Vad har kommunen gjort? 
 
I den studerade kommunen så har det funnits gränser mellan olika delar i förvaltningen. För 

att övervinna dessa så försöker kommunen få i gång en kundstyrd verksamhet och ett 

regelrätt samverkans arbete mellan de olika delarna i förvaltningen. Syftet är att utbyta 

erfarenheter och jobba gränsöverskridande mellan de olika delarna i förvaltningen. 

Kommunen gör ett försök att få ett kundorienterat synsätt som ska tvinga fram ett 

gemensamt synsätt i organisationen. Processen har startat men har inte nått ut till samtliga 

delar i förvaltningen. Lagens intensioner är bland annat att samhällets insatser skall främja 

full delaktighet i samhället. En väg att nå delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättningar är att det ska finnas samarbete inom hela organisationen. 

De intervjuade säger att det inte finns någon särskild handlingsplan för att öka 

delaktigheten i frågor som berör den egna vardagen för den funktionshindrade. 



 28

 

Det görs en verksamhetsplan varje år. Men jag tycker inte att man 
kommer ner på den här nivån där det handlar om den egna vardagen. 
Enligt LSS lagen så är ju det här en grundbult, att det här ska vi jobba för. 
Men det känns lite fegt att säga det, det finns ingen handlingsplan men det 
finns en lag som säger det här. 
 

Enskilda insatser kan leda åt det här hållet till exempel genom ledsagning eller assistans.  

De har gjort en förändring i organisationen, två handläggare som ska jobba med social-

tjänstlagen och LSS för att få mindre sårbarhet och flexiblare hantering. Beslut som fattas 

tidigt kan först fattas med SoL och sedan jobbar man vidare och utreder. Tillslut kanske det 

är ett LSS beslut som ska fattas. Det ger en möjlighet att vara mycket säkrare i de beslut 

som fattas. De träffar FUB regelbundet för att samverka och utbyta erfarenhet för att få ett 

bättre samhälle. 

När vi frågar om personer med funktionsnedsättning ses som fullvärdiga kommun-

medborgare med möjlighet till inflytande och samhällsdeltagande så svarar respondenterna 

först att givetvis så är de fullvärdiga medborgare. När de börjar tänka efter så kommer de på 

att i vissa frågor så tillfrågar man inte handikapprörelsen hur de ser på saken. En tycker att 

det inte har något stort genomslag i den här kommunen. Kommunen har i ett policy-

dokument gjort ett försök att precisera denna grupps rättigheter men ett dokument är inte 

alltid så lätt att få att fungera i praktiken. 

  

Det beror på funktionsnedsättningen. Tillhör man LSS så har man nedsatt 
inflytande i samhället, även psykiskt sjuka. Samhällsplaneringen i 
kommunen är inte fysiskt tillgänglig i någon större omfattning så där blir 
man många gånger tvingade till utanförskap. 
 

När vi frågade vad kommunen gör för att öka delaktigheten i kommunens fritids och 

kultur verksamhet så har man byggt om badhuset och det har blivit handikappvänligare, 

men om det är fullt ut vet man inte. Ramper och hörslingor finns på vissa ställen men det 

finns mycket kvar att göra. Det är en som ställer frågan om hur många lekplatser finns det i 

kommunen som är tillgängliga och anpassade för personer med funktionsnedsättningar. 

  

Vi vill bra saker, men det är inte säkert det blir bra för att man inte riktigt 
kan och vet och inte tar reda på hur. 
 

Under en av intervjuerna kommer det upp att det görs en brukarundersökning i 

kommunen för att mäta nöjdheten hos brukarna. Om det kommer fram att det finns en brist 
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när det gäller nöjdheten hos brukaren så får organisationen ta hand om det. Det kommer 

även upp om samarbete med andra organisationer. Tanken är att kommunen ska samarbeta 

med ideella organisationer, men den kulturen finns inte i kommunen. De vill stimulera att 

olika organisationer ska bli mer delaktiga i den delen som inte handlar om omvårdnad. Den 

intervjuade ser en tvingande nödvändighet i att etablera relationer med anhöriga och andra 

ideella organisationer för att få ha kvar ett bra innehåll i välfärden på grund av den 

kommunala ekonomin. 

Positiva förändringar i samhället för personer med funktionsnedsättningar som 

respondenterna ser, är att man får mer möjligheter än förut och vi talar mer om delaktighet 

och självbestämmande. Det är naturligt att man flyttar hemifrån när det är dags, man har 

blivit bättre på att diagnostisera och personerna syns ute i samhället. Samhällets insatser 

ökar och gruppen får bättre villkor. Negativa förändringar är att samhället blir mer 

komplicerat och människor som behöver tydlighet och struktur och helst människor 

omkring sig får det svårare. Det hjälper inte med en dator om man behöver en person som 

talar om hur man ska göra när man inte vet. Den mänskliga hjälpen försvinner ju allt mer. 

Samhället blir fientligt mot människor och inte minst mot de med funktionsnedsättningar. 

En av respondenterna tar upp det här med besparningar och att allting ska vara vinst-

drivande. Allting ska vara lönande, men att vårda människor kommer aldrig att löna sig 

säger respondenten.  

En av respondenterna talar om det här med ”livsvärld och systemvärld” att vi jobbar 

väldigt mycket i systemvärlden och att vi är dåliga på att ta reda på var i livsvärlden 

människor befinner sig. ”Rätt sak given i fel tidpunkt blir fel”, menar respondenten. Man 

sätter in insatser från systemvärlden som man tycker är rätt men man måste ta reda på var i 

livsvärlden människan befinner sig. Systemvärldens sätt att hjälpa går inte i takt med var 

människor befinner sig. Vi är bara i början på det här tänkandet och för många är det totalt 

främmande att det här inte är samma sak säger en av respondenterna. 

Eftersom ingen vill betala för enklare arbetsuppgifter så måste samhället främja för att 

funktionshindrade skall kunna söka jobb och uppnå jämlikhet i levnadsvillkoren. En av 

respondenterna tycker att det samhälle vi byggt upp är oerhört tekniskt och det krävs 

mycket av oss som människor. De här enklare jobben som fanns förut finns inte idag. 

Arbetsuppgifterna finns men det är ingen som vill betala för att få dem gjorda. Att ha ett 

arbete är ju en del i att vara människa. Det satsas även resurser på teknik för att kunna rädda 

liv, sätta igång hjärtan eller rädda för tidigt födda barn. Men ingen vill betala vad det kostar 

att vårda dessa om de får en hjärnskada på grund av att de räddades säger respondenten. 
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Kommunen planerar att bygga ett nytt centrum och det visade sig att man inte 

konsulterat med funktionshindrade om de klara den nya miljön. Året är 2004 och målet för 

handikappolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 

för personer med funktionsnedsättning, men man tar inte i beaktande hur framkomligheten 

blir när man planerar nytt centrum. Vad beror det på? Är personer med funktions-

nedsättningar för osynliga även i dagens samhälle? Det pratas och görs utredningar om de 

som har funktionsnedsättningar, men ändå så är det inte naturligt att ha det i åtanke när man 

gör samhällsförändringar. Samarbetet mellan de olika förvaltningarna behöver nog bli 

bättre. Det är ju så att den speciella kunskapen finns hos de tjänstemän som jobbar med det 

specifika problemet, men vi måste lära oss att ta hjälp av varandra. Att se på saker ur olika 

perspektiv. Samtliga respondenter är överens att bemötande frågor borde engagera alla i 

förvaltningen. Det är ett måste för att samhället skall vara till för alla. En väg för att uppnå 

det är att ta del av erfarenheten och kunskapen hos de med funktionsnedsättningar. I den här 

kommunen så hade en ur handikapprådet frågat om de hade tänkt på de med funktions-

nedsättningar när de gjorde planerna för det nya centrum. De hade de inte gjort. 

 

Egentligen kommer vi aldrig att befinna oss i de här människornas 
livsvärld, vi ska egentligen vara något slags redskap men vi blir de som 
dikterar villkoren. 

 

Självbestämmande och valfrihet har minskat i Sverige, man kan inte själv avgöra när och 

på vilket sätt och av vem servicen skall ges. Jämlikhetsvisionen från 1970-talet har ersatts 

med vad som är ekonomiskt möjligt. 
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Diskussion 
Hur ser politiker och tjänstemän på bemötandefrågor i den kommun som vi har undersökt? 

När man frågar så tycker alla att bemötandefrågor är en viktig del, men om man ser på hur 

organisationen bedrivs så kommer bemötandefrågor långt ner och speciellt mot de med 

funktionsnedsättningar. Bemötandefrågor prioriteras inte. 

Har kommunen en tydlig politik när det gäller bemötande mot personer med 

funktionsnedsättningar? Nej inte som det såg ut i organisationen när vi gjorde vår 

undersökning. Det finns ett utarbetat handikappolitiskt program som man inte ens vet om 

som politiker och tjänsteman (bilaga 3). Damma av programmet! 

Hur ser kommunens politiker och tjänstemän på de lagar och riktlinjer som förts ner från 

riksdagsnivå? De fick ansvar för att lagarna följs, men inga pengar följde med. Kommunen 

kämpar med en kärv ekonomi och ser lagarna som en ytterligare utgift. De tycker att 

lagarna är bra och behövs men ekonomiskt är det tungt. 

Vad hade man då gjort i kommunen vi undersökte? Jo man hade byggt om i en park men 

inte lyckats få ramperna för rullstolar rätt så att de gick att använda för personer med 

funktionsnedsättningar. Man planerade nytt centrum men hade inte funderat på perspektivet 

funktionsnedsättning och framkomlighet. En del allmänna byggnader var handikapp-

anpassade, men det var en hel del att göra ännu.  

Det som hela tiden kommer tillbaka under intervjuerna är det ekonomiska. Ekonomi är 

det man först tänker på. Vad är ekonomiskt möjligt? Ekonomin styr verksamheten med 

järnhand. Lagarna ska självklart följas, men hur kan det klaras av med minsta ekonomiska 

resurs. Som politiker såg man sin uppgift som den som har pengapåsen och har hand om att 

fördela pengarna ut i organisationen.  

Har vi då lyckats uppnå syftet med vår uppsats. Vi har fått en liten inblick i politikers 

och tjänstemäns syn på bemötande mot personer med funktionsnedsättningar. Fler 

intervjuer hade nog varit bra, men vi kan inte vara säkra på att svaren och utfallet hade 

blivit något annorlunda. Det som skiljer tjänstemän och politiker åt är att tjänstemannen kan 

den verksamhet han är satt att leda och de lagar som gäller. Politikern ser på ekonomin i 

första hand, i alla fall i den här kommunen. Det blir en balansgång mellan det som lagen 

säger och vad som är ekonomiskt möjligt.  
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Bilaga 1 

Krister Björkman     040906 

Ing-Mari Hagström 

Till socialnämndens ordförande, socialchef och enhetschefer 

 

Förfrågan om deltagande i intervjuer 

Vi heter Krister Björkman och Ing-Mari Hagström. Vi är studenter vid Institutionen för 

hälsovetenskap i Boden. Programmet vi går heter Sociala omsorgsprogrammet och vi har 

börjat termin 7. Vi läser Social omsorg C och vår uppgift är att skriva en C-uppsats. 

Uppsatsen vi skriver bygger på litteratur, vetenskapliga rapporter och intervjuer. Ämnesval 

är bemötande från samhällets sida mot personer med funktionsnedsättningar. Med 

bemötande tänker vi på att det är en fråga om mänskliga rättigheter, att samhället ska vara 

tillgängligt och ingen ska bli diskriminerad. 

 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur politiker och chefer i en kommun jobbar 

med bemötande mot personer med funktionsnedsättningar och hur detta förs ner i 

organisationen. För att göra undersökningen önskar vi få göra intervjuer med er som 

beräknas ta 1 till 1 ½ timme. Intervjuerna önskar vi få spela in på band och endast avlyssnas 

och sammanställas av oss två studenter. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas om personen vill det. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär 

att varken personnamn eller vilken kommun som avses kommer att uppges. Studien 

kommer att finnas tillgänglig vid institutionen efter att först ha behandlats vid såväl ett 

mittseminarium som slutseminarium. 

 

Vi hör av oss till er per telefon de närmsta dagarna för att höra om ni önskar deltaga i denna 

studie och bestämma tid och plats för eventuella intervjuer. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Krister Björkman   Ing-Mari Hagström 

Tel: 070-34 85 137   Tel: 0926-100 38 el. 070-24 94 673 

 

Handledare: Elisabeth Lantto Tel: 0921-758 65  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Har ni jobbat med bemötande projekt i kommunen? 

2. Finns det handlingsprogram om bemötande mot personer med 

funktionsnedsättningar? Har kommunen fastställda mål? 

3. Anser du att bemötande är en fråga för politiker och chefer? 

4. Det finns många rapporter om bemötande, tror du att man använder sig av dessa i 

organisationen för att kompetensutveckla personalen? 

5. Ges det resurser för att kunna förbättra bemötandet t. ex. kompetensutveckling? 

6. Har samhället en tydlig och realistisk politik när det gäller funktionshindrade? 

Riksdags/lokalnivå 

7. Ger lagen tydliga riktlinjer för hur personer med funktionsnedsättningar ska 

bemötas? 

8. Behandlas allmänna bemötande frågor i fullmäktige/socialnämnden? 

9. Finns det någon helhetssyn inom förvaltningen, samarbetar man mellan varandra? 

10. Har kommunen resurser för att ge ett gott bemötande? 

11. Har kommunen någon särskild handlingsplan för att öka delaktigheten i frågor som 

berör den egna vardagen för den funktionshindrade? 

12. Tycker du att personer med funktionsnedsättningar i den här kommunen ses som 

fullvärdiga kommunmedborgare med möjlighet till inflytande och samhälls-

deltagande? Varför? Hur har kommunen arbetat för att göra det möjligt? 

13. Ett viktigt mål i samhällets syn på livssituationen för personer med 

funktionsnedsättningar är ökad delaktighet i kommunernas fritids- och 

kulturverksamhet. Hur har kommunen arbetat för att nå detta mål? 

14. LSS är en rättighetslag som anger specificerade krav på kommunerna. Vilken 

uppfattning har kommunen om denna typ av lagstiftning? 

15. Vilka positiva eller negativa förändringar kan man se för personer med 

funktionsnedsättningar de närmsta åren? 

16. Finns det något att tillägga? Något som utelämnats eller något annat väsentligt som 

bör komma med?  
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Bilaga 3 sid.nr. 36-43 

 Utdrag ur Handikappolitiskt handlingsprogram för xxx kommun 2001 

Kommunfullmäktige 
 
BAKGRUND 
Enligt handikapputredningen är det viktigt att kommunerna i all sin verksamhet ser till att 
funktionshindrade får en i förhållande till andra invånare likvärdig ställning. 
 
1989 års handikapputredning skriver i sitt slutbetänkande ”Ett samhälle för alla” (SOU 
1992:52), 
-”Kommunala planer och program i frågor om tillgänglighet skall både ge uttryck för den 
beslutade viljeinriktningen och vara praktiska och konkreta. De skall också kunna följas 
upp och utvärderas på kort och lång sikt. Handikapporganisationerna måste, för att kunna 
utöva inflytande, ges möjlighet att komma in tidigt i beslutsprocessen. Den organisatoriska 
formen för samarbete får utarbetas efter lokala förutsättningar. Det är betydelsefullt att 
handikapporganisationernas medverkan fokuseras på de punkter där organisationerna 
besitter en speciell kompetens.” 
 
KOMMUNENS MÅL OCH INRIKTNING 
XXX är en kommun för alla medborgare. Oavsett om vi har funktionshinder eller inte, 
upplever vi alla behov. Alla har vi dessutom behov av hjälp/service. Det gäller inte minst 
funktionshindrade. Den gemensamma utgångspunkten för alla nämnders arbete med 
kommunal verksamhet och service är att alla i organisationen, anställda och politiker har 
respekt för enskilda människors upplevelse av sina behov. 
 
HANDLINGSPROGRAMMETS ÖVERGRIPANDE MÅL 
Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla människor, oavsett funktionshinder, kan 
leva ett fullvärdigt liv – socialt, kulturellt, i arbete, bostad, skola och på fritiden. 
 
Det handikappolitiska handlingsprogrammet syftar till att minimera antalet situationer där 
den funktionshindrade även är handikappad. Det ska ske genom att kommunen via 
nämnderna dels sätter upp mål för den verksamhet som vänder sig till allmänheten, dels 
vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå målen. 
 
Vid sidan av det handikappolitiska handlingsprogrammet återfinns samhällets individuella 
åtgärder för de funktionshindrades behandling och träning. Tillsammans med individuella 
tekniska hjälpmedel är även dessa åtgärder ämnade att minimera antalet situationer där de 
funktionshindrade är handikappade.  
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FN´S STANDARDREGLER 
 
1993 antog FN:s generalförsamling standardregler för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet. 
 
Reglerna innehåller tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter 
och ansvar. De ger konkreta förslag till hur ett land kan undanröja hinder för personer med 
funktionsnedsättning och därmed skapa ett tillgängligt samhälle. 
 
Av de sammanlagt 22 standardreglerna har 10 tagits med i kommunens handikappolitiska 
handlingsprogram. Grunden för urvalet har varit att ta med de regler där kommunen har 
reella möjligheter att via sina nämnder utöva en påverkan. Inom parentes anges 
numreringen från den kompletta listan av de 22 standardreglerna. 
 
Varje nämnd bör dessutom göra sig bekant med samtliga standardregler och avgöra i vad 
mån nämnden bör ta upp en bestämd fråga. 
 

1. ökad medvetenhet (1) 
2. tillgänglighet (5) 
3. utbildning (6) 
4. arbete (7) 
5. familjeliv och personlig integritet (9) 
6. kultur (10) 
7. rekreation och idrott (11) 
8. policy och planering (14) 
9. handikapporganisationer (18) 
10. personalutbildning (19) 

 
När nämnderna arbetar med att utforma sina respektive delar av det handikappolitiska 
handlingsprogrammet ska alla de tio utvalda av FN: s standardregler övervägas. Varje 
nämnd ska bedöma hur den kan bidra till att funktionshindrade ska kunna leva som andra i 
de avseenden som dessa standardregler behandlar. 
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ARBETSSÄTT 
Det handikappolitiska handlingsprogrammet är ett grunddokument där de långsiktiga 
målen redovisas och där det anges ur vilka aspekter nämnderna årligen ska se över sin 
verksamhet så att de uppsatta målen uppnås. Den översynen ingår i budgetarbetet på 
samma sätt som sker beträffande övriga mål där nämnderna tar ställning till vilka åtgärder 
som behövs och om det finns ekonomiskt utrymme för att genomföra dem. 
 
I arbete med att minimera antalet situationer där de funktionshindrade även är 
handikappade ska samarbete/samverkan ske med de olika handikapporganisationerna. Med 
den sakkunskap de besitter och det engagemang de utövar kan de spela en viktig roll. 
Samarbetet kan bedrivas direkt med berörd organisation, men även och med fördel via det 
Kommunala Handikapprådet. 
 
Utifrån de tio standardreglerna ser nämnderna över sitt ansvar och sina möjligheter att 
underlätta för funktionshindrade att leva som andra. När mål och åtgärder på 
handikappområdet utifrån det handikappolitiska handlingsprogrammet, behandlas i 
samband med budgetarbetet, skall nämnden göra en inventering ab eventuella brister i 
verksamheten ur några olika aspekter: 
 

- Har nämnden den organisation som är ändamålsenlig för att uppnå målen i det 
handikappolitiska handlingsprogrammet. 

- Har nämnden kompetent personal för uppgiften att nå uppsatta mål. 
- Har nämnden gjort det möjligt för de funktionshindrade att själva eller med gängse 

transportmedel ta sig till verksamheten. 
- Har nämnden etablerat en dialog med de funktionshindrade och / eller deras 

företrädare. 
 
NÄMNDERNAS MÅL OCH ARBETE FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN 
Det handikappolitiska handlingsprogrammet har formulerats för att fungera som ett 
arbetsinstrument. Programmet redovisar en metod för att garantera att de 
funktionshindrades möjligheter att leva som andra ständigt prövas och åtgärdas. 
Handlinsprogrammet beskriver hur nämnden ska arbeta för att uppnå det mål den ställt upp. 
 
Handlingsprogrammet ska därför vara giltigt som planeringsinstrument under lång tid 
medan inventeringar av brister och beslut om åtgärder årligen aktualiseras i nämndernas 
verksamhetsplanering. 
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FRITIDS OCH KULTURNÄMNDEN 
 
ANSVARSOMRÅDE 
Fritids- och kulturnämnden har ett brett och viktigt ansvarsområde. På kulturens område 
ansvarar nämnden för biblioteksverksamhet, allmän kulturverksamhet med inriktning på 
ord, bild, ljud och rörelse. Kulturmiljövård inkl kulturhistorisk verksamhet ingår i 
ansvarsområdet. Nämnden ska ge stöd till den frivilliga folkbildningsverksamheten. 
Nämnden stöder den ideella föreningsverksamheten inom kultur, idrotts- och annan 
föreningsverksamhet. 
 
MÅL 
Funktionshindrade skall ägnas ökad uppmärksamhet 
 
Nämnden skall med olika åtgärder och inom givna ramar arbeta aktivt med 
handikappfrågor, förebyggande friskvård och rehabiliteringsåtgärder. 
 
För funktionshindrade som deltager i bidragsberättigad aktivitet utgår generösa bidrag, 
oavsett ålder 
 
Förvaltningens anläggningar och arrangemang skall vara lätt tillgängliga även för 
människor med funktionshinder. 
 
I xxx skall råda kulturell välfärd 
 
Människor skall ges möjlighet att; 

- Utveckla sitt intellekt, sina kunskaper, fantasi och känsla 
- Utveckla social gemenskap 
- Utöva sina demokratiska rättigheter 
- Lära känna de historiska sambanden och tillvarata kulturarvet 
- Utveckla kommunikation mellan människor 
- Få intellektuella och emotionella upplevelser 

 
MEDEL 
Nämndens möjligheter att ta emot funktionshindrade i sin verksamhet skall årligen prövas 
genom en inventering av nämndens resurser (lokaler, arrangemang, utrustning etc.). 
 
Prövningen som ingår i budgetarbetet skall leda till övervägande om åtgärder för att komma 
tillrätta med upptäckta brister samt att utveckla verksamhet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
 
ANSVARSOMRÅDE 
Kommunstyrelsen har ansvaret för sysselsättningsfrågor 
 
MÅL 
Kommunen skall öka möjligheter till arbete och sysselsättning 
 
MEDEL 
Kommunen skall bereda funktionshindrade lämpliga arbetsuppgifter inom ordinarie 
verksamhet. Utöver den ordinarie verksamheten skall kommunen initiera och driva projekt 
med särskild inriktning mot målgruppen. I sysselsättningsbudgeten skall särskilda medel 
avsättas för insatser direkt riktade till funktionshindrade och arbetshandikappade. 
 
Kommunstyrelsen skall i samband med nya etableringar av företag, aktualisera 
funktionshindrades möjligheter till anställning. 
 
Kommunstyrelsen skall fortgående inventera och pröva att fysisk miljö och verksamhet inte 
är av den art att funktionshindrade upplever sig vara handikappade. Överväganden om 
åtgärder för att komma tillrätta med upptäckta brister samt att utveckla verksamhet skall 
ingå i styrelsens budgetarbete. 
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PLAN OCH MILJÖNÄMNDEN 
 
ANSVARSOMRÅDE 
Nämnden ska arbeta för en förbättrad miljö och ett förstärkt hälsoskydd. Med hälsoskydd 
avses åtgärder för att hindra uppkomsten av olägenheter för människors hälsa. Man ska 
även ta hänsyn till de som är känsligare än normalt. Nämnden har därför möjlighet att ställa 
krav som förbättrar förhållandena för allergiker och överkänsliga personer framför allt då de 
gäller offentliga miljöer och i viss mån bostäder. 
 
Nämnden ska i kommunens samhällsplanering i ett tidigt skede också ta till vara hälso- och 
miljöskyddsintressen. Nämnden har ett ansvar för att den fysiska miljön, både inomhus och 
utomhus, utformas på ett sådant sätt att tillgängligheten för människor med funktionshinder 
hålls hög. 
 
En del av nämndens verksamhet är råd- och informationsgivande – många gånger i 
förebyggande syfte. Informationsinsatser av olika slag är speciellt viktiga när det gäller att 
visa respekt även för den som har ett osynligt handikapp. 
 
Enligt nämndens vision har människan rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med 
naturen. I arbetet mot en hållbar utveckling skall människan stå i centrum. Nämnden skall 
genom sitt arbete medverka till att skapa sådana förhållanden i vår kommun att människor 
långsiktigt kan leva och verka här. 
 
MÅL 
Plan och miljönämnden ska verka för att samhällsbyggandet sker med en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för alla människor som resultat. Målet innefattar att sådana 
förhållanden skapas att funktionshindrade ges ett hälsosamt och rikt liv. 
 
MEDEL 
Nämnden ska ständigt i samband med tillstånds-, tillsyns- och planeringsarbete bevaka den 
fysiska miljön för att reducera olika hinder som kan begränsa funktionshindrade från olika 
aktiviteter. 
 
Genom utökad information ska nämnden arbeta för att människor inom kommunen får 
större medvetenhet om de funktionshindrades villkor och behov. 
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SOCIALNÄMNDEN 
 
ANSVARSOMRÅDE 
Socialnämnden har ett särskilt ansvar för de funktionshindrade. Handikappomsorgen har ett 
huvudansvar för omsorgen om de funktionshindrade bl a via tillämpning av LSS, lagen om 
särskilt stöd till vissa funktionshindrade. Hemtjänsten har omsorg om de äldre 
funktionshindrade med insatser inom socialtjänstlagens ram. Verksamheten på dessa 
områden regleras dessutom genom mål, åtgärder och uppföljning inom nämndens 
målstyrning och verksamhetsplanering. 
 
Nämnden har i likhet med övriga nämnder ansvar för att den funktionshindrade allmänheten 
har tillgång till dessa olika verksamhetslokaler. 
 
MÅL 
Socialnämnden skall underlätta för de funktionshindrade att besöka lokaler som nämnden 
bedriver verksamhet i. detta oavsett om det handlar om ärenden i samband med eget 
funktionshinder eller andra ärenden. 
 
MEDEL 
Socialnämndens möjligheter att ta emot funktionshindrade i sin verksamhet skall årligen 
prövas genom en inventering av socialnämndens resurser (lokaler, utrustning etc.). 
Överväganden om åtgärder för att komma tillrätta med upptäckta brister samt att utveckla 
verksamhet ingår i nämndens budgetarbete.  
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TEKNISKA NÄMNDEN 
 
ANSVARSOMRÅDE 
 
Tekniska förvaltningen arbeta med frågor som rör kommunens fastigheter och infrastruktur. 
 
Förvaltningens uppgifter är att svara för teknisk utredning, utveckling, produktion, 
förvaltning och service av kommunens anläggningar enligt nedan. 
 

- Gator 
- Vatten- och avloppsreningsverk 
- Vatten- och avloppsledningar 
- Avfallsdeponier 
- Fastigheter 
- Parker och skogar 
- Markfrågor (köp och försäljning) 
- Trafikfrågor 
- Bostäder 

 
MÅL 
Nämnden skall arbeta för att lokaler där kommunen bedriver verksamhet skall vara 
tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Det gäller både kommunens egna 
fastigheter och förhyrda. Nämnden skall även verka för att annan offentlig miljö får god 
tillgänglighet. Med annan offentlig miljö avses bl a. trafikmiljö med hänsyn till 
tillgängligheten för funktionshindrade. 
 
Kommunens lokaler ska vara rökfria. Lokalerna skall också vara anpassade så att allergiska 
reaktioner ej framkallas. 
 
Nämnden skall verka för att dom personer i tekniska förvaltningens personal som i sitt 
arbete handlägger frågor som berör personer med funktionsnedsättning skall erhålla 
fördjupad utbildning i dessa frågor. 
 
Nämnden skall verka för att handikapporganisationer får utökat inflytande vid nyanläggning 
och ombyggnader av kommunens lokaler samt vid förändringar av trafikmiljön. 
 
MEDEL 
Nämnden skall kontinuerligt ta hänsyn till tillgänglighetsfrågor i samband med att beslut 
fattas i frågor som rör tekniska förvaltningens verksamhet. 
 
Speciell hänsyn/uppföljning av dessa frågor skall utföras i samband med budgetarbetet 
varje år. 
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