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Sammanfattning

Nya perspektiv men inarbetad praxis 
En studie av utvecklingsstördas delaktighet och självbestämmande 

Syftet med studien var att med utgångspunkt i SFU-projektet studera villkor och 
förutsättningar, för ökad delaktighet och självbestämmande, för utvecklings-
störda som bor i gruppbostad. Studien genomfördes i en glesbygdskommun i 
norra Sverige och data genererades genom fältobservationer på en gruppbostad 
för utvecklingsstörda och intervjuer med åtta personal och tre gode män, före 
och efter projektets genomförande. Avsikten med fältobservationerna var att få 
insyn i de vardagliga mötena och den sociala interaktionen i den givna 
kontexten, samt en möjlighet att få kunskap om brukarnas möjligheter till 
delaktighet och självbestämmande. Intervjuerna genomfördes för att få 
ytterligare och fördjupade svar på forskningsfrågorna, som var: Vilka innebörder 
har begreppen delaktighet och självbestämmande för personal och brukarnas 
företrädare, gode män? Hur går kommunen till väga för att realisera dessa mål 
och hur lyckas de? Finns det några motkrafter för att arbeta mot att dessa mål, 
och i så fall, vilka är de viktigaste? 

Det övervägande intrycket av intervjuerna var att det fanns en stor osäkerhet hos 
personalen om innebörden i begreppen delaktighet och självbestämmande, och 
om betydelsen av att brukarna skulle ha dessa möjligheter. Exempel på konkreta 
förändringar som intervjupersonerna ansåg hade skett efter att projektet avslutats 
var att de hade startat ett “boenderåd” och att klimatet på gruppbostaden hade 
blivit mera tillåtande. En paradox var dock att intervjupersonerna ansåg att det var 
viktigt att brukarna får vara med och bestämma samtidigt som det är personalen 
som i stor utsträckning bestämmer. Dessutom ansåg de att personalen har börjat 
respektera brukarna mera. Ett annat motsägelsefullt uttalande var att personalen 
var rädda för att brukarna skall börja ”styra” för mycket om de får bestämma i 
vissa frågor, samtidigt som de menar att brukarna inte är med och bestämmer 
därför att de har så dåligt självförtroende.

De mest betydande hindren för brukarnas möjligheter till självbestämmande var 
av organisatorisk, social och kommunikativ karaktär. De organisatoriska hindren 
var exempelvis oklara roller, brist på ledning och handledning samt behovet av 
planering och struktur av arbetet. Det visar sig också att det finns  en stark 
kollektiv praxis, som bland annat innebär att arbetet är rutinstyrt, och de rutiner 
som har skapats är svåra att förändra eftersom de upplevs som en trygghet. Det 
kan vara en av anledningarna till att utbildningen, som var den största 
interventionen i projetet inte fick den avsedda effekten.





Abstract

New perspectives but established praxis 
A study of participation and self-determination for people with  

developmental disabilities 

Using the SFU project as a starting point, this study explores the conditions for 
increased participation and self-determination for people with developmental 
disabilities who live in group homes. The study was carried out in one 
municipality in a sparsely populated area in northern Sweden.

 Two qualitative methods were combined. Eight of the staff and three 
relatives were interviewed and fieldwork was performed in a group home for 
people with developmental disabilities before and after the project. The 
fieldwork provided a view of the everyday meetings and the social interaction in 
the given context and even provided knowledge of the possibilities for the 
service users to participate thereby increasing their self-determination. The 
interviews were intended to uncover deeper answers to the following research 
questions: What does participation and self-determination mean for the staff and 
the relatives of the service user?  How does the municipality work to realize 
these goals and how do they succeed? Is there any opposition to work towards 
realizing these goals? If there are, what are the most important? 

The predominant impression was that the staff was very insecure about the 
content of the concepts participation and self-determination and the importance 
for the service user to exercise these possibilities. After the project was finished, 
some respondents noted that they had started a “user council” in one of the 
group homes. Another change was that the “climate” at the group home had 
become more open after all of the staff had received education, the main 
intervention in the project. A paradox was that the informants meant that it is 
important that the service user is allowed to participate and exercise self-
determination; however, it is the staff who mainly make the decisions and the 
staff believed that they respected the users more. In addition, the staff are afraid 
the service user will begin to have too much control if they are allowed to decide 
about some questions and the staff believed that the service users do not 
participate and make decisions because a lack of self-confidence. 

The most important obstructions that inhibited self-determination were the 
character of the organization, the social situation, and the communication. 



Obstructions included the organization’s lack of management and support and 
disruption about the needs of a plan and a structure of the work. There was a 
strong collective praxis in the organisation that work should avoid routines and 
that the routines are difficult to change because they provide safety. This could 
be one of the reasons that the education, which was the main intervention of the 
project, did not provide the impact that was intended. 

The goal of the project was to increase the service users’ possibilities to 
practice self-determination and to encourage them to demand more complicated 
challenges than offered by the education. One way to reach the goals can be to 
encourage cooperation with the relatives and support and raise the enthusiasm 
for several of the staff to develop ways to work so they take care of and respect 
the choices that the service users make. When this happens, the service user will 
experience more self-determination and independence. 
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KAPITEL 1 

Utvecklingsstörning och självbestämmande 

Under olika tidsperioder har det funnits varierande uppfattningar om bemötandet 
av och omsorger om människor med utvecklingsstörning.  Under en tidsepok var 
de segregerade och förvarades på stora institutioner, utan någon möjlighet till 
delaktighet och självbestämmande. Synsättet präglades också av att de ansågs 
vara en homogen grupp och bemöttes som objekt samt att andra tog sig rätten att 
bestämma vad som var bäst för dem. Detta perspektiv utgick från att 
funktionsnedsättningen enbart var en egenskap, en brist hos individen. Medan de 
idag, enligt gällande lagstiftning, skall ha jämlika levnadsvillkor och kunna leva 
som andra samhällsmedborgare.  

Numera har målen för den svenska handikappolitiken klargjorts, bland annat 
genom att funktionshindrade och även utvecklingsstörda skall leva under så 
jämlika förhållanden som möjligt, ha självbestämmande, vara delaktiga i och ha 
inflytande över sina liv samt att integriteten skall respekteras (SFS 1993:387 §§ 5 
och 6). Ekensteen (2006) menar att dessa begrepp är nära förknippade med den 
enskildes identitet och kräver att staten och kommunerna tar ett aktivt politiskt 
ansvar för att dessa mål skall förverkligas. Det finns ett antal studier, som jag 
kommer att referera till senare, vilka visar att det är långt kvar innan dessa mål är 
realiserade. En del kommuner har genomfört konkreta projekt i arbetet att 
förbättra brukarnas möjligheter till delaktighet och självbestämmande och det är 
ett sådant projekt som ligger till grund för den studie som presenteras i denna 
licentiatuppsats. Studien har för avsikt att bland annat belysa hur den aktuella 
kommunen arbetar för att målen skall realiseras och hur de lyckas. 

Studiens utgångspunkt  

Utgångspunkten för studien är ett projekt, som jag har valt att kalla SFU-
projektet (Självbestämmande För Utvecklingsstörda). Det genomfördes i en 
glesbygdskommun i norra Sverige med målet att bland annat ge brukarna större 
möjligheter till delaktighet i och självbestämmande över sina liv. Deltagarna i 
projektet var berörda intresseorganisationer, personal, beslutsfattare i den aktuella 
kommunen och till viss del brukarna och anhöriga/gode män.  
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Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med studien för denna licentiatuppsats är, att med utgångspunkt i SFU-
projektet, studera villkor och förutsättningar för ökad delaktighet och 
självbestämmande, för utvecklingsstörda som bor i gruppbostad. Gruppbostad är 
en särskild insats som i LSS (SFS 1993:387) benämns för bostad med särskilt 
service eller annan särskild anpassad bostad (§9 p. 9) och som kan sökas av de 
som tillhör personkretsen (§ 1). Även om studien är begränsad till en enda 
kommun är det ett mål att den kunskap som studien ger skall kunna ha relevans 
också för andra kommuner. De sammanhang som påpekas är knutna till 
egenskaper och drag, som den aktuella kommunen också har gemensamt med 
andra kommuner. Även om de resultat som analysen ger, inte kan generaliseras i 
någon statistisk mening så är det möjligt att resonera kring villkor som berör 
kommuner i allmänhet med utgångspunkt i denna enda kommun.

Målsättningen har varit att söka det generella i det speciella. Det sker genom, 
som Schwandt (1997) uttrycker det, ”A general statement or proposition made by 
drawing an inference from observation of the particular” (s. 57). Författaren 
menar att kvalitativa frågor lägger betoningen på betydelsen av det specifika, det 
lokala, det särskilda, men försöker förena det med idén om generalisering genom 
att argumentera för överförbarhet av fynden från ett speciellt fall. Författaren 
skriver:

”In sum, on this conception of the use of qualitative studies, the aim is to study 
specific cases – not to develop or elaborate on general theoretical knowledge, but to 
make it possible to develop powers of perception and thereby enhance practical 
wisdom” (s. 60).  

Att funktionshindrade skall ha rätt att vara delaktiga i och ha självbestämmande 
över sina liv anges som viktiga mål för svensk handikappolitik. Utifrån dessa mål 
och syftet med studien formulerades följande forskningsfrågor: Vilka innebörder 
har dessa politiska mål för personalen, som arbetar inom omsorgsverksamheten 
och för brukarnas företrädare, gode männen? Hur går kommunen till väga för att 
realisera dessa mål, och hur lyckas de? Finns det några motkrafter för att arbeta 
mot dessa mål, och i så fall, vilka är de viktigaste? Detta är några av de frågor 
som diskuteras i denna uppsats.  
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Uppsatsens uppläggning 

I detta kapitel beskrivs studiens utgångspunkter, dess syfte och mina forsknings- 
frågor. Därefter görs en kort historisk tillbakablick om utvecklingsstördas livs-
situation särskilt vad gäller möjligheterna till delaktighet och självbestämmande  
under olika tidsperioder. Kapitlet avslutas med reflektioner omkring studiens 
centrala begrepp, aktuell handikappforskning, forskningen om utvecklings-
störning och utvecklingsstördas självständighet. I kapitel två ger jag en bild av 
kommunen där SFU-projketet genomfördes, dessa handikappomsorg och en 
närmare beskrivning av projektet. I det nästkommande kapitlet, kapitel tre 
diskuterar jag utvecklingsstörning som en socialt konstruerad avvikelse och 
beskriver olika konstruktioner av utvecklingsstörning under olika tidsepoker.  

I kapitel fyra beskrivs studiens uppläggning och tillvägagångssätt samt de etiska 
och metodiska övervägandena som jag gjorde före, under och efter studiens 
genomförande. De följande två kapitlena, kapitel fem och sex, beskriver analysen 
av fältobservationerna och intevjuerna på ett empirinära sätt. Detta för att läsaren 
skall få en möjlighet att ”komma nära” intervjupersonernas uppfattningar om 
brukarnas delaktighet och självbestämmande och vilka villkor och förutsättningar 
de ser för att brukarnas skall ha dessa möjligheter. Kapitel fem inleds med  en 
närmare bild av den kontext där fältobservationerna och intervjuerna 
genomfördes. Därefter görs en beskrivning av intervjupersonernas uppfattningar 
om innebörden i begreppen delaktighet och självbestämmande före och efter 
SFU-projektets genomförande. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de 
intervjuades uppfattning om betydelsen för brukarna att ha möjligheter till 
delaktighet och självbestämmande samt om och i så fall vilken betydelse 
projektet har haft samt om det har gett några effekter. Man kan säga att kapitlet 
har en utvärderingskaraktär eftersom det speglar situationen före och efter 
projektets genomförande. I nästa kapitel, kapitel sex, beskrivs de hinder och 
begränsningar för brukarinflytande, som intervjupersonerna uttrycker. Uppsatsen 
avslutas med en diskussion om villkor och förutsättningar för brukarnas 
delaktighet och självbestämmande, vad kommunen gör för att förverkliga dessa 
mål samt hur man kan förklara och förstå de hinder som finns.  

Bakgrund 

Massmedia uppmärksammade i början av 1950-talet flera fall av miss-
förhållanden på institutionerna för utvecklingsstörda och det ledde till att en 
opinion startade om hur utvecklingsstörda behandlades av samhället. Då började 
också föräldrar till barn med utvecklingsstörning att organisera sig i lokal-
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föreningar och år 1954 bildades riksorganisationen Förbundet för Utvecklings-
störda Barn (FUB)1. De började utöva påtryckningar på beslutsfattare och 
myndigheter för att höja standarden, framför allt på undervisningen och boendet 
för sina barn (Nirje, 2003). Det ledde bland annat till att regeringen tillsatte två 
utredningar under 1950- och 60-talen2, som kom att få stor betydelse för dagens 
handikappolitik. Fram till dess hade den dominerande synen varit att 
funktionsnedsättningen var ett problem hos individen och därför utgick de 
offentliga insatserna i huvudsak från det medicinska perspektivet. Under 1960- 
och 70-talen skedde en gradvis förändring av perspektivet till att fokusera på de 
problem som samhällets utformning förorsakade människor med olika funktions-
nedsättningar.

I handikappolitiska programmet, 1981 (Socialdepartementet, 1981) betonades i 
första hand att funktionshindrade skulle ha ett kollektivt inflytande, som de 
hade möjlighet att utöva genom handikapporganisationerna. Under slutet av 
1980-talet tillsatte regeringen en utredning, vilken kom att kallas 1989-års 
handikapputredning som hade till uppgift att utreda samhällets stöd till 
funktionshindrade. I ett av utredningens betänkanden (SOU 1990:19) 
konstaterades att det fanns omfattande brister i stödet till människor med olika 
funktionsnedsättningar. Bristerna gällde både omfattningen av och innehållet i 
insatserna samt den enskildes möjlighet att själv kunna bestämma och planera 
sitt vardagsliv. Det konstaterades även att det fanns stora brister när det gällde 
möjligheterna för funktionshindrade att påverka utformningen av servicen och 
stödinsatserna. Vidare fanns det stora klyftor i välfärden mellan funktions-
hindrade och andra, mellan olika grupper av funktionshindrade och mellan olika 
orter i landet (Dehlin, 1997). I handikapputredningens förslag betonades också 
vikten av respekt för den enskildes rätt till självbestämmande och inflytande 
(SOU 1991:46). I propositionen (1999/2000:79) till den nya handikapplagen, 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, som kallas LSS (SFS 
1993:387), sätts också  fokus på begreppen delaktighet och självbestämmande. 
Det är en kontrast till den ideologi som var rådande under ”institutionstiden”, 
där den tydliga segregeringen ibland syftade till att skydda funktionshindrade 
från övriga samhället och ibland tvärt om, att skydda samhället från de 
funktionshindrade (Söder, 1992). Många funktionshindrade och olika intresse-
organisationer har påtalat att de inte är delaktiga i att planera det stöd och de 
tjänster som samhället ger. En följd blir då att många inte kan leva det liv de 
själva vill, utan att det är olika beslutsfattare och professioner som till stora 
delar bestämmer över utformningen av deras liv (Jarhag, 2001).

1 Numera Förbundet Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna. 
2 Socialpolitiska kommittén, 1958 och 1966-års handikapputredning 
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I och med 1989 - års handikapputredning sattes fokus på att människor med 
funktionsnedsättningar skulle ha rätt att vara delaktiga och att verksamheten 
skulle respektera den enskildes självbestämmanderätt. Särskild betonades att 
funktionshindrade skall bemötas ur ett individuellt perspektiv. Detta gäller 
också utvecklingsstörda och nu påbörjades avvecklingen av de stora 
institutionerna, där de ofta hade levt sina liv utan dessa möjligheter. 
Decentraliseringen av den offentliga verksamheten kan ha påverkats av kraven 
om ökad individuell delaktighet i stället för det kollektiva inflytande som 
funnits genom exempelvis handikapporganisationerna, som dessutom numera 
anses ha försvagats (Barron, Michailakis & Söder, 2000).

I LSS (SFS 1993:387) finns bland annat angivet att brukarna skall ha rätt till 
självbestämmande och medbestämmande (jfr §6). Dessa begrepp används även 
flitigt i andra sammanhang inom handikappolitiken, men de har inte tydligt de-
finierats, utan de behandlas snarare som självklarheter (Wikström, 2005). Ett 
steg för att nå handikappolitikens mål är att öka kunskapen om hur de olika be-
greppen tolkas, och hur olika aktörer arbetar för att förverkliga dessa mål.

Centrala begrepp 

Ekensteen (2006) skriver att det har skett en påtaglig förändring, då det gäller 
de funktionshindrades syn på sig själva, och synen på funktionshindrade som 
samhällsmedborgare under de senaste decennierna. I synen på sig själva har 
funktionshindrade alltmera lämnat rollen som vårdtagare, ”vårdobjekt” och ser 
sig mera som individer med samma behov, rättigheter och skyldigheter som öv-
riga samhällsmedborgare. Det överensstämmer också med vad som betonas i 
olika dokument för den svenska handikappolitiken (jfr SOU 1990:19; SOU 
1992:52; Prop 1999/2000:79) och den nu gällande lagstiftningen (SFS 
1993:387).  

Första gången begreppet brukarinflytande myntades var på 1980-talet och det 
var ett sätt att möta kritiken som framfördes från olika håll mot en byråkratisk 
och centralstyrd välfärdsstat (Karlsson, 2007).  Målet med en större delaktighet 
i bland annat hur insatser av olika slag utformas var ett större individuellt bru-
karinflytande samt en minskad auktoritetstro (Hydén, Nilholm & Karlsson, 
2003; Karlsson, 2007). Under 1990-talet strävade beslutsfattarna efter att med-
borgarna skulle vara mera delaktiga i välfärdssystemet samtidigt som det pågick 
en ekonomisk nedskärning. För att brukarna skall få sina mål förverkligade, 
hävdar Ershammar (2006) att det är viktigt att alla berörda har uppfattningen att 
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funktionshindrade kan och har rätt att vara delaktiga i beslut som rör deras liv 
och i allmänna samhällslivet. Vidare att de har möjlighet att stötta varandra, ut-
byta erfarenheter och planera vad som behöver förändras inom de verksamheter 
som påverkar deras liv, samt att de har möjlighet att delta i olika beslutsproces-
ser. Brusén & Printz (2006) menar att handikappolitiken tillämpas på olika ni-
våer, men hur de strukturella förutsättningarna förändras i samhället är av 
mycket begränsad betydelse om inte de mänskliga förutsättningarna också för-
ändras. Vidare skriver författarna att för att intentionerna skall kunna förverkli-
gas är det viktigt med utbildning av, och information till beslutsfattare inom 
olika organisationer och nivåer och till övriga samhällsmedborgare. Men vad 
betyder då begrepp som delaktighet och självbestämmande? 

Det är varken möjligt eller avsikten att ge några precisa definitioner av de centra-
la begreppen i denna licentiatuppsats. För det första utgör de, som de används 
här, politiska ideal som används i lagtexter och måldokument utan att de har de-
finierats i dessa dokument. Eftersom politiken fungerar som den gör är det inte 
säkert att funktionshindrade får möjlighet att styra över sin vardag bara för att 
riksdagen har fattat sådana beslut. De beslut som tagits av riksdagen skall tolkas 
av andra människor, dvs. de som arbetar nära brukarna eftersom det är de som 
skall tillämpa lagarna. Hur brukarna får möjligheter till delaktighet och självbe-
stämmande är därför beroende av hur dessa människor tolkar, tillrättalägger och 
försöker att förverkliga dessa intentioner.  

Vid försök att ge begreppen ett mer exakt innehåll är risken till fjärmade lika stor, 
som till ett närmande av politikernas och beslutsfattarnas intentioner. Det är kan-
ske som Sandvin (1992) uttrycker det, att en viss oklarhet om betydelsen kan vara 
en styrka för politiska begrepp. Det kan göra det möjligt att samla en enighet om 
dessa politiska mål, som kommer att vara svårare att uppnå med mera precisa 
målbegrepp.  

Men det är inte vad begreppen betyder och heller inte vad politikerna och andra 
beslutsfattare konkret lägger i begreppen, som utgör fokus för denna studie. Hu-
vudfrågan är vad begreppen delaktighet och självbestämmande betyder för dem 
som arbetar inom den sociala omsorgen i kommunerna, de som skall förverkliga 
begreppen. Vad gör kommunerna rent praktiskt för att realisera målen och vad 
begränsar deras möjligheter för att lyckas? Bauman (2004) skriver att en huvud-
uppgift för samhällsvetenskaplig forskning är att analysera aktörernas handlingar 
innanför deras kontext av begränsande faktorer. Men även om det varken är möj-
ligt, önskvärt eller att man ens bör försöka ge begreppen en precis definition kan 
det vara både intressant och meningsfullt att reflektera lite över deras innehåll 
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och inte minst vad som skiljer dem från varandra. Till exempel kan man hävda att 
delaktighet ger associationer till en gemenskap, delta är något man gör tillsam-
mans med andra. Delaktigheten kan vara av existentiell karaktär, att man känner 
sig som en del av en helhet. Den kan också ha en social karaktär som kopplar till 
de relationer och det sociala samspel som man har till andra. Självbestämmande 
kan sägas vara av mer avgörande karaktär för hur vardagslivet kommer att utfor-
mas. Det kan exempelvis vara vad man skall göra på sin fritid, eller hur man skall 
använda sina pengar, alternativt var man vill bo och arbeta.

Men viktigare är, hur de centrala begreppen i den här studien förmedlas och 
beskrivs i litteraturen och i olika dokument, vilka utgör den normativa kontexten 
för dem som arbetar inom omsorgen om utvecklingsstörda. 

Delaktighet

I FN: s standardregler (Förenta nationerna, 2002) beskrivs tillgänglighet som ett 
av huvudområdena för delaktighet på lika villkor. Här betonas betydelsen av 
tillgänglighet inom alla samhällsområden för att funktionshindrade skall ha 
möjlighet till full delaktighet. Målet för den svenska välfärdspolitikens utveckling 
kan sägas ha sitt ursprung i detta resonemang. WHO har organiserat 
klassifikationen ICF 3 i en hirarkisk ordning och  definierat delaktighet som ett 
personligt engagemang i en livssituation, som representerar det sociala 
perspektivet av funktionstillstånd (Socialstyrelsen, 2003). Grunewald och 
Leczinsky (1999) skriver att begreppet delaktighet används som ett begrepp med 
innebörden aktivt deltagande i samhällslivet. I en studie som genomfördes av 
Wehmeyer & Metzler (1995) framkom att utvecklingsstörda tilläts delta i val och 
beslut som att välja kläder och vilka fritidsaktiviteter de skall delta i, men inte 
viktigare beslut som till exempel val av bostad och arbetsplats. Viktiga 
förutsättningar för delaktighet är att funktionshindrade både blir sedda som 
fullvärdiga samhällsmedborgare och att de har tillgång till samhällets samtliga 
arenor.

Stenhammar (2006) menar att delaktighet är att både få delta i beslut på 
samhällsnivå och det som rör individens vardag, och särskilt viktigt är det att ha 
möjlighet till socialt samspel med andra. Delaktighet innebär bland annat att 
kunna påverka olika beslut, att ha kunskap om de egna villkoren, och utifrån 
dessa själv bestämma om egna angelägenheter. Detta är lika viktigt för 
funktionshindrade som för andra samhällsmedborgare, och verklig delaktighet är 
när man uppfattas som en person med kunskaper och erfarenheter som samhället 
har svårt att vara utan (Jönsson, 2006). 

3 International Classification of functioning, disability and Health 
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Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) menar att en förutsättning för 
delaktighet är, att samhället är tillgängligt för alla och de har delat in 
tillgänglighet i följande fyra områden: 

Fysisk tillgänglighet 

Trots att man redan under 1950-talet hade börjat diskutera utvecklingsstördas 
levnadsförhållanden på institutionerna fortsatte utbyggnaden av dessa under 
1960-talet, vilka resulterade i ett rekordstort antal institutioner i landet. Efter-
som denna typ av boende bland annat innebar att de intagna var segregerade 
från samhället fanns det inga krav på att det övriga samhället skulle anpassas 
för att dessa människor skulle kunna vara delaktiga i livet utanför institutioner-
na. Men i det nationella handlingsprogrammet i handkappfrågor (SOU 1982:46) 
klargjordes att delaktighet och gemenskap i samhället måste åstadkommas så att 
det även blir tillgängligt för funktionshindrade.

I 1989 - års handikapputredning betonades att tillgängligheten och anpassning-
en av den allmänna miljön för alla samhällsmedborgare måste få ett starkare 
genomslag och utredningen föreslog bland annat att plan- och bygglagen skulle 
förändras för att åstadkomma detta (SOU 1992:52). Även von Axelsson (2006) 
hävdar att om funktionshindrade ska ha möjlighet till full delaktighet i sam-
hällslivet och ha samma levnadsvillkor som andra, kräver det att samhället ut-
formas så att det blir tillgängligt för alla. 

Kommunikativ och informativ tillgänglighet 

För ett aktivt deltagande i samhällslivet krävs också att information av olika slag 
är anpassad så att alla medborgare kan förstå den, oavsett funktionsförmåga. Den 
kommunikativa tillgängligheten i samhället är ofta svag för utvecklingsstörda och 
tar inte hänsyn till utvecklingsstördas begränsningar att förstå byråkratisk och 
abstrakt information. Om all kommunikation skall fungera måste det finnas till-
gång till olika former av kommunikations hjälpmedel för att människor med olika 
funktionsnedsättningar och speciellt utvecklingsstörda skall ha möjlighet att vara 
delaktiga (ibid). 

I SOU 1992:52 framkommer att om utvecklingsstörda och andra människor med 
kognitiva svårigheter skall kunna få den information som de behöver, för att ha 
möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet, är behovet av lättfattlig och konkret 
information stort. Staten, kommuner och landstingen är skyldiga att ge alla funk-
tionshindrade den hjälp de behöver för att ta del av informationen från olika 
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myndigheter och den kan ges exempelvis via personligt stöd, bildtelefon och oli-
ka former av datorer.

Psykosocial tillgänglighet 

Blanck & Sellin (2003) menar att på institutionerna för utvecklingsstörda levde 
kontrollen och disciplinen i olika former kvar långt in på 1960-talet, och den 
kanske fortfarande finns kvar i samhället. Under 1990-talet intensifierades 
utbyggnaden av gruppbostäder och det blev allmänt vedertaget att institutions-
boende för utvecklingsstörda skulle ersättas med att de skulle bo i ordinära 
bostäder eller gruppbostäder. Om denna förändring har gjort att den 
psykosociala tillgängligheten och därmed delaktigheten har förbättrats kan 
ifrågasättas.

Ett hinder i den psykosociala tillgängligheten kan vara ett ojämlikt makt-
förhållande i olika situationer. Ett sådant exempel kan vara att personalen har 
högre status, eftersom de har valt att arbeta i exempelvis en gruppbostad, medan 
brukarna har blivit tilldelade en lägenhet och att de måste anpassa sig till 
personalens rutiner och de övriga brukarnas vanor och behov (Waerness, 1983). 
Oliver (1990) skriver att relationen mellan brukare och personal kan utvecklas till 
ett beroende av personal, vilket ofta förknippas med makt och kontroll. Vidare 
skriver författaren att funktionshindrade har få möjligheter att göra olika val och 
att det finns många rutiner inom handikappomsorgen som bidrar till en 
minskning av deras möjligheter till oberoende. Andra hinder kan vara dåligt 
bemötande och negativa attityder från myndigheter, personal och övriga 
samhällsmedborgare (SOU 1999:21). von Axelsson (2006) anser att ett sätt att 
eliminera dessa hinder är att politiker, andra beslutsfattare, personal och 
allmänhet får kontinuerlig information och skaffar sig kunskap om vad det 
innebär att leva med olika funktionsnedsättningar.  

Ekensteen (2006) menar att för att förverkliga intentionerna, att verksamheten 
skall vara grundad på den enskildes självbestämmanderätt och integritet, samt att 
ge den enskilde möjlighet till inflytande och medbestämmande över de insatser 
som ges är det av största betydelse att brukaren får möjlighet att vara delaktig i 
olika beslut. Men när den enskilde har behov av en insats enligt LSS, exempelvis 
gruppbostad, görs det en bedömning av behovet, av en LSS-handläggare och den 
enskilde sätts i beroendeställning till denne och dennes bedömning. 

Bruén & Printz (2006) skriver att livssituationen för utvecklingsstörda har 
förbättrats under de senaste trettio åren, men fortfarande finns det områden att 
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förbättra, exempelvis att utvecklingsstördas delaktighet på den öppna arbets-
marknaden är betydligt lägre än för övriga samhällsmedborgare. Om man skall nå 
handikappolitikens mål, att funktionshindrade skall leva under jämlika 
förhållanden skall de också ha möjlighet till inflytande över förhållanden som 
påverkar den enskildes liv. En fråga man kan ställa är: Är verkligen funktions-
hindrade delaktiga, när deras roll ofta är att lyssna på andra och vara passiva 
mottagare av stöd och service? 

Självbestämmande

Wehmeyer (1999) skriver att det individuella självbestämmandet är grunden för 
medborgarskap i ett demokratiskt samhälle och handlar om att få bestämma över 
det egna livet. Kärnan i livskvalitet är känslomässigt välbefinnande, personliga 
relationer, god materiell standard, möjlighet till personlig utveckling, självbe-
stämmande, social inkludering och rättigheter. En individ som har självbestäm-
mande har exempelvis möjlighet att sätta upp sina egna livsmål, ta egna beslut 
och hävda sina rättigheter. Aberty (1994) menar att självbestämmande är en in-
stinktiv kraft som finns hos varje individ för att bli en självständig person med 
egna tankar, känslor och beteenden. Självbestämmande är också en grundläggan-
de mänsklig rättighet eftersom det är ett viktigt inslag i den personliga utveck-
lingen och en förutsättning för att utveckla den egna identiteten (Wehmeyer & 
Metzler, 1995; Wehmeyer, 1999). Det är också bland de viktigaste för männi-
skors upplevelser av frihet (Ellingsen, 2005). Wehmeyer & Metzler (1995) 
skriver att “a self-determined person is autonomous, acting according to personal 
beliefs, values, interests and abilities” (s. 111). Wehmeyer (1998) anser att ett 
annat problem är att utvecklingsstörda har svårt att ta komplicerade beslut och 
lösa svåra problem, utan hjälp och stöd, på grund av karaktären av funktionsned-
sättningen. Och på grund av olika processer och organisationer riskerar utveck-
lingsstörda att ha mindre kontroll och självbestämmande över sin egen vardag. 
Vidare menar författaren att det finns olika missförstånd om betydelsen av själv-
bestämmande, exempelvis att självbestämmande är identiskt med att individen 
har absolut kontroll över sitt liv, att det alltid är framgångsrikt eller att självbe-
stämmande är lika med ett stort självförtroende.

Historiskt kan sägas att det inte är länge sedan människor med utvecklingsstör-
ning inte hade någon rätt över huvud taget att bestämma över sina vardagsliv. En 
viss utveckling har dock skett vad gäller synen på deras möjlighet till självbe-
stämmande (SOU 1990:19), något som bland annat innebär att människan skall 
betraktas som en person med ett värde i sig och att värdet inte är delbart eller för-
handlingsbart. Alla har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem 
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respekterade. ”Att själv kunna formulera och försvara rätten till integritet i olika 
situationer är annorlunda uttryckt självbestämmande (autonomi)” (SOU 1991:46 
s. 125). Eliasson (1995) hävdar att olika principer betonar att människan har sub-
jektsstatus, vilket betyder att människan är ett aktivt, autonomt subjekt. Vidare att 
individen bär på resurser för att växa och utvecklas samt att hon själv ansvarar för 
sin utveckling och sitt självförverkligande samt att hon är fri att skapa det liv hon 
önskar.

Utifrån det nya perspektivet kan sägas att självbestämmande är en etisk princip 
som skall vara vägledande för omgivningens handlande, och i LSS (SFS 
1993:387) fastställdes att funktionshindrade har rätt att bestämma över sina egna 
liv. Målet för verksamheten är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor 
och fulla delaktighet i samhällslivet och verksamheten skall också vara grundad 
på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet (se § 5). Ekensteen 
(2006) menar att det finns olika dimensioner av självbestämmande för funktions-
hindrade. För det första har mötet med myndigheter och service givare stor bety-
delse för självbestämmandet, och för det andra kan dålig tillgänglighet i samhäl-
let medföra stora hinder. En möjlighet för människor med utvecklingsstörning att 
ha självbestämmande är att deras individuella behov tillgodoses fullt ut, att stödet 
och servicen är individuellt utformad och att det finns en helhetssyn på situatio-
nen samt en förtrogenhet mellan brukarna och deras omgivning. Medan ett hinder 
för självbestämmande är de roller som finns inbyggda i samhällsstrukturen, och 
att det finns en benägenhet att utfärda generella restriktioner, exempelvis åter-
kommande behovsbedömningar och andra tjänstemanna- eller nämndsbeslut som 
ingriper i den enskildes liv. Vem har då rätt att bestämma över någon annan? 
Evelius (2006) konstaterar att rent lagligt kan i princip ingen bestämma över nå-
gon annan, annat än i de fall brukaren har en god man eller förvaltare.

Självbestämmande kan också betraktas utifrån olika synvinklar som att göra fria 
val, utifrån vilken information man fått för att ta ett självständigt beslut. I själv-
bestämmande kan också ingå att brukaren överlåter beslut till någon annan, vilket 
kan innebära en risk för maktmissbruk (SOU 1991:46) utifall att omgivningens 
uppfattning är att ”brukaren inte vet sitt bästa?” En fråga man då kan ställa är: 
Hur vet man att den enskilde verkligen har överlåtit rätten att bestämma till 
andra? Detta gäller många som i sitt dagliga liv är beroende av stora stöd- och 
hjälpinsatser av personal och närstående exempelvis, människor med grav ut-
vecklingsstörning och andra som inte kan uttrycka sig verbalt. Sundet (1997) me-
nar att den anställdes värderingar och förståelse för den enskilde brukaren, styr 
hur den enskilde utformar sin roll som anställd. Det formella och regelstyrda 
handlandet, som hör till de professionella offentliga värdena, måste förenas med 
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de flexibla individuella värderingarna. Hon menar också att kunskapen om vad 
utvecklingsstörning innebär fortfarande är viktig men inte tillräcklig, utan att det 
också krävs en ökad närhet mellan personal och brukare för att förverkliga det 
goda livet i den nya omsorgsformen.   

För att människor med utvecklingsstörning skall kunna välja och ta olika beslut 
krävs att dessa har kunskap om olika möjligheter och att de har fått erfarenhet av 
olika alternativ. Detta kräver att personalen och andra aktörer har kunskap om 
innebörden av att ha en kognitiv funktionsnedsättning och förstår vikten av att 
upprepade gånger erbjuda den enskilde brukaren nya erfarenheter. Vidare krävs 
att personalen känner den enskilde väl och att de frågar brukarna på ett så tydligt 
sätt, att de verkligen förstår att de får bestämma. Detta styrks av Fisher & Tronto 
(1990) som anser att konkret kunskap om varje brukare är ett nödvändigt kriteri-
um för att personalen skall kunna utföra ett fullgott omsorgsarbete. Edgerton 
(1990) menar att utvecklingsstörda har för få möjligheter att få erfarenheter och 
att lära sig av utmaningar och misslyckanden i vardagslivet och att relativt få blir 
helt självständiga. Författaren anser också att de flesta kan leva ett delvis själv-
ständigt liv om de får tillräckligt med tid att lära sig och att de har stöd från andra 
personer. Ringsby Jansson (2004) skriver att utvecklingsstördas bristande erfa-
renheter ofta är ett större hinder för självbestämmande och utveckling än utveck-
lingsstörningen i sig. 

Självbestämmande är motsatsen till tvång och passiv anpassning, och om man har 
möjlighet till självbestämmande medför det ett större handlingsutrymme. Men 
självbestämmande har också begränsningar, som exempelvis kognitiva resurser 
och ålder (Evelius, 2006). Då det gäller självbestämmande för människor med 
utvecklingsstörning kan det leda till etiska dilemman i mötet mellan exempelvis 
personal och brukare. För det första kräver självbestämmande att den enskilde har 
kunskap och erfarenhet om olika alternativ för att kunna välja och sedan bestäm-
ma. För det andra krävs att brukaren förstår konsekvenserna av sina beslut och att 
denne har det självförtroende som krävs för att kunna hävda sin åsikt. Men sam-
tidigt har personalen ansvar för att brukarna inte kommer till skada eller skadar 
någon annan. 

Sammanfattningsvis kan sägas att litteraturen visar att människor med betydande 
funktionsnedsättningar kan utöva självbestämmande i större omfattning än vad de 
har möjlighet till och därmed skulle de kunna bli mindre beroende av andra. 
Skillnaden i diskussionen är att den har förändrats från att det tidigare fanns tvi-
vel om att funktionshindrade skulle ha rätt till självbestämmande, till att man 
numera försöker göra det möjligt för dem att bestämma (Wehmeyer, 1998). För 
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att människor med utvecklingsstörning skall få dessa möjligheter krävs ett aktivt 
och målinriktat arbete från personalens och andra stödpersoners sida. 

I fortsättningen kommer endast begreppet självbestämmande att användas om det 
inte är särskilt relevant att använda både begreppen delaktighet och självbestäm-
mande.

Handikappforskning 

I slutbetänkandet från 1989-års handikapputredning (SOU 1992:52) konstateras 
att handikappforskningen behövde förstärkas och innebörden i begreppet 
handikappforskning diskuterades. Hjelmquist (2005) skriver att handikapp-
forskningen står på två ben, den individinriktade forskningen och forskningen om 
attityder samt föreställningar om funktionshinder, samhällsorganisationen och 
mänskliga rättigheter. I SOU 1999:21 diskuteras att handikappforskningen i 
Sverige är ett relativt ungt forskningsområde, och att den inte har en tillräckligt 
stark ställning för att kunna generera den kunskap som efterfrågas, även om den 
på senare år har fått en starkare ställning inom forskarsamhället. Där betonas 
också att det saknas kunskap om hur samhället skapar handikapp, och hur 
samhället skall utformas för att kompensera funktionsnedsättningen, så att den i 
så liten omfattning som möjligt skall förorsaka funktionshinder. Till att börja med 
studerades funktionsnedsättning som en individuell egenskap och man försökte 
hitta lösningar som kunde göra det lättare att leva med en funktionsnedsättning 
(Paulsson, 1995; Froestad, Solvang & Söder, 2000; SOU 1999:21; Söder, 2000). 
Senare har forskningen fokuserat klarare på vad det innebär att ha en 
funktionsnedsättning och funktionshindrades levnadsvillkor exempelvis hur det 
är att leva med personlig assistans och därmed ha möjlighet att vara arbetsledare 
(Gough, 1995).

I forskningsprogrammet för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 
(FAS) avgränsas svensk handikappforskning till att avse forskning på individ-, 
grupp- eller samhällsnivå. Den har ofta en tvär- och mångvetenskaplig karaktär 
och det centrala är att forskningen har ett miljörelaterat perspektiv (FAS, 2001). 
Enligt SOU 1999:21 innebär det miljörelaterade perspektivet att forskningen 
skall studera de processer som leder till att funktionsnedsättningen blir ett 
funktionshinder. Vidare skall forskningen analysera hur man kan minimera 
omfattningen av funktionshinder för personer med funktionsnedsättningar. En 
utvärdering (Albrecht, Jette, Petrie & Siegel, 2001) visade att den social-
vetenskapliga forskningen, där handikappforskningen ingår, hade vissa brister 
beträffande exempelvis teoriutveckling och att forskningen i huvudsak var 
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deskriptiv. Vidare framkom det brister vad gällde jämförande studier, där 
förhållanden i Sverige jämförs med andra länder. Eftersom handikappforskningen 
är tvärvetenskaplig finns den inom flera olika discipliner, vilket har medfört att 
den är mindre ”synlig” i jämförelse med andra akademiska forskningsområden. 
För att utveckla och synliggöra handikappforskning i större omfattning, är det av 
stor betydelse att flera forskare får möjlighet att intressera sig för detta 
forskningsfält. Ett sätt att åstadkomma det kan vara att inrätta flera speciella 
tvärvetenskapliga nätverk och forskningsmiljöer samt att öka möjligheterna till 
publicering, både nationellt och internationellt (ibid.).  

Vad gäller nätverk för samarbete inom handikappforskningen bildades Nordiska 
nämnden för handikappfrågor (NNH) år 1980 och ombildades år 1997 till 
Nordiskt samarbetsorgan för handikappfrågor (NSH).  Ett annat exempel är 
Nordic Network on Disability Research (NNDR) som är ett tvärvetenskapligt 
nätverk för handikappforskare som är intresserade av kulturella, samhälleliga och 
miljömässiga dimensioner på funktionshinder och marginalisering av funktions-
hindrade. Nätverket bildades i Danmark 1997 och växte på bara några år till att 
bli ett omfattande och aktivt nätverk för handikappforskare, i de nordiska 
länderna. Syftet med NNDR är att öka och utveckla handikappforskningen och 
fungera som ett forum för de nordiska länderna, där forskare kan mötas, 
presentera och diskutera aktuell forskning och uppmuntra till nordiskt och 
internationellt utbyte och samarbete. Sedan 1999 utger de även en särskild 
tidskrift om handikappforskning, Scandinavian Journal of Disability Research 
(SJDR).

När det miljörelaterade perspektivet på funktionshinder gradvis fick genomslag 
innebar det att forskningen började studera vilka processer, som leder till att en 
funktionsnedsättning blir ett funktionshinder. Vidare studerades hur funktions-
nedsättningen kunde kompenseras genom bland annat olika hjälpmedel (jfr 
Paulsson, 1995) och tillrättaläggande av miljön, för att minimera att 
konsekvenserna blev ett funktionshinder (SOU 1999:21). Under 1990-talet 
intensifierades forskningen bland annat omkring funktionshindrades möjligheter 
till självbestämmande. Som tidigare nämnts pekade en av studierna på att 
möjligheterna att utöva inflytande och självbestämmande varierade kraftigt (jfr. 
Söder, Baron och Nilsson 1990).

Under åren har det framkommit en del synpunkter på handikappforskningen och 
Söder (2005) ser vissa problem och varnar för olika fällor inom detta forsknings-
område. Utvärderingsfällan innebär att forskaren i för stor grad låter sig påverkas 
av det perspektiv som ”reformatorn” har haft inför och i förändringsarbetet.  En 
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annan fälla som författaren varnar för är den normativa fällan, att forskaren på 
förhand har bestämt sig för vad som är bra eller dåligt, önskvärt eller inte 
önskvärt. Ytterligare en fälla är den han benämner för den samhällsideologiska 
fällan som är en osäkerhet om att den sociala forskningen ger tillräckligt 
underlag för kritisk reflektion för att bättre kunna förstå i vilka sammanhang en 
funktionsnedsättning blir ett problem. Om forskaren då har normativa 
utgångspunkter är det lätt att hamna i att frågorna styrs av det som tas för givet 
och därmed missar man att ifrågasätta och kritiskt granska de olika omständig-
heterna under vilka funktionshinder uppstår (Söder, 1995). Han skriver ”Den 
sociala forskningens bidrag är att ge underlag för kritisk reflektion; att bidra till 
att vi blir bättre ägnade att förstå de sammanhang i vilken funktionsnedsättning 
blir till problem” (s. 96). Även Hydén, Nilholm & Karlsson (2003) tror att det 
finns risker att handikappforskningen koncentrerar sig alltför mycket på 
handikappbegreppets normativa och politiska sidor samt implementeringen av 
handikappreformen. De menar att det kan leda till att det smyger sig in ett 
individualiserad och medicinskt synsätt på funktionshinder. Vidare anser de att 
individen måste förstås utifrån sin närvaro i ett socialt samspel.  

Forskning om utvecklingsstörning 

Forskning om utvecklingsstörning, som är en del av den svenska handikapp-
forskningen har även den en kort historia (Froestad, Solvang & Söder, 2000; 
Söder, 2000; Sauer, 2004). Det var först i början på 1990-talet som den 
intensifierades och fick då karaktären av att vara tvärvetenskaplig (Albrecht, et 
al., 2001; Sauer, 2004).

Under 1960-talet fanns fortfarande synsättet att funktionsnedsättningen var ett 
individuellt problem, som skulle behandlas eller kompenseras. Vid den tiden 
startade Projekt Mental Retardation, som var en forskningsmiljö i Uppsala som 
utmanade detta synsätt och i huvudsak ägnade sig åt forskning om utvecklings- 
störda och deras livsvillkor. År 1964 grundade FUB ”Stiftelsen ala”, som står 
för Anpassning till Liv och Arbete. Deras verksamhet bestod till en början av 
ett inackorderingshem, en skyddad verkstad och forskning som var knuten till 
dessa verksamheter. Sedan 1970-talet har ”ala” i huvudsak bedrivit psykologisk 
och pedagogisk forskning kring utvecklingsstörning. Den huvudsakliga 
inriktningen på forskningen har varit att försöka beskriva funktions-
nedsättningen och funktionshindrens karaktär samt dess psykologiska 
konsekvenser för personlighetsutvecklingen (Kylén, 1985). En övergripande 
målsättning var att undersöka hur individ och miljö samverkar samt hur miljön 
bör anpassas till utvecklingsstörda (Kylén, 1983).  Under 1970 och 80-talen 
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gjordes en rad studier som i huvudsak fokuserad på avveckling av de stora 
institutionerna, och ett tydligt mål var att främja normalisering för och 
integrering av utvecklingsstörda (Eriksson, 1995; Färm, 1999; Söder, 1981; 
Ringsby Jansson, 2000; Rönning, 1993).  

Under 1990-talet fokuserades studierna på de nya boendeformerna med dess 
möjligheter till normalisering och integrering i samhället. Jensen (1992) 
beskriver gruppbostäderna som ett spänningsfält mellan den offentliga 
hjälpapparatens regler, traditioner och ideologi och det egna hemmets värden. 
Folkestad (2004) skriver att dagens omsorg präglas av ett spänningsfält, mellan 
det formella och det privata. Sandvin, m fl (1998) ställde i sin studie följande 
frågor: Vad är det som karaktäriserar gruppbostaden som bostad och hem och 
som arena för omsorg? Hur struktureras det dagliga livet i denna typ av boende? 
Studien genomfördes i fyra olika gruppbostäder och bland annat visade att det i 
stor utsträckning var personalen som strukturerade och reglerade bostädernas 
rumsliga och tidsmässiga mönster. Både genom att de utformade regler och 
rutiner och genom olika typer av sanktioner när dessa bröts. Tideman (2000) 
intresserade sig för omsorgens ändrade huvudmannaskap och vilka 
konsekvenser denna fick för den enskilde. En av hans slutsatser var att 
normalisering kan definieras som likvärdiga levnadsvillkor, som på ett fruktbart 
sätt kan mätas med hjälp av levnadsvillkorsundersökningar. Utifrån detta visade 
det sig att livsvillkoren var sämre för utvecklingsstörda än för befolkningen i 
stort.

Forskning om utvecklingsstördas självständighet 

Under slutet av 1990-talet utvecklades forskningen till att även omfatta studier 
om utvecklingsstördas vardagsliv, vilket var en naturlig utveckling med tanke 
på de frågor som uppstått av den forskningen som bedrivits med tydlig betoning 
på individen och brukarnas valfrihet och inflytande.

Ett av målen med utbyggnaden av gruppbostäder eller att människor med 
utvecklingsstörning skulle bo i egna lägenheter var att de skulle kunna leva 
mera självständigt än när de levde på de stora institutionerna. Här följer några 
exempel på forskning omkring utvecklingsstörning och brukarinflytande. En 
studie av Stenström - Jönsson (1995) visar att för att det ska finnas ökade 
möjligheter till samspel och kommunikation i en gruppbostad, förutsätter det en 
attitydförändring hos personalen, att de utövar mindre kontroll och ger brukarna 
större integritet. Men att bo i gruppbostad medför även att den egna lägenheten 
är arena för den professionella, offentliga omsorgen.  
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Mallander (1999) ställer i sin avhandling frågan om de nya organisations-
formerna med stöd av normaliseringsprincipen har lett till att männikor med 
utvecklingsstörning verkligen har kontroll över sin vardag. Studien visar att det 
bland annat finns olika typer av beslut, som till exempel de grundläggande 
individuella besluten, vilka kan handla om var brukaren skall bo och arbeta, där 
hade brukaren och deras anhöriga endast initiativrätt. De kollektiva besluten
togs i de flesta fall på konferenser där brukarna var helt utestängda och de 
individuella besluten i vardagen, som exempelvis deltagande i olika aktiviteter, 
inköp och andra vardagliga beslut initierades och togs också uteslutande av 
personalen.

I Norge gjordes, tio år efter NVPU- reformen4 en uppföljande studie om 
utvecklingsstördas livsvillkor (Tössebro & Lundebye, 2002). Forskarna frågade 
bland annat om förhållande som de flesta vuxna tar för självklara att på egen 
hand, eventuellt i samråd med andra få bestämma om. Den visar att 
självbestämmande för utvecklingsstörda när det gällde mindre beslut som 
exempelvis deltagande i fritidsaktiviteter, inköp av mat och kläder hade 
alternativen ”bestämmer själv” och ”deltar i beslutet” ökat från år 1989 till år 
2001. Medan när det gällde större beslut, som exempelvis val av bostad,  
anställning av personal och hur brukarna använder sina pengar, hade själv-
bestämmandet ökat i mindre omfattning än de tidigare nämnda mindre besluten. 

Blomberg (2006) avslutar sin studie om villkor och former för medborgarskap 
och delaktighet i vardagen, för människor med utvecklingsstörning med följande 
ord: ”För att inte inklusion skall bli en illusion krävs både ytterligare identifiering 
och analys av de exkluderande faktorernas betydelse i praktik, forskning och 
politik, och konkreta insatser för att eliminera denna” (s.189). En studie av 
Karlsson (2007) visar att utvecklingsstördas självbestämmande är mer eller 
mindre begränsat. Bidragande orsaker till det kan vara att brukarna, som ingick i 
den studien hade svåra kognitiva funktionsnedsättningar och/eller deras låga eller 
höga ålder. Det överensstämmer med andra studier, som också visar att 
människor med grav utvecklingsstörning, beteendestörningar eller autism får 
mindre möjligheter till självbestämmande (jfr. Tössebro & Lundeby, 2000; 
Furuhed, 1997). I vilken omfattning brukarna har självbestämmande påverkas 
också av hur de olika valen organiseras, och i vilken grad brukarna har förmåga 
att uttrycka sina behov och önskemål. Men om personalen har förmåga att 
tillrättalägga för att underlätta olika val och även anstränger sig att tolka 
brukarnas kroppsspråk kan även gravt utvecklingsstörda ta vissa beslut. En studie 
av Kjellberg (2002) visar också att det fanns en skillnad mellan medborgarnas 
officiella rättigheter och utvecklingsstördas delaktighet i besluten om deras 

4 Helsevernet for psykiskt utvecklingshemmende. Detta och de stora institutionerna avvecklades genom en 
reform mellan 1991 och 1995.  



18

dagliga liv. Och som en konsekvens av det måste de olika aktörerna utveckla 
metoder som stödjer deras möjligheter att ta beslut. 

Ohlin (2003) har i sin studie följt en grupp ungdomar som flyttat hemifrån till ett 
särskilt boende med tillgång till personal, som skulle stödja och vägleda 
ungdomarna. Hon skriver att för ungdomar med utvecklingsstörning är det första 
egna boendet självbestämmande med vissa villkor. I och med att det fanns 
personal dygnet runt visade det sig att brukarna blev utsatta för regler och krav 
som inte är vanligt att andra ungdomar utsätts för. När det ordnades fest eller 
resor var tillfällen när ungdomarna och personalen kom varandra närmare och 
personalen respekterade ungdomarnas val och beslut i större omfattning. Men när 
de återvände till vardagen återtog de sina roller igen.  

Bemyndigande (empowerment) har sin utgångspunkt i funktionshindrades 
protester mot att vara förtryckta (Oliver, 1996). Principen om brukarinflytande 
kan sägas ha sitt ursprung i empowermentrörelsen (Ershammar, 2006). Starrin 
(2000) skriver att det inte finns någon bra svensk översättning av termen men att 
den ger associationer till självtillit, känsla av sammanhang, tillgång till socialt 
stöd och kompetens samt förmågan att känna empati är viktiga för människans 
livskvalitet. Dessa inre resurser är nära knutna till empowerment som enkelt 
beskrivet innebär att den enskilde känner sig ha makt över sin livssituation och 
vågar stå emot yttre tryck. Att ha tillgång till information, kunna göra val och ha 
självförtroende är tillsammans viktiga delar för denna känsla. Utvecklingen av 
individens empowerment är en process som bygger på den enskildes önskemål 
och syftar till att öka förmågan och motivationen att ta ansvaret för sitt liv, och 
bemästra strategier för att kunna möta omvärlden. Medan motsatsen är 
paternalism, som är en handling från en annan aktör som riktar sig mot individen 
för att gynna denne. Denna aktör, i det här fallet personalen, ser sig som bättre 
skickade att avgöra vilka handlingar som är bäst för en annan individ utifrån sina 
kunskaper och erfarenheter (SOU 2000:78). Askheim (1998) menar att 
empowermentrörelsen har kritiserat den skandinaviska normaliseringsrörelsen, 
bland annat för att vara för starkt fokuserad på att utveckla basfärdigheter i stället 
för de färdigheter som den enskilde önskar. Konsekvenerna blir då att de 
professionella ges möjlighet att planera och organisera planer för den enskilde 
och därmed behålla rollen som experter, som vet vad den enskilde behöver. På 
det sättet tas den funktionshindrade ifrån möjligheten att göra egna val och forma 
sina egna liv. Empowermentrörelsen är mycket kritisk till de professionella och 
menar att dessa är samhällets huvudaktörer för att förtrycka funktionshindrade, 
eftersom de professionella ser funktionsnedsättningen som ett individuellt 
problem, som först och främst behöver individuell behandling. De menar att det 
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resulterar i att de funktionshindrade fråntas sin kompetens om sina egna problem 
och att de inte blir satta in i något socialt sammanhang.

Vidare skriver Askheim att funktionshindrade numera själva vill definiera vad 
som är normalt för dem och vilka värden som skall vara grunden för deras liv. 
Detta sätt att tänka markerar då att ”empowermenttanken” som är ett annat sätt 
att tänka än den tidigare noramliseringen. Empowermentrörelsen har också 
kritiserats och den har bland annat bestått av en stor rädsla för att de som inte 
själva kan uttrycka sin vilja kan komma i kläm. Därför menar författaren att den 
starka expansionen av professionella har mest tjänat de professionella och inte de 
funktionshindrade. Medan de professionella är bekymrade över att de 
funktionshindrade utifrån denna diskussion inte vill ha den hjälp de har rätt till 
och behöver. 

Jarhag (2001) ställer bland annat frågan om bemyndigandeprocessen iakttas när 
individuella planer för funktionshindrade planeras och upprättas, och om den kan 
förstås i de attityder och värderingar som en kommuns måldokument återspeglar. 
I en studie av hur lätt och måttligt utvecklingsstörda uppfattar sina möjligheter till 
delaktighet identifierade Kjellberg (2002) tre kategorier av delaktighet. 
”Independent”, ”interdependent” och ”dependent”. De flesta av de intervjuade 
uppgav få tillfällen till ”independent” och de flesta var ”dependet” eller ”inter-
dependent”. Författaren menar att de faktorer som var de största hindren för 
delaktighet var lagstiftning, attityder och olika former av dagliga rutiner och 
aktiviteter.



20



21

KAPITEL 2 

Den aktuella kommunen och SFU-projektet 

I detta kapitel görs en kort beskrivning av kommunens geografiska läge och 
struktur samt en övergripande beskrivning av kommunens organisation och dess 
socialförvaltning. Därefter beskrivs kommunens handikappomsorg och SFU – 
projektet.

Den aktuella kommunen  

Kommunen är en glesbygdskommun i norra Sverige med mindre än 10 000 
innevånare och där finns en centralort och ett stort antal större och mindre byar, 
utspridda över en stor yta. Där finns ingen större industri men exempel på 
näringsgrenar som finns är, olika former av skogsindustri, handel, turism, 
offentlig vård och omsorg samt olika tjänsteföretag. Många av kommunens 
innevånare pendlar till arbete i närliggande kommuner, men trots det är 
arbetslösheten hög i kommunen. Kommunen har, som många andra glesbygds-
kommuner haft en negativ befolkningsutveckling, vilket bland annat medfört en 
hög medelålder.  

Då kommunen har drabbats av hög arbetslöshet och utflyttning av många 
innevånare i arbetsför ålder, har kommunens ekonomi kraftigt påverkats i en 
negativ riktning och därmed har också resurserna till omsorgen om 
utvecklingsstörda minskats. Eftersom kommunen är en glesbygdskommun med 
långa avstånd, hög arbetslöshet och en allt äldre befolkning samt att det finns 
begränsade möjligheter till arbete för kommuninnevånarna, är personal-
omsättningen inom handikappomsorgen låg. Det kan ses både som en stor fördel 
med en stabil personalgrupp inom organisationen, men även som ett problem 
eftersom det sällan anställs ny personal med ”modern och anpassad” utbildning 
för den nya struktur och det nya synsätt som idag råder på omsorgen om 
utvecklingsstörda.

Kommunens politiska ledning består av en kommunstyrelse, ett kommunal-
fullmäktige och olika nämnder, varav en är socialnämnden. För att verkställa so-
cialnämndens beslut finns en socialförvaltning med olika professioner som leds 
av en socialchef. Inom förvaltningen finns verksamhetsområdena individomsorg, 
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äldreomsorg och särskilda boenden. Sedan några år består verksamhetsområdet 
individomsorg av både avdelningarna för traditionell individ- och familjeomsorg 
och handikappomsorg och leds av en avdelningschef. De olika arbetsplatserna 
och bostäderna för utvecklingsstörda finns i huvudsak i centralorten och det med-
för bland annat att det finns begränsade möjligheter för brukarna att välja var de 
vill bo och arbeta. 

Målet för kommunens handikapprogram är att skapa ett samhälle med möjlighe-
ter för alla människor att vara delaktiga och leva på jämlikvärdiga villkor.  

Kommunens handikappomsorg  

I kommunen finns dagcenter, skyddade verkstäder och ett antal gruppbostäder för 
vuxna människor med utvecklingsstörning samt ett boende för ungdomar och 
verksamheterna och leds av tre arbetsledare. Dessutom finns särskoleklasser 
inom den ordinarie grundskolan samt ett antal personliga assistenter och 
kommunal hemtjänst som ger stöd och service till funktionshindrade som bor i 
ordinärt boende i kommunen. 

Kommunens dagcenter är beläget i centrum av centralorten och där arbetar tre 
heltidsanställda personal och cirka 20 brukare har sin dagliga syssel-sättning där, 
men antalet brukare varierar från dag till dag. Det beror på hur många som har 
”hemtjänstdag”, då de är hemma för att exempelvis städa sin lägenhet och göra 
inköp m.m. En del brukare vistas på dagcentret under halva dagen och andra går i 
skola vissa dagar eller har sin syselsättning delvis på annan arbetsplats. På 
dagcentret sysselsätts personer med grav och måttlig utvecklings-störning och de 
flesta har även motoriska och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar. 
Dagcentret är rymligt med en bred korridor, som slutar med ett stort rum för 
fysiska aktiviteter och det finns även mindre rum som personalen har inrett för 
olika aktiviteter. På dörrarna till de olika rummen finns en bild som illustrerar 
vilken aktivitet rummet är avsett för. Det finns ett stort rum i nära anslutning till 
köket där brukarna äter sin lunch och tillbringar sina kafferaster medan 
personalen tar sina raster och har personalmöten i en träningslägenhet, som också 
är inrymd i dagcentret. Maten tillreds på annan plats och kommer i kantiner till 
dagcentret där en av personalen har ansvaret för att distribuera denna till brukarna 
och ta reda på disken efter måltiderna. Här finns även ett arbetsrum för 
arbetsledaren, som är ansvarig för dagcentret och gruppbostäderna, förråd, skilda 
toaletter och omklädningsrum med dusch för brukarna och personalen. 

I kommunen finns också tre gruppbostäder med fyra till fem boende i varje och 
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ett ungdomsboende, som är inrymt i ett hyreshus. Gruppbostäderna består av 
enplanshus med fem lägenheter i varje hus, där det bor fyra brukare i varsin 
lägenhet, medan den femte används som gemensam lägenhet. De boendes ålder 
liksom graden av funktionsnedsättningar varierar kraftigt och endast någon 
enstaka brukare i varje gruppbostad har verbal kommunikationsförmåga. Den 
tredje gruppbostaden består av två hus som är utformade på samma sätt. Här bor 
det fem brukare i ett hus och fyra i det andra huset. Eftersom fältobservationen 
genomfördes i denna gruppbostad görs en närmare beskrivning av gruppbostaden 
i kapitel fem. Då husen är utformade på likartat sätt och är stora enplanshus har 
de en viss institutionsprägel och är lätta att känna igen. Blomberg (2006) skriver 
att förändringen från vårdhem till gruppbostad och dagcenter inte har lett till 
någon större integrering i samhället.  

Varje brukare har eget hushåll med egen ekonomi och personalen som arbetar i 
skift hjälper dem med allehanda göromål. Dagens arbete börjar kl. 07.00 med att 
personalen hjälper brukarna med morgonbestyren, som personlig hygien, 
påklädning och tillredning av frukost. Efter att dessa är avklarade åker brukarna 
med färdtjänstbuss till sinadagliga sysselsättningar. Under tiden brukarna 
tillbringar där utför personalen praktiska arbetsuppgifter som exempelvis stöd till 
och handledning av den brukare som har ”hemtjänstdag”, tvätt av kläder, uträttar 
ärenden och en del städarbete. På eftermiddagen kommer den personal som skall 
arbeta under kvällen och vid middagstid hjälper personalen brukarna med att 
tillreda middagen för var och en av de boende och därefter börjar kvällsbestyren 
med att hjälpa en del av brukarna att ta av kläderna för att sedan utföra 
kvällshygienen.  

SFU-projektet  

Det hade visat sig i olika sammanhang att personalen i den aktuella kommunen 
hade kunskap om vilka insatser brukarna har rätt till, men det fanns stora brister 
om hur de skulle gå tillväga för att realisera brukarnas rättigheter att få vara 
delaktiga i och att bestämma över sina liv (SFS 1993:387 §§5 och 6). Detta 
faktum visade att det fanns ett stort behov att utveckla innehållet i omsorgsverk-
samheten.

För att åtgärda dessa brister initierades en ansökan om ett projekt som skulle 
bidra till att öka personalens kunskap om olika arbetssätt för att förverkliga 
brukarnas möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Hörnstenarna för 
projektet som planerades vara utbildning för personalen i dessa frågor, 
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uppföljande studie och erfarenhetsutbyte mellan personalen i de deltagande 
enheterna. Projektet skulle också fokusera på att ta till vara de kunskaper och 
erfarenheter som fanns inom i kommunen för att utveckla arbetsmetoder för att 
stärka brukarnas möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Arbetet med 
att planera för och söka pengar till projektet pågick under år 2000, och i 
december samma år fick kommunen ett positivt besked om att de skulle erhålla 
de sökta pengarna.

Projektets målsättning och förväntade resultat 

Utgångspunkten för projektet var alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män och mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade. För 
att ta reda på vad projektet skulle få för effekter för brukarnas ökade delaktighet 
och självbestämmande planerades det även för en uppföljande studie.  

Målet med det planerade projektet var att ge utvecklingsstörda bättre möjligheter 
till delaktighet och självbestämmande, att genom samverkan och erfarenhets-
utbyte utveckla samarbetet samt utveckla den kompetens som fanns inom 
kommunen. Ett sätt att realisera dessa mål är att personalen skall stötta den 
enskilde till att klara så mycket som möjligt själv. De förväntade resultaten av 
projektet var en bredare erfarenhets- och kunskapsbas bland personalen och att de 
fortsättningsvis skall se brukarna som experter på sina liv samt att utveckla en 
arbetsmodell för att vidareutveckla arbetsmetoder.

Projektets organisation 

Kommunen var huvudsökande och en projektledare på heltid anställdes och syftet 
med det, var att hålla samman projektet och öka samverkan mellan de deltagande 
enheterna.

Projektets styrgrupp bestod av representanter med olika professioner och valdes 
utifrån erfarenheter och kompetenser inom projektets målområden. Styrgruppens 
roll var rådgivande i projektets genomförande men tog alla beslut när det gällde 
ekonomiska- och rekryteringsfrågor. Dessa beslut togs vid dess sammanträden 
som skedde vid minst fyra tillfällen per år.  

Planering av projektet

För att kartlägga behovet av kompetensutveckling hos personalen besökte 
projektledaren alla berörda personalgrupper för att informera om projektet och ta 
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reda på vilka kunskaper som behövde utvecklas för att nå projektets mål. Även 
intresseorganisationerna och alla gode män informerades och det ledde till en 
kartläggning av utbildningsbehovet och även att gruppernas styrkor tydlig-
gjordes. Resultatet av den kartläggningen blev underlaget för projektets 
utbildningsplan som bestod av följande sex prioriterade temaområden; Själv-
ständighet, Delaktighet, Kommunikation, Mental hälsa, Nätverkets betydelse och 
Roller.

I projektplaneringen ingick också att genomföra gemensamma seminarier varje år 
under det pågående projektet, där alla projektets deltagare och andra intresserade 
skulle få ta del av olika föreläsningar och sociala aktiviteter 

Projektets genomförande 

Projektet var ett tre årigt projekt som pågick från våren 2003 och tre år framåt 
och startade med ett gemensamt seminarium, under hösten 2003 med temat 
Självbestämmande och delaktighet. Alla deltagare och andra intresserade var 
inbjudna och under seminariet genomfördes föreläsningar bland annat under 
temat Självständighet och delaktighet på egna villkor. Under detta seminarium 
presenteras även hur den uppföljande studien var planerad att genomföras som 
också är utgångspunkten för denna licentiatuppsats. 

Utbildningen utgick från ovan nämnda temaområden och deltagarna i 
utbildningsdagarna var alla tillsvidareanställd personal inom omsorgsverk-
samheten i kommunen. Utbildningen organiserades så att personalen delades in i 
två grupper, och genomfördes med två heldagar för varje tema och grupp. Den 
första dagen innehöll både föreläsningar och gruppdiskussioner och avslutades 
med att deltagarna fick i uppgift att i respektive arbetsgrupper gå igenom och 
diskutera den första dagens ämne utifrån relevanta frågeställningar. En i gruppen 
skulle fungera som ”språkrör” och vidareförmedla gruppens ståndpunkter, 
reflektioner och ställningstaganden till föreläsaren. Denne kunde då ge feedback, 
som innehöll nya tankar och frågor som var till hjälp för att föra arbetet framåt. 
Syftet med det var att deltagarna skulle reflektera över vad de lärt sig i relation 
till den egna arbetssituationen. Efter några veckor samlades gruppen igen för den 
andra dagen med uppföljning och fortsatta diskussioner inom det aktuella temat 
och dagen avslutades med en utvärdering. Utbildningen genomfördes med 
ungefär ett tema per termin och pågick under hela projekttiden.  

Under utbildningstemana Självbestämmande och Delaktighet behandlades olika 
definitioner av de olika begreppen, vardagsdemokrati och självbestämmande och 
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delaktighet för utvecklingsstörda och vad som står i LSS (SFS1993: 387; Prop. 
1992/93:199; SOU 1991:46). Vidare diskuterades attityder och olika mål-
sättningar samt olika värderingsövningar genomfördes. Utvärderingen av temana 
visade att deltagarna tyckte sig ha fått ökad kunskap inom området och att de 
uttalade en vilja att omsätta LSS: s intentioner i praxis. Vidare menade deltagarna 
att det fanns ett fortsatt behov att diskutera dessa frågor då de upplevde 
utbildningstiden för kort, för att både ta aktiv del i arbetsgruppens hemarbete och 
samtidigt sköta sitt arbete. Organisationen av utbildningsdagarna för övriga 
teman och de gemensamma seminarierna var på liknande sätt.

I slutet av projekttiden genomfördes erfarenhetsutbytet mellan olika 
verksamheter. Det innebar att personalen fick välja en ”besökspartner” och göra 
en planering, tillsammans med denne, av besöket för erfarenhetsutbytet. Efter 
besöket gjordes en utvärdering till den besökta verksamheten, samt en skriftlig 
och muntlig rapport lämnades till den egna arbetsplatsen om vad de lärt sig och 
hur kunskapen kunde utvecklas och användas för förändringar i den egna 
organisationen. Aktiviteten påbörjades under hösten 2005 och pågick till 
projektets slut.  
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Kapitel 3 

Utvecklingsstörning – en konstruerad avvikelse? 

I detta kapitel diskuteras hur utvecklingsstörning har konstruerats av samhällets 
aktörer under olika tidsperioder. Därefter beskrivs hur olika perspektiv på utveck-
lingsstörning under olika epoker påverkat vilka möjligheter till individuellt själv-
bestämmande som utvecklingsstörda erbjudits under olika tidsperioder.  

Det som är normalt respektive avvikande har varierat mycket under olika tidspe-
rioder och det är uppenbart att det som idag kallas funktionshinder eller handi-
kapp är socialt och/eller kulturellt konstruerat (Gustavsson & Szönyi, 2004). Det 
innebär att det fortfarande inte råder någon enighet om vad som är ett funktions-
hinder, hur man definierar funktionshinder och om det över huvud taget är me-
ningsfullt att göra det. Både inom forskningen och inom politiken används olika 
avgränsningar bland annat beroende på vad man vill veta och hur kunskapen skall 
användas (SOU 2001:56).

Människor med funktionsnedsättningar har genom tiderna ofta fått rollen som 
avvikare och därmed blivit stigmatiserade och därefter exkluderade från sam-
hällsgemenskapen (Goffman, 1990). Funktionshinder har konstruerats genom att 
avvikande beteenden har tolkats i relation till de värderingar och uppfattningar 
som finns i samhället just då. Hur vi ser på avvikelser, som exempelvis utveck-
lingsstörning, är nära sammankopplat med den makt och det inflytande som sam-
hället har när olika kategorier och definitioner används för att beskriva olika fe-
nomen. Varierande kunskaper samt historiska och kulturella villkor har också 
haft stort inflytande över hur olika funktionsnedsättningar har definierats. Även 
statens politik och organisation har haft avgörande betydelse över individer med 
olika avvikelser, och har på så sätt bidragit till att fastställa vad som betecknas 
som sociala avvikelser i samhället. Utvecklingsstörning kan betraktas som ett so-
cialt fenomen, som är ett resultat av statens verksamhet genom dess kontroll och 
reglering samt vilken politik som förs för att kompensera dessa människors be-
hov (jfr SFS 1993:387; Froestad, Solvang & Söder, 2000). Detta resulterar i att 
olika individer och professioner konstruerar innebörden i utvecklingsstörning oli-
ka, beroende bland annat på vilken kunskap, kulturell bakgrund och vilka attity-
der som den enskilde har (Söder, 1989). 
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Det är därför viktigt att undersöka hur identifiering och konstruktion av utveck-
lingsstörning sammanfaller med utvecklingen av den offentliga politiken och hur 
kategorisering och klassificering av denna funktionsnedsättning kan relateras till 
offentlig byråkratisering och organisering. En konsekvens av samhällets olika 
synsätt är bland annat att de har påverkat möjligheten för människor med utveck-
lingsstörning att utöva individuellt självbestämmande och den har kraftigt varie-
rat under olika tidsperioder. Idag finns det exempelvis inskrivet i den nu gällande 
lagstiftningen (SFS 1993: 387) att den enskilde har rätt till självbestämmande och 
integritet.

Social konstruktion och utvecklingsstörning 

Att ha en nedsatt intellektuell förmåga, att vara utvecklingsstörd, har haft olika 
konsekvenser under olika tidsperioder (Froestad & Solvang, 2000). Därför kan 
man säga att utvecklingsstörning är en social konstruktion. Under 1800-talet på-
gick en livlig utbildningspolitisk debatt som främst gällde hur de funktions-
hindrade och fattiga skulle kunna försörja sig. En vanligt förekommande uppfatt-
ning var att de fattiga hade sig själva att skylla medan de funktionshindrade var 
offer för olyckliga omständigheter. Ändå fanns det en utbredd uppfattning att 
funktionshindrade i huvudsak tillhörde den lägre samhällsklassen och därmed var 
det socialt betingat (Förhammar, 2004a). Utvecklingsstörning kan ses som en so-
cial konstruktion som styrts av samhällets politiska ideologier och organisation. 
Det har bland annat lett till att stödet och servicen till människor med utveck-
lingsstörning har utformats på olika sätt under olika tidsperioder. En konsekvens 
har då blivit att möjligheten för dessa att ha individuellt självbestämmande och 
inflytande över sina vardagsliv har varierat kraftigt över tid.

Peter Berger och Thomas Luckman har haft stort inflytande på den moderna kun-
skapssociologin och dess utveckling, som i sin tur har haft stor betydelse för so-
cial konstruktivism (Wenneberg, 2001). Berger & Luckman (1998) beskriver den 
sociala verkligheten och kunskapen om den som socialt konstruerad och inte som 
given utifrån objektiva förhållanden (Froestad & Solvang, 2000; Bergmark & 
Oskarsson, 2000). Ur sociologisk synvinkel är funktionsnedsättning liksom sjuk-
dom en social konstruktion (Barnes & Mercer, 2003). Solvang (2000) skriver att 
kategorin funktionshindrade är en social konstruktion som skapades under upp-
byggnaden av välfärdsstaten, eftersom det var en tid då det fanns behov av att 
skilja ut olika grupper som behövde olika insatser av hjälp och stöd. Utifrån dessa 
kategoriseringar av människor har det under olika tidsperioder och med olika 
ideologiska synsätt, formats varierande lösningar beroende på vilken kategori det 
har gällt. Sociala fenomen konstrueras och revideras av människor när de skall 
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förstå verkligheten och dessa konstruktioner blir ofta betraktade som objektiva 
sanningar. De sociala konstruktionerna blir överenskommelser, som gör att vi 
exempelvis förstår vad utvecklingstörning är. Den sociala meningen som tilldelas 
utvecklingsstörning innebär också att dessa människor själva lär sig vad det inne-
bär att ha denna funktionsnedsättning (Sauer, 2004).  

Enligt Berger & Luckman (1998) är samhället en mänsklig produkt, samtidigt 
som människan är en social produkt som utgår ifrån att människan har en naturlig 
förmåga att bilda vanor. Både människan och samhället skapas enligt författarna 
genom en dialektisk process som består av tre parallella sekvenser; externalise-
ring, som utgör själva handlandet i världen. Detta är ett skapande, som, när det 
skapats, objektiveras och blir till självständig (objektiviseras) verklighet. Denna 
verklighet internaliseras av människan genom socialiseringen och blir en del av 
dennes verklighetsuppfattning och utgångspunkt för fortsatt handlande och kon-
struktion.

Samhällets aktörer medverkar också till att konstruera ”avvikare” genom exem-
pelvis att lagstifta om vilka som är funktionshindrade (jfr SFS 1993:387 § 1) och 
som därmed har rätt till stöd och service som ges för att de skall ha möjlighet att 
leva så normalt som möjligt. Lagstiftningen, och de kategorier som därigenom 
uppfattas som en objektiv verklighet, vilket aktörerna senare internaliserar utan 
att nödvändigtvis vara klar över att de är socialt konstruerade. Det kan sägas att 
stödet som exempelvis människor med utvecklingsstörning har rätt till, har en 
dubbel funktion. Å ena sidan ger det en möjlighet att leva så normalt som möjligt, 
å den andra har det en stigmatiserande effekt, det ger signaler om att den som får 
stödet skiljer sig från det normala (Sauer, 2004). Med synen på utvecklingsstör-
ning som en social konstruktion följer att den inte är ett statiskt tillstånd (Helmi-
us, 1999). Med ett objektivistiskt perspektiv ses sociala problem som uttryck för 
objektiva förhållanden medan social konstruktivism innebär att det är sociala, 
samhälleliga processer som leder fram till att vissa förhållanden utgör sociala 
problem vid en viss tidpunkt. Synsättet innebär att inget förhållande eller tillstånd 
är ett funktionshinder i sig, utan det blir det. Funktionshinder skapas i en process 
där individer och grupper i samhället ger mening och betydelse åt olika fenomen 
(Bergmark & Oskarsson, 2000).  

Det kan sägas att funktionshinder handlar om tre olika förhållanden: ekonomiska 
resurser, relationen mellan avvikelse och normalitet samt relationen mellan funk-
tionshindrade och icke funktionshindrade. Utvecklingsstörda balanserar mellan 
dessa olika förhållanden och framför allt mellan förhållandet att vara så normala 
som möjligt men att även vara avvikande. De måste exempelvis vara tillräckligt 
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avvikande för att få tillgång till samhällets stöd- och serviceinsatser (SFS 1993: 
387), samtidigt som de skall sträva efter att vara så normala och självständiga 
som möjligt för att ses som jämlika samhällsmedborgare och därmed ha rätt till 
samhällsgemenskapen (Sauer, 2004; Solvang, 2000).

När en individ blir klient är detta enligt Skau (1992) en livsavgörande process, 
eftersom dess privatliv blir allmänt och individen blir föremål för de professio-
nellas definitioner och bedömningar av sina svårigheter. I denna process tenderar 
individen att ses som ett objekt. De professionellas definitioner och bedömningar 
av individens behov och önskemål anses som mera sanna än den egna. Söder 
(1989) skriver att den socialpsykologiska inriktningen av social konstruktivism 
innebär att olika avvikelser ses som något som skapas av omgivningens reaktio-
ner. Han menar att genom att omgivningen klassificerar och benämner någonting 
som avvikande så skapas och vidmakthålls avvikelsen genom att den avvikande 
socialiseras in i avvikarrollen. Detta är ett exempel på vad som brukar kallas 
stämplingsteorin. För att individen skall känna sig trygg, krävs det att dennes 
självbild överensstämmer med andras uppfattningar. Den ”primära identiteten” 
har särskilt stor betydelse för synen på sig själv och identitetsutvecklingen. I en 
studie av Baron (2004) om utvecklingsstörda kvinnors identitet utgick forskaren 
från utvecklingsstörda respondenters egna erfarenheter av sociala livsvillkor. 
Studien visade att den primära identiteten var att de uppfattade sig som utveck-
lingsstörda och i andra hand som kvinnor. Det var däremot inte kvinnorna själva 
som hade konstruerat identiteten utan att det var beslutsfattare med maktpositio-
ner som beslutat hur dessa kvinnor skulle ”betecknas” som utvecklingsstörda. 
Det hade stor påverkan på hur kvinnorna såg på sig själva. Genom kategorisering 
skapas den sociala verkligheten och olika professioner som är förespråkare av 
kategorier har därmed legitimitet att formulera verklighetens som de vill ha den 
(Barnes & Mercer, 2003).

Om samhället konstrueras på ett sätt som svarar mot vissa gruppers krav och be-
hov, kan det bidra till att livssituationen försvåras för vissa och andra kan till och 
med bli utestängda från samhällsgemenskapen. Samhällets aktörer konstruerar 
också kategorier av behövande för att ha kontroll över vilka som behöver insatser 
av välfärdsstaten. Ett tydligt exempel på detta är lagstiftningen (SFS 1993:387) 
där det anges vilka grupper som har rätt till insatser. Personkretsgrupp ett och två 
5 i LSS (ibid.) är diagnosrelaterade medan gruppen tre är behovsrelaterad. Om 
den enskilde får beskedet att denne tillhör någon av grupperna i personkretsen 

5 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd och service 
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blir nästa steg i processen att den enskilde har rätt att ansöka om olika stödinsat-
ser. Därefter skall dessa behov bedömas av olika professioner och utifrån denna 
bedömning beslutas det om och i så fall vilka insatser den enskilde får rätt till. En 
del diagnoser fungerar som ”dörröppnare” för att ha rätt till olika stöd- och servi-
ceinsatser och den kan även ge förklaringar till föräldrar och skolpersonal om 
varför ett barn med utvecklingsstörning beter sig på ett visst sätt (Solvang, 2000). 
Diagnosen eller kategoriseringen medför att individerna blir avvikare, en admi-
nistrativ kategori av individer som behöver stöd och hjälp från samhället. Att de 
professionella har tolkningsföreträde spelar också en avgörande roll eftersom det 
är de som gör utredningar och tar beslut om och i så fall vilka insatser den enskil-
de skall få. Det innebär att människor med utvecklingsstörning först måste tillåta 
att andra definierar sig som avvikare, för att få rätt till de insatser som skall hjälpa 
den enskilde att minimera avvikelsen (jfr. Sauer, 2004). 

Olika perspektiv på utvecklingsstörda 

Synen på utvecklingsstörda har förändrats genom historien och hänger nära 
samman med olika utvecklingsfaser i samhället. Dessa förändringar har också i 
hög grad påverkat attityderna gentemot dessa människor, bland annat deras möj-
ligheter till delaktighet och självbestämmande över sina vardagsliv. Samhällets 
och olika professioners intressen att benämna och kategorisera utvecklingsstörda 
för att framhäva det speciella hos dessa, spelar också en stor roll för samhällets 
förståelse för deras behov och därmed utformningen av vardagsstödet (Engen, 
Klippe & Skoglund, 2002).  

Det har under de senaste seklerna funnits olika synsätt på människor med utveck-
lingsstörning. Allt ifrån att de setts som subhumana varelser, inte fullvärdiga 
samhällsmedborgare, till att de idag skall ha samma människovärde som alla 
andra och rätt till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Grunewald (1995) hävdar 
att under början av 1900-talet isolerades utvecklingsstörda från samhället, under 
mitten blev de synliga och under slutet av förra seklet skulle de ses som jämlika.

I denna historiska tillbakablick används de begrepp som användes under respek-
tive tidsperiod för att benämna de som idag kallas utvecklingsstörda. 

Från utbildning och återanpassning till kontroll och segregation 

Redan i början av 1800-talet diskuterades behovet av utbildning av sinnesslöa 
och målet var att genom utbildning öka deras försörjningsförmåga och minska 
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bidragstagandet samt tiggeriet. År 1869 grundades Föreningen för Sinnesslöa 
Barns Vård och gruppen sinnesslöa delades in i bildbara och obildbara (Furham-
mar, 2004a).och ett år senare tog riksdagen beslut om ekonomiskt stöd till speci-
alundervisning för sinnesslöa. Det dröjde ytterligare tjugo år innan det gjordes 
försöka att införa skolplikt för de bildbara sinnesslöa, men det genomfördes ald-
rig eftersom landstingen ansåg att de saknade resurser. I stället utökade staten 
bidragen till anstalter för sinnesslöa och det byggdes arbetshem för bildbara och 
asyler för obildbara sinnesslöa (Furhammar, 2004b). Begreppet sinnesslöa slog 
inte igenom helt eftersom beteckningen idiot användes parallellt under slutet av 
1800-talet.

I slutet av 1800-talet fanns en kyrkobokföringsordning som angav att följande 
lyten skulle antecknas i församlingsboken: fallandesot (epilepsi), sinnesjukdom, 
idioti, blindhet och dövstumhet. I samband med 1860-års folkräkning anteckna-
des för första gången antalet individer med lyten och vid nästa folkräkning, 30 år 
senare, hade det skapats en regel som skilde mellan sinnesjuka och idioter. Idioter 
ansågs vara ”sådana som från barndomen varit mindre vetande och aldrig ägt 
fullt förstånd” (Förhammar, 2004a, s.42). Två viktiga personer som argumente-
rade för att det skulle ske en åtskillnad mellan sinnessjuka och idioter var överlä-
kare Carl Ulrik Sondén och prästdottern Emanuella Carlbeck, och det tyngst 
vägande skälet till det var att de ansåg att idioterna inte var sjuka utan de var an-
norlunda av andra orsaker och skulle kunna försörja sig om de fick en kärleksfull 
uppfostran, till skillnad mot de sinnessjuka (Bommelen, 2006).  

När de första anstalterna för sinnesslöa byggdes, planerades verksamheten utifrån 
en stark tro på att kärleksfull vård, undervisning och uppfostran kunde ”bota” 
funktionsnedsättningen. Men verksamheten kännetecknades också av en osäker-
het om vad den skulle leda till eftersom det ofta saknades tydliga mål för eller att 
de stämde dåligt överens med den verksamhet som bedrevs. En förgrundsgestalt 
för det pedagogiska perspektivet var Julius Glasell som startade en skola för döv-
stumma pojkar i Göteborg. Han kom också att ta emot sinnesslöa och gav då 
Emanuella Carlbeck impulser att arbeta med denna grupp barn och hon startade 
den första anstalten för sinnesslöa barn i slutet av 1870-talet. Även inom hennes 
verksamhet fanns en tveksamhet om vilka som skulle få hennes hjälp och till att 
börja med var målet att hjälpa behövande barn, vilket ofta blev detsamma som 
sinnesslöa barn (Bengtsson, 2004). Mot slutet av 1800-talet fick den allmänna 
folkskolan en allt större omfattning i Sverige och behovet av att sortera och kate-
gorisera elever, efter deras förutsättningar att lära sig växte och inrättandet av 
”hjälpklasser” för svagbegåvade påbörjades (Förhammar, 2004b). Dessa samla-
des ofta på olika orter i form av skolanstalter och kallades ”Uppfostringsanstalter
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för bildbara sinnesslöa” och under tiden fram till första världskriget byggdes 
många olika anstalter för sinnesslöa i Sverige (Söder, 2003). Målet med arbetet 
var i första hand att skydda de sinnesslöa från en grym och oförstående omvärld, 
och i andra hand att utbilda dem så att de skulle utvecklas ”från tärande till 
närande” samhällsmedborgare, alltså att de skulle kunna försörja sig själva. Den-
na positiva syn på sinnesslöa var rådande in på 1900-talet, men det fanns också 
många fördomsfulla attityder och många, speciellt de djupt sinnesslöa, gömdes 
undan i hemmen eller ”förvarades” i fattigstugor eller på andra institutioner med 
låg status (Söder, 1984). Som tidigare nämnts togs det första positiva riksdagsbe-
slutet om ekonomiskt understöd till utbildningsväsendet för sinnesslöa år 1870. 
Att det dröjde så länge berodde på att samhället hade begränsade tillgångar och 
att det fanns vissa tveksamheter till att de sinnesslöa skulle kunna försörja sig 
trots specialundervisning. I slutet av detta århundrade fördes livliga diskussioner 
om fattigvården i Sverige, som resulterade i 1891-års fattigvårdslag och det var 
då som sinnesslöa för första gången omnämndes i svensk lagstiftning och det var 
då som begreppet sinnesslöa etablerades (Förhammar, 2004b). Orsaken till sin-
nesslöhet diskuterades livligt i slutet av 1800-talet och år 1898 kunde man läsa i 
en bok om barnavård, att orsaken till sinnesslöhet främst var ”fylleri och dryck-
enskap hos fadern”.

I början av 1900-talet började intelligenstest utgöra ett viktigt instrument för att 
kunna kategorisera och differentiera människor och asyler började byggas för 
dem som ansågs obildbara. Förvaringsideologin tog nu fart och möjligheterna till 
delaktighet och självbestämmande var i stort sett obefintliga (Grunewald, 1995). 
Dessa åtgärder kan även ses som ett uttryck för en ökad medvetenhet om att sin-
nesslöa inte var en enhetlig grupp utan att det var individer på olika utvecklings-
nivåer, och därmed med olika behov. Vistelse på anstalt ansågs inte vara något 
mål i sig utan det fanns en stark tro på att fostran och undervisning skulle kunna 
påverka de sinnesslöa att bli så lika övriga samhällsmedborgare som möjligt och 
att de skulle kunna återanpassas till samhället. Samtidigt fanns det en stark oro 
om att en för lång vistelse på institution för de sinnesslöa skulle det medföra ne-
gativa konsekvenser i olika former (Bengtsson, 2004).

I Norge antogs ”Lov om Sindessykes Behandling og Forpleining” år 1848 och 
den första ”sinnessykeasylen” byggdes fem år senare (Sandvin, 1996). Vidare 
skriver författaren att eftersom gränsdragningen mellan sinnessjukdom och sin-
nesslöhet var så diffus förvarades många sinnesslöa på dessa fram till 1950-talet. 
Redan år 1881 antog ”Abnormskoleloven” i Norge som reglerade skolplikt för 
döva, blinda och sinnesslöa. Den trädde dock inte i kraft för sinnesslöa förrän 
1892 och staten hade det ekonomiska ansvaret för undervisningen. Norge var i 
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och med den lagstiftningen det första land i Norden som gav skolplikt till barn 
med dessa funktionsnedsättningar.

Kontroll och segregering av sinnesslöa 

Under början av 1900-talet stannade den humanistiska utvecklingen för sinnes-
slöa upp och tanken att göra undervisningen obligatorisk sköts åt sidan eftersom 
en mera pessimistisk syn började få genomslag. Bland annat trädde en ny lag i 
kraft år 1915, som innebar att människor med sinnessjukdom, sinnesslöhet eller 
fallande sot inte fick ingå äktenskap. Lagens syfte var att begränsa möjligheten 
för människor med dessa avvikelser att få barn och därmed var förhoppningen att 
antalet avvikande skulle minska (Olsson, 2004). För att benämna de som vi idag 
kallar utvecklingsstörda användes begreppen sinnesslöa och idioter parallellt, 
även under första delen av 1900-talet. Efter andra världskriget slog begreppet 
psykisk efterbliven igenom och det följdes av begreppet förståndshandikappad
(Förhammar, 2004a).

Under 1920-talet slog det patologiska perspektivet på sinnesslöa igenom helt och 
ideologin förändrades från det kärleksfulla omhändertagandet till att sinnesslöa 
ansågs vara en fara för samhället (Söder, 1984). Nu skulle samhället skyddas från 
människor som hade avvikande beteenden och därmed byggdes institutionerna på 
isolerade platser utanför samhällsgemenskapen. Där dominerade den medicinska 
modellen och de intagna kallades för patienter och olika avvikande beteenden 
sågs som sjukdomssymtom (Engen, Klippe & Skoglund, 2002). De interventioner 
som användes på dessa institutioner var kliniska och problemorienterade.  Perso-
nalen var ofta läkare, psykologer, sjuksköterskor, logopeder eller andra medi-
cinska specialister. Dessa professioner ställde diagnoser och gav familjerna olika 
rekommendationer och ordinationer om olika behandlingar (Mary, 1998). Ett 
dominerande inslag i det patologiska perspektivet var att samhället skulle ha kon-
troll över de sinnesslöa. Exempelvis begränsades möjligheterna för de sinnesslöa 
som vistades på anstalter att vara delaktiga i det övriga samhällslivet, eller utöva 
självbestämmande. Tätt intill första världskriget slog rasbiologin på allvar ige-
nom då det ansågs att allt ont i samhället, som exempelvis kriminalitet, alkoho-
lism, prostitution hade sina rötter inom gruppen sinnesslöa (Grunewald, 1995). 
År 1921 inrättades ”Statens institut för rasbiologi” i Uppsala mot bakgrund av att 
riksdagen ansåg att ett sådant skulle öka möjligheterna att skydda samhället mot 
defekta, asociala, brottsliga och andra abnorma människor. Institutets uppgift 
vara att studera olika släkters och befolkningsgruppers utvecklingsmöjligheter 
samt kartlägga det biologiska arvet (Broberg & Tydén; 1991; Broberg, 1995). I 
och med att dessa tankar fick så stor genomslagskraft fick också olika experter 
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ökat inflytande att arbeta för att olika begränsningar skulle komma tillstånd, som 
exempelvis den tidigare nämnda lagstiftningen. Dessa experter bidrog också till 
att skapa tydligare kategorier som ledde till en ökad differentiering (jfr Bengts-
son, 2004) i samhället. Bland annat blev det vanligt att skilja mellan tre olika ni-
våer på utvecklingsstörning; debil, imbecill och idiot. Under 1930-talet utveckla-
des en mycket negativ syn med ett stort moraliskt inslag på sinnesslöa och i Me-
dicinska folkbiblioteket (1931) finns följande beskrivning: 

De etiska känslorna är ofta mycket litet utvecklade hos de imbecilla. En ohejdad 
egoism kännetecknar dem ej sällan, en djupare tillgivenhet och tacksamhet är 
ganska sällsynt. Många röja svår elakhet, hämndgirighet och även grova brottsliga 
tendenser. Grymhet mot djur, tjuvnad, eldsanläggning, sexualförbrytelser och dy-
likt är sådant som ej sällan begås av de imbecilla. Mången röja en oövervinnelig 
benägenhet för prostitution och luffarliv. Vid sina vredesutbrott kunna de vara 
stormande hänsynslösa. 

Under första halvan av 1900-talet sågs personer med fysiska, psykiska och kogni-
tiva funktionsnedsättningar som ”inte fullvärdiga samhällsmedborgare” och det 
ansågs vara ett individuellt problem som krävde medicinska kunskaper för att 
kunna ge behandling. Ofta var dessa medicinska behandlingar och operationer 
mycket smärtsamma och målet var att göra individerna ”mera normala”. Det cen-
trala för att förstå det patologiska perspektivet är föreställningen om det normala 
– den normala kroppen. Kroppen värderades utifrån vad som var modernt, fint 
och önskvärt och en avvikelse uppfattades som negativ. En defekt vars tillkomst 
man försökte att förhindra eller kompensera, genom riktade åtgärder direkt till 
individen med exempelvis medicinska behandlingar och utprovning av olika 
hjälpmedel. Barnes & Mercer (2003) skriver: ”This include repeated and often 
painful medical and surgical procedures to make the individual ‘more normal’ or 
less likely to attract a critical public gaze.” (s.7). När en funktionsnedsättning 
definieras som ett medicinskt problem flyttas fokus från samhället till den enskil-
da individen (Froestad & Solvang, 2000) och funktionsnedsättningen ses som en 
individuell, patologisk egenskap hos individen (Söder, 1989). 

År 1934 antogs”Lagen om sterilisering av vissa grupper av sinnesslöa” (SFS 
1934:171). Skälet till lagens tillkomst var oron över att de sinnesslöa skulle öka i 
antal på ett icke önskvärt sätt. I lagen fanns angivet att tvångsmässig sterilisering 
skulle genomföras på ”vissa sinnesjuka, sinneslöa och andra som lida av rubbad 
själsverksamhet” (SOU 2000:22, s. 54). Bommelen (2006) skriver att när 
sterilisering introducerades i den socialpolitiska diskussionen blev den mer än en 
medicinsk fråga och en möjlighet att ingripa mot de misskötsamma och 
avvikande.  Dåvarande Medicinalstyrelsen betonade så sent som år 1947, vikten
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av sterilisering av sinnesslöa att det gjordes i tillräcklig omfattning, skulle 
medföra en minskning av antalet sinnesslöa i befolkningen. Barnes och Mercer 
(2003) hävdar att ca 60 000 kvinnor steriliserades i Sverige mellan åren 1935 och 
1976 och många av dessa var utvecklingsstörda. Äktenskapsförbudet för 
sinnesslöa, som infördes år 1915 gällde fram till år 1945, då de fick rätt att begära 
dispens för att kunna ingå äktenskap och möjligheterna till detta ökade markant 
om ett intyg om genomförd sterilisering bifogades ansökan (Engvall, 2003).

Under denna tidsepok hade differentieringen av sinnesslöa påbörjats och särskil-
da anstalter för särskilt vanartade sinnesslöa hade inrättats (Furhammar, 2004b). 
Efter första världskriget uppdagades att det fanns ett överskott av militärkaserner 
i Sverige som då togs i bruk för statligt styrda specialsjukhus för asociala sinnes-
slöa. Samtidigt förekom en livlig debatt i riksdagen om att införa ”öanstalter”, 
som bland annat förekom i Danmark. Men för att etablera dessa fanns det vissa 
kriterier som skulle vara uppfyllda. Ön skulle vara så liten att inga andra männi-
skor skulle vilja bosätta sig där, men den skulle vara tillräckligt stor för att de
sinnesslöa skulle kunna ägna sig åt vagabonderi och det skulle garanteras isfrihet 
året runt så att de inte skulle kunna rymma därifrån. Eftersom det inte fanns nå-
gon ö i Sverige som uppfyllde dessa kriterier genomfördes aldrig planen (Bom-
melen, 2006). Parallellt med denna diskussion togs statliga initiativ för att om-
händerta störande och svårhanterliga sinnesslöa. Dessa planer motiverades enligt 
Söder (1984) med att de sinnesslöa skulle utestängas från samhället och därmed 
skyddades omgivningen från dessa avvikande personer. Vidare skriver författaren 
att ”Det statliga anstaltsväsendet kan därför ses som en klar konsekvens av den 
samhällsskyddande vårdideologin under denna tid” (s. 142). 

Enligt det patologiska perspektivet skulle all sinnesslövård centraliseras till stora 
anstalter eftersom uppfattningen var att de flesta sinnesslöa var ”hopplösa fall”. 
Kategoriseringen av sinnesslöa skedde genom skattningar av IQ och olika per-
sonlighets- och beteendestörningar. Dessa kliniska och individuellt inriktade syn-
sätt skapade en bas för ett medicinskt perspektiv på den service som gavs (Mary, 
1998) och därigenom blev uppfattningen att det var samhällets ansvar att ta hand 
om de intagna på sinnesslöanstalter. En konsekvens av de stora anstalterna var att 
där bodde det tillräckligt många sinnesslöa för att kunna bidra med material till 
forskningen samtidigt som det fanns underlag till inrättandet av en överläkartjänst 
(Nirje, 2003). Forskningen som bedrevs inom omsorgen om sinnesslöa från 
1930-talet hade i huvudsak en patologisk, positivistisk ansats och den genomför-
des ofta som experiment på sjukhus och kliniker.  

Att förtryck och social kontroll av människor som kategoriserats och 
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klassificerats som avvikande har förekommit, är en viktig aspekt på handikapp-
omsorgens historia. I Sverige fanns tydliga inslag av arvshygieniska 
begränsningar i den befolkningspolitiska debatten, som initierades i boken ”Kris i 
befolkningsutvecklingen”, som makarna Myrdal skrev på 1930-talet (Palmblad, 
1990). Ytterligare en sanktion i det svenska samhället var att många sinesslöa 
blev segregerade från samhället genom placering på asyler och andra 
institutioner. Dessa institutioner var mycket hierarkiskt uppbyggda och 
medicinskt strukturerade med avdelningar som ofta var låsta, fönstren var 
försedda med galler och kontrollen var total och genomfördes av personalen. 
Livet på institutionerna var starkt reglerat och inrättades efter organisatoriska mål 
och det fanns strikta skiljelinjer mellan de intagna och personalen (Barens & 
Mercer, 2003). En konsekvens av den maktlöshet som detta liv medförde var att 
patienterna, som de kallades, bemöttes som en homogen grupp utan egen vilja 
och förmåga att bestämma över sina liv (Goode, 1994). Dessa åtgärder och det 
patologiska synsättet bidrog till  att möjligheterna för sinnesslöa att ha 
självbestämmande var i det närmaste obefintliga. Även anhöriga hade små 
möjligheter att påverka livssituationen för deras närstående som betraktades som 
sinnesslöa. Denna socialt sanktionerade segregation förstärkte också negativa 
attityder till mänskliga olikheter bland befolkningen i allmänhet (Braddock & 
Parish, 2001). 

Diskussionen om obligatorisk undervisning för sinnesslöa återupptogs på 1930-
talet och ledde till framgång. Genom ett riksdagsbeslut år 1944 antogs Lag om 
undervisning och vård av bildbara sinnesslöa (SFS 1944:477) och landstingen
fick ansvaret för att ge vård och obligatorisk undervisning till de bildbara sinnes-
slöa, i skolåldern. I lagen betonades vikten av pedagogisk kunskap och samtidigt 
flyttades tillsynsansvaret från Medicinalstyrelsen till Skolöverstyrelsen. Det in-
nebar en tydlig markering att undervisning av sinnesslöa jämställdes med annan 
utbildning och att diskussionen om vikten av undervisning för sinnesslöa återupp-
togs (Förhammar, 2004b). Nu påbörjades uppbyggnaden av sinnesslöskolor i 
form av internatskolor men lagen innehöll också tvång mot föräldrarna, att de 
måste lämna barnen till internatskola på grund av de fördomar och det hot mot 
samhället, som man trodde att barnen utgjorde (Grunewald, 1995). Efter andra 
världskriget slog begreppet psykisk efterbliven igenom och det följdes av be-
greppet förståndshandikappad (Förhammar, 2004a). Denna mer positiva syn 
handlade om en insikt om att sinnesslöa var utvecklingsbara och därmed hade rätt 
till undervisning vilket var ett stort steg mot ett mer humanistiskt omhänderta-
gande av de sinnesslöa. Men eftersom lagen samtidigt innehöll en tvångsparagraf 
innebar det också att barnen fick lämna sin invanda miljö tidigt i livet för att till-
bringa hela terminer på dessa skolor, ofta långt ifrån familjen. 
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Välfärdsstatens utbyggnad 

Från mitten av 1940-talet skedde en stark utveckling av välfärdsstaten. Den var 
möjlig tack vare en stark ekonomisk tillväxt som ledde till ett växande skatteun-
derlag, som i sin tur gav landet möjligheter att genomföra många sociala sam-
hällsreformer. Utvecklingen ledde också till stor arbetskraftsbrist så nu fick även 
funktionshindrade möjlighet att komma in på arbetsmarknaden (Söder, 2003).

Levnadsförhållandena under 1930-talet ledde till en debatt om hur landet skulle 
utvecklas till en välfärdsstat. Diskussionen handlade bland annat om hur samhäl-
let skulle organiseras för att medborgarna skulle få uppleva välfärd och ett gott 
liv och det skulle gälla även medborgare som saknade full försörjningsförmåga. 
För att förverkliga den tanken ersattes den gamla fattigvården med mer moderna 
sociala serviceinsatser (Eriksson, 1995). I början av 1940-talet tillsattes Komitten
för partiellt arbetsföra och i dess huvudbetänkande formulerades principerna för 
arbetsmarknadspolitiken för funktionshindrade (Förhammar, 2004b). Betänkan-
det angav som mål, att så långt det var möjligt skulle de partiellt arbetsföra integ-
reras i det ordinarie samhällssystemet för sociala tjänster, som då var under upp-
byggnad. Det var i första hand demokratiska skäl till ställningstagandet, då det 
ansågs som ett grundkrav och överensstämde med den demokratiska uppfattning-
en, att lika människovärde och lika rättigheter skulle gälla för alla samhällsmed-
borgare, oavsett funktionsförmåga. Kommittén gav också följande uttryck för 
vilka konsekvenser som förväntades för den enskilde: "Psykologiskt betyder den 
‘normalisering’ av de partiellt arbetsföras livsvillkor, utbildning, arbets-
förmedling etc. säkert stor vinning.” (SOU 1946:24 s. 28 ). Dessa tankar kan sä-
gas vara början till det som sedan kom att kallas ”normaliseringsprincipen”. 

Så sent som under 1960-talet blev ”handikapp” ett socialt accepterat begrepp och 
inför FN: s internationella handikappåret 1981 presenterade WHO en definition 
av begreppet. Då började begreppet handikapp att användas för att beteckna svå-
righeter och hinder i den dagliga livsföringen för den grupp, som tidigare hade 
benämnts som invalider. Diskussionen om innebörden av begreppet handikapp 
fortsatte och resultatet blev att det inte längre sågs som något som utmärkte män-
niskan utan något som var kopplat till den omgivande miljön. Därmed flyttades 
fokus på funktionsnedsättning från det medicinska perspektivet till det samhälls-
politiska området (Förhammar & Nelson, 2004). Under 1960-talet skedde också 
en gradvis utveckling från att vårda de psykiskt efterblivna till ett mera pedago-
giskt tänkande och det var i hög grad utifrån 1954-års lag (SFS 1954:483), som 
betonade att vård och undervisning skulle skiljas åt. Grunewald (1995) skriver att 
även denna lagstiftning innehöll tvång mot alla som inte frivilligt underkastade 
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sig vård och detta fanns i viss mån kvar i 1967-års lagstiftning (SFS 1967:940) 
och togs helt bort först i 1985-års lag (SFS 1985:568).

Det nya synsättet innebar bland annat att särskolorna flyttades från central-
anstalterna och lokalintegrerades i kommunens skolor fastän landstingen fortfa-
rande var huvudmän. Vidare förändrades vårdens struktur till att exempelvis de 
stora avdelningarna minskades i storlek, de enkönade avdelningarna försvann och 
ADL-träning, terapi och andra sysselsättningar blev viktiga inslag för de intagna 
på anstalterna. Det sociala synsättet fick också en starkare betoning genom att 
bland annat nya yrkesprofessioner, som exempelvis kuratorer och fritidsledare 
anställdes inom verksamheten. Som tidigare nämnts bildades den första FUB-
föreningen år 1952 (Nirje, 2003) som medförde att samarbetet mellan personal 
och anhöriga utvecklades. Det ledde i sin tur till en öppnare attityd till verksam-
heten och de ”gömda” psykiskt efterblivna kom fram och därmed ökade också 
köerna till vårdhemmen eftersom det ännu inte fanns några andra alternativ till-
gängliga. Samtidigt började utbyggnaden av mindre boendepaviljonger, det så 
kallade paviljongsystemet för mindre grupper psykiskt efterblivna och dessa var 
ofta utspridda i naturen runt en större centralbyggnad (Söder, 2003). FUB tog 
också initiativ till att sysselsättningshem startades för aktivering av de efterblivna 
och målet var att ge bättre förutsättningar till hemmiljö för de boende och att de 
hade rätt till daglig verksamhet. På så sätt markerades att ett socialpedagogiskt 
synsätt skulle vara rådande framför det medicinska perspektivet. 

En annan utveckling som kan spåras tillbaka till 1950-talet var kritiken mot 
segregeringen av de psykiskt efterblivna och att normaliseringsdiskussionen tog 
fart. Tanken med den var att det var en mänsklig rättighet att ha anständiga lev-
nadsvillkor (Nirje, 2003). Utifrån dessa diskussioner kom avvecklingen av de 
stora institutionerna igång och ambitionen var också att ge psykiskt utvecklings-
störda ökat inflytande och möjligheter till självbestämmande (Bengtsson, 2004).
Två betydande orsaker till diskussionen om avvecklingen av institutionerna var 
för det första den massiva kritiken mot bland annat den beteendeterapeutiska 
praktiken som användes för att antingen, som man trodde, bota eller begränsa 
oönskade beteenden hos de intagna (Goffman, 1990). För det andra var det de 
stora överbeläggningarna som förekom på institutionerna, som var ett resultat av 
trycket från industrialiseringen och urbaniseringen (Parmenter, 2001). Barnes och 
Mercer (2003) skriver ”From the late 1950s, segregated institutions attracted 
growing criticism, both from disabled people and their organizations and from 
mainstream providers, academics and politicians” (s. 35). Ett av besluten som 
togs under slutet av 1960-talet om organisationen av omsorgsarbetet innebar att 
staten överlät ansvaret för alla psykiskt utvecklingsstörda ”som på grund av 
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hämmad förståndsutveckling för sin utbildning eller anpassning i samhället eller 
i övrigt behöver särskilda omsorger genom det allmänna” (SFS 1967:940 § 1) 
till landstingen. Det innebar att psykisk utvecklingsstörning började definieras 
som en funktionsnedsättning i begåvningen och inte som tidigare, en psykiatrisk 
diagnos. Genom tillkomsten av 1968-års omsorgslag (ibid.) betonades ytterligare 
de sociala aspekterna av omsorgsarbetet. Ordet ”omsorg” innebar bland annat att 
social service och rådgivning skulle ges och att olika fritidsaktiviteter skulle er-
bjudas. I och med det fanns det en viss möjlighet till delaktighet och självbe-
stämmande för de psykiskt utvecklingsstörda och deras anhöriga. Under denna 
tidsperiod började också anhöriga som tog hand om anhöriga med utvecklings-
störning hemma, att få en viss ekonomisk ersättning (Palmestål, 1995). Andra 
viktiga skillnader från tidigare lagstiftning var att tyngdpunkten av insatserna 
flyttades från den slutna till den öppna verksamheten och en ökad grad av rätts-
säkerhet fastslogs (Grunewald, 2001). Vidare var lagen en heltäckande särlag-
stiftning som inte hade något förlitande till annan lagstiftning. Människor med 
psykisk utvecklingsstörning blev inskriva i omsorgerna och lagstiftningen hade 
fortfarande en omhändertagande filosofi och det fanns ingenting inskrivet om 
deras rättigheter förutom att alla barn fick skolplikt. Alltså även de som tidigare 
hade betraktats som obildbara fick skolplikt, så nu påbörjades utbyggnaden av 
träningsskolan.

Individen i centrum 

Slutet av 1900-talet präglades främst av att den enskilde utvecklingsstörde sattes i 
centrum i större utsträckning än tidigare. Ambitionen var också att värna det 
personliga egenvärdet, att ta tillvara varje individs utvecklingsmöjligheter. På 
1970-talet började olika ”sociala professioner” som psykologer och kuratorer att 
anställas i större omfattning och forskningen kom igång, bland annat inom 
forskningsenheterna ala6 och Projekt Mental Retardation i Uppsala. Det innebar 
att kunskapsbasen breddades och den hittills dominerande medicinska 
forskningen om utvecklingsstörning kunde utmanas (Palmestål, 1995, 
Magnusson & Plantin, 2004). Inom ovan nämnda forskningsenheter bedrevs 
bland annat pedagogisk och psykologisk forskning och forskning om innebörden 
av begåvningsnedsättning, som bland annat resulterade i en begåvningsteori 
(Kylén, 1985).

Vidare kom utvecklingen att bygga på den s.k. normaliseringsprincipen och 
grundidén var att även utvecklingsstörda skulle få möjlighet att leva ett så nor-
malt liv som möjligt. Nu började likheten med andra människor att betonas och 
utvecklingsstörda skulle betraktas som fullvärdiga samhällsmedborgare i stället 

6 Anpassning till Liv och Arbete 
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för som tidigare, när fokus var på avvikelserna och olikheterna i stället för på lik-
heterna med andra (Magnusson & Plantin, 2004). Normaliseringsprincipen fick 
stor genomslagskraft både nationellt och internationellt men den uppfattades inte 
enbart som någonting positivt (Nirje, 2003; Sandvin, 1996). I många länder och 
även i Sverige, blev tanken om att människor med utvecklingsstörning skulle få 
möjlighet att leva så normalt som möjligt diskuterad eftersom normaliseringsidén 
ifrågasatte det omhändertagande av utvecklingsstörda, som hade varit domine-
rande under en längre tid. De som reagerade mot normaliseringstanken var före-
trädesvis de som försvarade institutionerna, även om de inte försvarade alla dess 
konsekvenser, exempelvis att utvecklingsstörda inte deltog i det allmänna sam-
hällslivet (Söder, 2003). Målet med normaliseringsprincipen var utvecklingsstör-
das rätt till livsvillkor som skulle vara så normala som möjligt, men missuppfat-
tades ofta eftersom man ibland trodde att man strävade efter att göra utvecklings-
störda ”normala” (Nirje, 2003). Författaren skriver att ”Tillämpningen av norma-
liseringsprincipen leder inte till att utvecklingsstörda blir normala” (s. 92). 
Sandvin (1992) påpekar också att normaliseringsprincipen blev mera en teknolo-
gi än en rättighet.

Även inom arbetsmarknaden skedde en utveckling exempelvis ersattes arkivarbe-
te för funktionshindrade med olika former lönebidragsarbete. Vidare etablerades 
skyddade verkstäder med målet att normalisera arbetssituationen för funktions-
hindrade. Strävan i de nya anställningsformerna var att de skulle vara så nära ar-
betsmarknadens villkor som möjligt och ersättningsformen benämndes för handi-
kappersättning (Förhammar, 2004b). Under 1980-talet utvecklades integrerings-
tanken som ett resultat av den tidigare normaliseringsprocessen och en ny lag 
(SFS 1985:568) antogs. I den uttrycktes det klart att integrering skulle ske inom 
både undervisningen, boendet och arbetet. Den var en rättighetslag och en ”plus-
lag” till både Socialtjänstlagen (SFS 1980: 620) och Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763). Nu blev också insatserna frivilliga och den enskilde eller dennes 
företrädare skulle ansöka om dessa. Personkretsen utökades också till att även 
gälla ”personer som på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller 
kroppslig sjukdom har fått ett betydande och bestående begåvningshandikapp 
samt personer med barndomspsykos.” (SFS 1985: 568 §1).

I slutet av 1980-talet tillsatte regeringen, som tidigare nämnts, 1989-års handi-
kapputredning och uppdraget bestod av att föreslå både generella och individuella 
åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ett självständigt liv för funktions-
hindrade. Utgångspunkten för förbättringsarbetet var de bärande principerna som 
uttrycker kvalitetskrav och betonar självbestämmande och inflytande, delaktig-
het, tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet. Målet med utredningens arbete var 
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att skapa ”Ett samhälle för alla” (SOU 1992:52). I arbetet konstaterades också att 
det fanns stora klyftor mellan funktionshindrade och andra vad gällde bland annat 
självbestämmande. LSS, som var en av åtgärderna som utredningen föreslog, an-
togs 1993 och är en tydlig rättighetslag. Ännu en gång utvidgades personkretsen 
till att även omfatta personer med andra varaktiga och stora fysiska eller psykiska 
funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och om de förorsakar bety-
dande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 
stöd och service (SFS 1993:387 § 1 p. 3). I lagens 5 § finns också angivet att 
verksamheten för funktionshindrade skall verka för jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhällslivet. Och i § 6 anges att verksamheten skall vara grun-
dad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Detta innebär 
att det är en rättighet att utvecklingsstörda skall ha möjlighet till bland annat del-
aktighet i och självbestämmande över sina liv.

Under 1990-talet pågick avvecklingen av de stora institutionerna och en kraftig 
utbyggnad av särskilda boendeformer för utvecklingsstörda, exempelvis grupp-
bostäder, tog fart (Barens & Mercer, 2003). Även inom särskolan skedde stora 
förändringar och under 1990-talet slutfördes arbetet med att överföra ansvaret för 
särskolan från landstingen till kommunerna (Tideman, 1997). Förändringen av 
organisationen var ett led i byte av perspektiv på omsorgen om utvecklingsstörda 
från att de utsatts för likformiga rutiner på institutionerna till att det nu skulle 
antas ett individualiseringsperspektiv (Bengtsson, 2004). Det innebär att den 
enskildes självbestämmande skulle respekteras och insatserna skulle vara 
individuellt utformade. 

Grunewald (2001) skriver att omställningen för många människor med 
utvecklingsstörning, att från en dag till en annan flytta från en stor institution till 
en egen lägenhet i en gruppbostad, var stor. Att flytta från ett institutionsboende 
där möjligheterna till självbestämmande var begränsade, till egen lägenhet där 
förväntningar fanns att de skulle vara med och bestämma var en omvälvande 
upplevelse för många. Vidare skriver författaren att många av de anställda, som 
hade arbetat på stora institutioner, fick en helt ny yrkesroll som bland annat 
innebar att den omhändertagande, vårdande rollen skulle lämnas till förmån för 
en stödjande och handledande funktion. Detta paradigmskifte innebar bland annat 
att utvecklingsstörda idag har rätt till stor delaktighet i och stort inflytande över 
sina vardagsliv. Ett problem som har aktualiserats i och med utflyttningen från 
institutionerna är, att ensamheten och risken för olika former av utsatthet har 
ökat. Orsaken till dessa problem är bland annat att samhället inte var tillräckligt 
förberett för en så omfattande reform, som avvecklingen av institutionerna 
innebar. Integreringen av utvecklingsstörda har till största delen fokuserats på 
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den fysiska integreringen. Den har ifrågasatts och kritikerna har menat att det inte 
är självklart att utvecklingsstörda känner gemenskap med andra samhälls-
medborgare bara genom att de blivit lokalintegrerade (Bengtsson, 2004). Som 
tidigare nämnts finns det angivet i LSS att verksamheten skall vara grundad på 
respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, och att personalen 
skall ha den utbildning som krävs för varje specifik uppgift. För att kunna 
uppfylla de tidigare nämnda kvalitetskriterierna är personalens kunskaper och 
attityder av avgörande betydelse för den enskilde utvecklingsstörde. Olika 
huvudmän har mött dessa behov på olika sätt och den kommun som empirin till 
denna studie har hämtats ifrån, har bland annat genomfört SFU-projektet för att 
öka möjligheterna för brukarna att vara delaktiga och ha självbestämmande så 
stor utsträckning som möjligt. 

Sammanfattning

Hur utvecklingsstörning har konstruerats beror till stor del på hur ideologier och 
organisationen av samhället har sett ut under olika tidsperioder. Det har också 
påverkat utvecklingsstördas möjligheter till självbestämmande och generellt kan 
sägas att deras möjligheter har varit små, för att inte säga obefintliga fram till 
1960-talet. Sverige hade då en god ekonomisk tillväxt som medförde en strävan 
att även ge utvecklingsstörda bättre livsbetingelser och bemötande samt att öka 
deras möjligheter till självbestämmande över sina vardagsliv.
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KAPITEL 4 

Studiens uppläggning och genomförande 

I det här kapitlet beskrivs planeringen och genomförandet av studien och det 
avslutas med de etiska övervägandena som gjordes inför, under och efter 
studiens genomförande och en metoddiskussion.  

Utifrån studiens syfte samt forskningsfrågor var en kvalitativ forskningsansats 
given. Valet kändes också naturligt eftersom kvalitativ forskning kännetecknas 
av att händelser skall ses och förstås i sitt sammanhang. DePoy & Gitlin (1994) 
skriver att syftet med kvalitativ forskning är att söka efter karaktären eller 
egenskaperna hos någonting samt att förstå innebörder, erfarenheter och 
fenomen som har utvecklats i dess naturliga situationer (jfr. Widerberg, 2003). 
Den kvalitativa ansatsen har därför ett inifrånperspektiv, där sökandet efter 
förståelse av andra människors perspektiv och handlingar är det centrala. I det 
här fallet personalens och gode männens uppfattningar om brukarnas möjlig-
heter till delaktighet och självbestämmande och personalens insatser och 
åtgärder  för att underlätta och förverkliga dessa möjligheter för brukarna.  

Kohler Riessman (1994) anser att intervjuer tillsammans med deltagande 
observationer  är kanske de mest kända kvalitativa metoderna inom social 
forskning. Strauss & Corbin (1998) skriver att inom Grounded Theory står 
datainsamlingen, analysen och eventuell teorigenerering i nära relation till 
varandra. Eftersom teorin kommer direkt från data är den starkare förankrad i 
”verkligheten” än de teorier som bygger på begrepp som är baserade på 
experiment eller bara genom spekulationer. Teorin som bildas genom Grounded 
Theory erbjuder också insikt, betonar förståelsen och ger en meningsfull 
vägledning för olika handlingar. Även om bildandet av begrepp är det 
huvudsakliga kännetecknet för metoden är forskarens kreativitet också en viktig 
del av arbetet. Analysen av data är en interaktion mellan forskaren och data och 
förutsätter både vetenskap och konst. 

Det övergripande syftet med studien är att med utgångspunkt från SFU-
projektet studera villkor och förutsättningar för ökad delaktighet och 
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självbestämmande för utvecklingsstörda, som bor i gruppbostad.  

De forskningsfrågor som studien fokuserar på är: 
Vilka innebörder har begreppen delaktighet och självbestämmande för 
personal och brukarnas företrädare, gode männen? 
Hur går kommunen till väga för att realisera dessa mål och hur lyckas de? 
Finns det några motkrafter för att arbeta mot att dessa mål skall 
förverkligas och vilka är i så fall de viktigaste? 

Studiens planering, uppläggning och genomförande 

För att besvara forskningsfrågorna genomfördes fältobservationer av vardags-
livet i en gruppbostad, och intervjuer med personal och gode män. Dessa 
datainsamlingsmetoder avsåg att ge information om brukarnas möjligheter till 
delaktighet och självbestämmande, före och efter projektets genomförande. 
Arnstberg (1997) skriver att etnografisk forskning inriktas på studier av 
vardagsliv och görs i de miljöer där de aktuella människorna lever sina liv. Ehn 
& Klein (2000) menar att kvalitativa studier kräver egna upplevelser för att 
generera data och det kan exempelvis ske genom direkta observationer, 
intervjuer, dokumentgranskning eller att leva i den kultur man skall studera. När 
det gäller observationer skriver författaren att fokus primärt riktas mot vad 
personerna verkligen gör och inte på vad de ”tänker” och ”känner”, och det man 
får är ”datanära” kunskap. Författaren anser även att det är betydelsefullt att 
forskaren sätter sig in i området som skall studeras och skaffar sig ”lokal 
kunskap” inför observationen.
Observationerna var värdefulla för att få insyn i vardagliga mötena och den 
sociala interaktionen i den givna kontexten, samt en möjlighet att identifiera 
olika förhållanden som skulle vara svåra att fånga enbart med intervjuer. 
Silverman (2003) skriver att: “observation is fundamentally about 
understanding the routine rather than what appears to be exciting. Indeed, the 
good observer finds excitement in the everyday, mundane kind of activities” (s. 
46). För att få kunskap om brukarnas möjligheter till delaktighet och 
självbestämmande var det viktigt med närhet till verksamheten men det var 
också viktigt med distans och respekt för de enskilda brukarnas vilja och 
integritet. Arnstberg (1997) skriver att distans är ett komplicerat begrepp 
eftersom forskaren måste hålla en distans till människor i fall de skall se vad de 
håller på med. Samtidigt måste forskaren ha en närhet till verksamheten 
eftersom för stor distans hindrar förståelsen. 



47

Den andra källan för att få svar på forskningsfrågorna var intervjuer med 
personal och gode män och syftet med dem var att få ytterligare och fördjupade 
svar på dessa frågor. Holme & Solvang (2001) skriver att styrkan med 
intervjuer är att forskaren ger de teoretiska ramarna utan att styra, men måste 
samtidigt försäkra sig om att man får svar på de frågor man vill belysa. 
Forskningsintervjun är också en rik källa till data och har som uppgift att 
generera data genom samtal, som kan utvecklas på olika sätt, beroende på vilka 
personer man som forskare möter (Silverman, 2003). Kvale (2000) menar att 
intervjuer är ett sätt att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld med 
avsikt att kunna tolka detta och att intervjuundersökningen har olika stadier. 
Exempelvis tematisering genom att formulera undersökningens syfte och 
beskriva ämnet för undersökningen, och planeringen som innebär att förbereda 
alla stadier, och slutligen genomförandet av själva intervjuerna. Därefter görs 
ordagranna utskrifter och analysen av dessa utifrån undersökningens syfte och 
forskningsfrågor. Jacobsen (2007) menar att intervjuer är lämpliga när relativt 
få enheter skall undersökas, när man är intresserad av vad människor säger och 
av hur människor tolkar och förstår ett visst fenomen.  

Sammanfattningsvis gjordes observationer och intervjuer före och i början av 
SFU-projektet respektive i slutet och efter projektets genomförande. Studien 
indelades i följande tre faser: 

Fas 1 

Första fasen genomfördes hösten 2003 och våren 2004. Eftersom kommunen 
hade beviljats pengar för att genomför SFU-projektet hade projektledaren 
informerat all personal och anhöriga/gode män om syftet med projektet, att öka 
brukarnas möjligheter till delaktighet och självbestämmande samt hur projektet 
skulle genomföras. En del i projektet var den uppföljande studien som har 
genererat data till denna licentiatuppsats. För att skaffa mig den ”lokala 
kunskapen” i så stor utsträckning som möjligt hade jag inledande samtal både 
med projektledaren och med en av nyckelpersonerna för verksamheten i 
kommunen. Vidare besökte jag alla verksamheter vid minst ett tillfälle, då jag 
mötte både personal och brukare. För att informera om den uppföljande studien 
deltog jag också i personalmöten vid samtliga berörda verksamheter i 
kommunen. Jag deltog också på en träff där alla gode män var inbjudna, men 
bara ett fåtal infann sig.
För att försäkra mig om att all personal fått samma information skickades även 
ett informationsbrev (Bil. 1) till all berörd personal, med information om den 
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planerade studien. I brevet uppmanades även personalen att höra av sig om de 
inte accepterade min närvaro i verksamheten, men ingen meddelade några 
tveksamheter till de planerade fältobservationerna eller övrigt deltagande. 
Personalen ombads också att informera brukarna om min närvaro men eftersom 
det fanns en osäkerhet om att alla brukare hade förstått informationen skickades 
även ett informationsbrev med samma innehåll som till personalen, till alla 
gode män (Bil. 2). Inte heller gode männen hade några invändningar till min 
tänkta studie, däremot uttalade de förväntningar på studien och såg fram emot 
att läsa rapporten.  
Valet av gruppbostad för de planerade observationerna styrdes i stor 
utsträckning av graden av utvecklingsstörning hos brukarna som bor i 
gruppbostäderna. I den valda gruppbostaden bor nio brukare i två olika hus och 
av dessa har fem verbal kommunikationsförmåga och är måttligt utvecklings-
störda medan de övriga är gravt utvecklingsstörda med mycket begränsad eller 
ingen verbal kommunikationsförmåga och med ytterligare funktions-
nedsättningar. Detta var ett tungt vägande skäl till valet av gruppbostad, 
eftersom ambitionen var att få en så allsidig bild som möjligt över brukarnas liv 
i allmänhet och möjligheten till delaktighet och självbestämmande i synnerhet. 
För att nå det målet var det värdefullt att kunna föra en verbal kommunikation 
med så många brukare som möjligt. 
Observationerna genomfördes genom att jag var med och tittade på, under de 
olika vardagsaktiviteterna men när det gavs möjlighet samtalade jag också med 
personalen och brukarna. Skälet till valet att inte aktivt delta i utförandet av de 
olika aktiviteterna var att det inte fanns tillräckligt med tid för att etablera 
djupare kontakter med brukarna och personalen och därmed bli accepterad som 
en naturlig del i verksamheten. Ambitionen var alltså att så lite som möjligt 
störa brukarnas vanor och rutiner. Under observationerna lades särskild vikt vid 
konversationen och interaktionen mellan brukarna och personalen, men på 
grund av att många av brukarna inte kan uttrycka sig verbalt, och att jag inte 
kände dessa tillräckligt väl var det svårt för mig att tolka deras viljeyttringar. 
För att överbrygga dessa svårigheter fördes kontinuerliga samtal med 
personalen som kände brukarna mycket väl, och kunde därför i de allra flesta 
fall tolka deras kroppsspråk och vidareförmedla dessa till mig. Vidare fördes 
kontinuerligt anteckningar under observationerna och dessa fanns tillgängliga 
för personalen, som när som helst kunde läsa vad jag skrivit. Efter varje 
observationstillfälle på gruppbostaden skrevs dagbok med egna reflektioner och 
frågeställningar och fältanteckningarna renskrevs. På grund av den begränsade 
tiden för datainsamlingen under den första fasen blev observationerna av 
begränsad omfattning. Totalt åtta olika tillfällen vid olika tider av dygnet och de 
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varade olika lång tid, mellan 2 – 4 timmar. Observationerna var viktiga för att 
få en inblick i livet i en gruppbostad, som en bakgrund och utgångspunkt för 
analysen, men det var intervjuerna som utgjorde den viktigaste källan till data 
för att få svar på forskningsfrågorna.

Alla gode män, ca. 30 personer fick också en skriftlig förfrågan med svars-
talong om de var intresserade att delta i intervjuerna (Bil. 3). Jag erhöll svar 
från alla men endast tre personer var positiva till att delta i intervjuer före och 
efter projektets genomförande. Förfrågan om intresserade bland personalen att 
delta i intervjuerna gjordes vid personalträffarna och åtta personer anmälde sitt 
intresse. Under den första fasen fokuserades intervjuerna på personalens och 
gode männens uppfattning om innebörden i, och betydelsen av, att brukarna har 
delaktighet i och självbestämmande över sina vardagsliv samt i vilken 
omfattning brukarna har dessa möjligheter. Intervjuerna med personalen (Bil. 4) 
genomfördes i ett avskilt rum på gruppbostaden eller på dagcentret under deras 
arbetstid. Två av de intervjuade arbetar på dagcentret och de övriga sex arbetar i 
någon av gruppbostäderna. Intervjuerna var semistrukturerade och spelades in 
på band, och varade ca en timme. Så fort det var möjligt efter intervjuerna 
skrevs dessa ut ordagrannt. 

Den första intervjun med en av gode männen genomfördes via bild-
kommunikation en annan i god mannens hem och den tredje gode mannen 
intervjuades på en neutral plats (Bil. 5).

Fas 2 

Den andra fasen genomfördes under hösten 2004 efter att första omgången in-
tervjuer och observationer var genomförda. För att följa processen under pro-
jektets genomförande deltog jag i några utbildningsdagar och i projektets andra 
seminarium som hade temat ”Mental hälsa och roller”. Vidare granskades ut-
bildningsplanen för hela utbildningsinsatsen och andra dokument för att se hur 
dessa korresponderade mot målet att ge personalen högre kompetens, för att 
bättre kunna arbeta för att ge brukarna bättre möjligheter till delaktighet och 
självbestämmande.

Fas 3 

Den tredje fasen påbörjades under våren 2005, i slutet av projektets 
genomförande. För att ta reda på om och i så fall i vilken omfattning brukarnas 
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möjligheter till delaktighet och självbestämmande hade förändrats efter 
projektets genomförande, samt vilka eventuella hinder som fanns för sådana 
förändringar, genomfördes observationer på samma gruppbostad vid sju 
tillfällen. Under denna fas gjordes också intervjuer med samma intervju-
personer (Bil 6) som tidigare, förutom en av gode männen (Bil. 7). Hon avböjde 
att medverka i ytterligare en intervju då hon inte ansåg sig ha någon uppfattning 
om effekterna av projektet. Intervjuerna fokuserades denna gång på hur 
projektets hade upplevts och om det hade skett några förändringar av 
personalens arbetssätt under och efter projektets genomförande. Vidare vilka 
möjligheter och eventuella hinder intervjupersonerna ansåg fanns för att arbeta 
för att ge brukarna större möjligheter till delaktighet och självbestämmande 
samt vilka andra förändringar som skett under och efter projektets 
genomförande. 

En viktig möjlighet vid kvalitativ forskning är dess flexibilitet under 
undersökningens gång (Holme & Solvang, 2001). Det visade sig vara intressant 
att få en bild över hur arbetsledaren planerade att arbeta med implementeringen 
av de nya idéer och tankar som projektet hade gett och om vilka möjligheter 
och eventuella hinder hon såg för detta arbete. Därför genomförden en intervju 
med henne i slutet av projektet (Bil. 8). Fältanteckningarna och intervjuerna 
skrevs som tidigare ut ordagrant så snart det var möjligt efter varje 
observations- respektive intervjutillfälle. En rapport utifrån den uppföljande 
studien är utarbetad för den aktuella kommunen. 

Analysarbete 

Analys av kvalitativ data handlar om att hitta ett eller flera sätt att tolka och 
förstå vad intervjupersonerna har sagt och vad som observerats (jfr. Ely, 1993). 
Insamling, bearbetning och analys av data kan inte särskiljas på ett tydligt sätt i 
en kvalitativ forskningsprocess även om olika perioder har större eller mindre 
inslag under olika delar i processen (Ohlin, 2003). För att ta reda på villkoren 
och förutsättningarna för ökad delaktighet och självbestämmande för 
utvecklingsstörda användes ett ”Grounded Theory-inspirerat” arbetssätt (Strauss 
& Corbin, 1998) för att tolka och analysera vad som hade sagts under 
intervjuerna.

Innan analysarbetet påbörjades märkte jag den första intervjun med 
intervjuperson ett med Intervjuperson I: I och den andra intervjun med samma 
person Intervjuperson I: II. Därefter påbörjades den öppna kodningen genom att 
alla intervjuerna lästes igenom förutsättningslöst och systematiskt, samtidigt 
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som jag markerade olika delar av intervjun och noterade i marginalen vad det 
handlade om. Dessa ”kategoribegrepp” hämtades antingen direkt från texten 
eller konstruerades med tanke på syftet och forskningsfrågorna. Denna del av 
arbetet var ett sätt att minska datamängden för att skapa en bättre översikt för det 
fortsatta arbetet. Därefter fördes alla markerade citat över till ett dokument för 
varje kategori, då jag också noterade vilken intervju det kom ifrån och var i 
intervjun det var hämtat. Tankar, idéer och reflektioner noterades i form av så 
kallade ”memos” till de flesta av de markerade citaten, ofta utifrån dagboks-
anteckningarna. En fråga som ställdes till varje kategori var: Vad är intressant 
med den här?

Nästa steg i processen var den axiala kodningen med utgångspunkt i den 
enskilda kategorin. Arbetet bestod av att jag gick igenom varje citat och ställde 
följande frågor: Vilka förutsättningar återger citatet? Speglar det någon 
interaktion? Vilka strategier uttalar intervjupersonerna? Vilken innebörd har 
dessa för brukarnas självbestämmande? Varje citat som handlade om samma 
ämne jämfördes noggrant för att få fram mönster och variationer i svaren. 
Därefter jämfördes varje kategori med varandra. Syftet var att upptäcka 
relationer och samband mellan de olika kategorierna. Arbetet avslutades med en 
selektiv kodning då kategorierna organiserades omkring några centrala 
kärnkategorier

Även fältanteckningarna lästes vid ett flertal tillfällen och användes både för att 
generera frågor till och användas för att fördjupa analysen av intervjuerna. Det 
är i huvudsak tolkning och analys av intervjuerna som redovisas i de följande 
kapitlen.

Etiska överväganden 

Enligt Henriksson & Månsson (1996) är det en viktig del i forskningen att etis-
ka överväganden görs från början av forskningsprojektet till dess att det som 
framkommit i studien är publicerat. Karaktären på studien och framför allt 
gruppen brukare medförde att ett extra noggrant informationsarbete vidtogs. 
Blomberg (2006) skriver att informerat samtycke är en etisk svår fråga när stu-
dien berör utvecklingsstörda, som har en begränsad förmåga att förstå abstrakt 
information. Begreppet informerat samtycke innebär ett frivillig deltagande i 
studien (SFS 2003: 460) och då informerat samtycke också är en komplex etisk 
fråga var det viktigt att alla berörda verkligen hade förstått informationen. För 
att försäkra mig om att brukarna och även intervjupersonerna skulle förstå inne-
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börden av studien, gavs informationen och gjordes förfrågan om deltagande 
både muntlig och skriftlig. Den innehöll syftet med studien, tillvägagångssättet 
av datainsamlingen och att allt deltagande var frivilligt samt att det kunde av-
brytas när som helst under studien. Vidare att all information skulle behandlas 
konfidentiellt. Alla berörda informerades också om att om någon inte accepte-
rade min närvaro skulle jag avstå från att genomföra observationerna i gruppbo-
staden.

Inför alla aktiviteter tillfrågades också brukarna om jag kunde delta och de blev 
alltid tillfrågade om jag kunde komma med in i deras lägenhet. För de brukare 
som inte kunde svara själva blev det personalen som gjorde bedömningen om 
det var lämpligt att jag var med. Jag var exempelvis aldrig med under morgon-
toaletten, bad eller dusch eller andra intima situationer. 

På grund av brukarnas kognitiva funktionsnedsättningar var frågan om jag verk-
ligen hade fått informerat samtycke från brukarna trots att dessa åtgärder hade 
vidtagits, även om jag hade fått det från respektive gode man. Hade brukarna 
verkligen förstått informationen, och att de kunde styra över min närvaro samt 
att de kunde neka mig att delta i de olika aktiviteterna? Var det så att denna stu-
die inte var fri från paternalism? Men vid ett tillfälle när jag ringde på hos en av 
brukarna och frågade om jag kunde komma in och ”hälsa på” svarade denne att 
det inte var lämpligt. Den händelsen kan ses som en bekräftelse på att åtminsto-
ne en av brukarna hade förstått att det var möjligt att avböja mina besök. Även 
om gode männen och personalen var positiva till observationerna, hur förhöll 
det sig med de brukare som inte hade förmågan att säga nej till min närvaro? 
Var betydelsen av fördjupad kunskap om villkor och förutsättningar för brukar-
nas möjligheter till självbestämmande större än de etiska aspekterna på genom-
förandet av studien?

Metoddiskussion

Det empiriska materialet till studien samlades in före och i början av SFU-
projektet samt i slutet och efter projektets genomförande. Studiens data 
genererades från observationer och individuella intervjuer vid två olika tillfällen 
med två - tre goda män och åtta personal samt en av arbetsledarna, som 
intervjuades vid ett tillfälle, under slutfasen av projektet. 

För att få svar på syftet hade det möjligen varit en bättre väg att intervjua bru-
karna. Men litteraturen visar på många olika problem med att intervjua männi-
skor med utvecklingsstörning (Folkestadt, 2004, Tössebro, 1990). Svårigheterna 
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kan enligt Jacobsen (2007) vara i form av att brukarna har bristande språkliga 
och kognitiva förmåga eller att de gärna vill bekräfta intervjuarens frågor och 
svarar som de tror att det förväntas (intervjuareffekten). Vidare att de ger en 
bild av verkligheten som de vill att den skall vara (idealisering). Författaren
menar att även om den risken finns i alla intervjuer är den ofta tydligare när in-
tervjupersonen är utvecklingsstörd, eftersom de är vana att vara i beroendeställ-
ning och svara som de tror att det förväntas av dem. Silverman (2003) skriver 
att en intervju alltid är en interaktion mellan två personer, något som gör att in-
tervjuaren blir en del av den intervjuades kontext. Eftersom den intervjuade kan 
observera intervjuaren och lägga märke till dennes kroppsspråk och ansiktsut-
tryck kan den intervjuade svara på ett sådant sätt som denne tror tillfredsställer 
intervjuaren (Jacobsen, 2007). Författaren skriver också ”risken att skapa en 
intervjuareffekt är sannolikt störst i den personliga intervjun där respondenten 
kan se och höra intervjuaren” (s. 203). Ytterligare orsaker till svårigheter kan 
vara att det krävs att forskaren är väl insatt i vad funktionsnedsättningen innebär 
för den enskilde, något som sällan forskaren är. Forskaren skall också etablera 
en relation och ett förtroende för att det över huvudtaget skall vara möjligt att 
genomföra en intervju. Sauer (2004) skriver att en del av dessa svårigheter kan 
avhjälpas exempelvis med att forskaren har god kunskap om vad denna typ av 
funktionsnedsättning innebär. Vidare att forskaren och brukaren har etablerat en 
genuin kontakt och att frågorna är konkreta och/eller att man använder olika 
tekniker och hjälpmedel. Trots att jag har en hel del generell kunskap om funk-
tionsnedsättningen och dess konsekvenser bedömde jag det inte möjligt att in-
tervjua brukarna, eftersom det krävs kunskap om varje enskild brukares svårig-
heter och situation. Dessutom bedömdes brukarna i den aktuella gruppbostaden 
sakna den kognitiva och språkliga förmåga för att förstå intervjufrågorna och att 
ge sakliga och tillförlitliga svar.

Eftersom syftet med studien var att studera villkor och förutsättningar för ökad 
delaktighet och självbestämmande för utvecklingsstörda, som bor i 
gruppbostad, bedömdes det vara fullt möjligt att intervjua personal och gode 
män. Varför det var så få gode män som var positiv till att bli intervjuade finns 
det inget svar på.

Min egen förförståelse grundar sig i många års erfarenhet av arbetet inom om-
rådet både som föreståndare på vårdhem för barn och vuxna med utvecklings-
störning samt genom utbildning av personal som skall arbeta inom verksam-
hetsområdet. Blomberg (2006) skriver att det finns olika aspekter på förförståel-
se och att man som forskare kan ha en benägenhet att ha ett enögt perspektiv. 
Men med vaksamhet kan man utveckla sin medvetenhet, något som kräver 
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självreflektion, kunskap, tålamod och disciplin. Ett sätt att försöka få en förstå-
else för mina värderingar och prekonstruktioner av min förförståelse och mot-
verka ett för snävt perspektiv var att jag under observationerna och olika besök 
inom verksamheten hade möjlighet att samtala med personal inom olika verk-
samheter för att få en större kunskap om och förståelse för den lokala verksam-
heten. Det fanns också tid mellan observationerna och intervjuerna för eftertan-
ke och reflektion.

Utifrån de teman och frågeställningar som tas upp i denna uppsats har jag både 
före studien och under studiens gång försökt utmana mina egna tankar, tolk-
ningar och perspektiv. Det är bland annat gjort enlig Boudieurs (1992) rekom-
mendationer om att undersöka de historiska konstruktionerna av studiens primä-
ra objekt; utvecklingsstörning och målsättningen med självbestämmande och 
delaktighet.

Min närvaro i gruppbostaden påverkade naturligtvis det jag ville studera och 
min tidigare erfarenhet, mina kunskaper och värderingar har också betydelse för 
vad jag såg och hörde under datainsamlingen. Detta kan vara både en styrka och 
en svaghet, en styrka genom att jag kunde tolka händelserna i ljuset av mina 
tidigare erfarenheter och kunskaper men en svaghet då den förståelsen kan ha 
färgat min tolkning och att man kan misstänka att det som hände kanske inte 
hade skett om jag inte hade varit där (jfr Sandvin, m fl, 1998).

De citat som används i följande kapitel har redigerats från talspråk, utan att för-
ändra innehållet för att underlätta för läsaren. 
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Kapitel 5 

Före och efter SFU-projektets genomförande 

Målet med SFU-projektet var bland annat att ge utvecklingsstörda bättre 
möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Med tanke på projektets 
målsättning fokuserades den första omgången intervjuer (Fas 1) på 
intervjupersonernas uppfattning om innebörden i begreppen och hur de 
värderade brukarnas möjligheter till delaktighet i, och självbestämmande över, 
sina vardagsliv. Den andra omgången (Fas 3) fokuserade på vilka förändringar 
som skett vad gäller brukarnas möjlighet till självbestämmande  under och efter 
projektttiden. Det här kapitlet inleds med en kort beskrivning av dagcentret och 
dess verksamhet och en mera detaljerad beskrivning av den gruppbostad där 
observationerna och de flesta intervjuerna genomfördes. Därefter beskrivs 
intervjupersonernas uppfattningar om innebörden i de aktuella begreppen och 
personalens uppfattningar om betydelsen av att brukarna får vara delaktiga och 
ha självbestämmande. Kapitlet avslutas med vilka invändningar de intervjuade 
har mot att förverkliga dessa möjligheter och vilken betydelse projektet har haft 
och om det har gett några konsekvenser. Analysen av intervjuerna presenteras i 
löpande text med citat som förtydligande av tankar och reflektioner. I samband 
med några citat anges också att det är arbetsledarens som uttalar sig. Även gode 
männens utsagor har identifierats eftersom de har en annan roll gentemot 
verksamheten än de övriga intervjupersonerna.  

I allt förändringsarbete anses det vara ett viktigt inslag i planeringsarbetet, att 
alla berörda är väl informerade och motiverade för att arbeta för förbättringar 
och utveckling av det aktuella verksamhetsområdet (Jacobsen & Thorvik, 
2002). För att introducera SFU-projektet informerades, som redan nämnts all 
berörd personal, alla politiker, tjänstemän och gode män och det fanns stora 
förväntningar på projektet. Innan projektet startade säger en av intervju-
personerna: ”Jag har stora förväntningar på det här projektet” och en annan 
anser: ”Det kan ju göra oerhört mycket, det kommer säkert att förändra mycket 
i våra tankar”.

Trots att målet med projektet är att öka brukarnas delaktighet i och själv-
bestämmande över det egna livet hade de inte fått någon information eller haft 
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något inflytande över projektets utformning. Först efter att det hade kommit 
igång planerades för hur brukarna skulle vara delaktiga i projektet.

Utbildningen som all personal deltog i under projektets genomförande hade sex 
olika teman och dessutom genomfördes ett seminarium varje år där både 
personal och brukare erbjöds att delta i. Dessa planerades och genomfördes som 
framgår i nedanstående tabell. 

Tabell 1. Utbildningsteman och teman för seminarierna 

År Tema för utbildningsdagar Tema för seminarierna 
Ht 2003 Självbestämmande Självständighet och delaktighet på 

mina egna villkor 
Vt 2004 Delaktighet  
Ht 2004 Mental hälsa Mental hälsa och roller 
Vt 2005 Kommunikation  
Ht 2005 Nätverkets betydelse  
Vt 2006 Roller Slutseminarium 

Det som uppskattades mycket är att all fast anställd personal har gått samma 
utbildning och därmed fått höra och möjlighet att lära sig samma saker. En av 
intervjupersonerna säger: ”Det är ju en fördel. Att alla får gå…annars blir det så 
att två blir utvalda att gå på någonting och så får dom berätta till resten [av 
personalen].” Trots att all personal haft möjlighet att delta i projektets utbildning
kan intervjusvaren tolkas som att det finns många olika uppfattningar om 
bemötande av och förhållningssätt mot brukarna när det gäller deras möjligheter 
till självbestämmande. 

Studiens kontext 

I kommunen finns ett stort dagcenter som byggdes på 1970-talet med plats för 
ett stort antal brukare. Byggnaden skiljer sig från den övriga bebyggelsen på 
orten och är inte heller särskilt väl integrerat  (jfr. Blomberg, 2006).  Även om 
verksamheten har förändrats sedan dagcentret byggdes och det är betydligt färre 
brukare där idag så har inte byggnaden anpassats. 

På dagcentret är varje anställd ansvarig för en grupp om 3 – 5 brukare och en 
del av brukarna har ett detaljerat schema över olika aktiviteter för varje dag. 
Personalen börjar sin arbetsdag kl. 07.00 och har då tid för förberedelser och 
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planering av dagens arbete och de flesta av brukarna kommer från 
gruppbostäderna med handikappbuss och anländer senast kl. 09.00. Dagen för 
brukarna inleds alltid med en morgonsamling, då de och personalen exempelvis 
samtalar om vilken dag och vilket väder det är och vad de skall göra under 
dagen. Under förmiddagarna delas brukarna in i två grupper då de bland annat 
arbetar med kommunikations- och sinnesträning. Efter lunchen arbetar några av 
brukarna med att nysta mattrasor som de sedan säljer, någon kopplar av i det 
”vita rummet” eller ”boll-lådan” och en av dem arbetar tillsammans med en 
personal i köket. Dagen avslutas kl. 14.30 med gemensammt kaffe innan 
brukarna åker hem.   

Gruppbostaden där observationerna genomfördes består av två hus som ligger 
på samma tomt med möjligheter till uteaktiviteter och samvaro av olika 
karaktär. Där bor nio personer och tio personal har sin arbetsplats här. Husen är 
belägna i utkanten av ett villaområde, på gångavstånd till centrum och till olika 
fritidsaktiviteter. Även om husen är integrerad i den övriga bebyggelsen kan 
man se att dessa inte är enfamiljshus, bland annat för att de är betydligt större 
och har fem mindre uteplatser runt husen. På tomten finns också ett stort garage 
och en bilparkering med motorvärmarstolpar, som nyttjas av personalen. På 
väggen till garaget har varje brukare sin brevlåda och där finns också en för 
gruppbostadens gemensamma post. Dessa attribut är också ett tecken på att 
detta inte är ett enfamiljshus utan någonting ”speciellt”. När gruppbostaden 
etablerades förekom en del protester från grannarna, men efter inflyttningen har 
dessa grannar bland annat, enligt arbetsledaren, uttryckt ”att bättre grannar kan 
man inte ha”.  

I båda husen finns fem lika stora lägenheter och i det ena huset bor fem 
personer medan i det andra bor fyra i var sin lägenhet och den femte lägenheten 
används som ”gemensamlägenhet”. Varje lägenhet består av ett sammanslaget 
kök och vardagsrum, sovrum, badrum och hall. På varje lägenhetsdörr finns en 
namnskylt. Brukarna har egen nyckel till sin lägenhet, eget hushåll och egen 
ekonomi. Deras lägenheter är personligt möblerade och utrustade med 
köksmaskiner som spis, kyl och frys, några har diskmaskin och en har även 
egen tvättmaskin, övriga tvättar i en gemensam tvättstuga som finns i varje hus. 
Varje lägenhet har också utgång till en egen uteplats.

Den gemensamma lägenheten är utformad som de övriga i gruppbostaden. 
Allrummet är möblerat med matbord och en soffgrupp, köksavdelningen är 
utrustad som brukarnas kök och i ett litet rum bredvid finns ett skrivbord med 
dator, telefon och fax. Där finns även ett låst skåp där brukarnas pengar och 
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värdesaker förvaras. På dörren till toaletten finns en skylt, som anger att den är 
endast avsedd för personal. Personalen utformar sina individuella scheman för 
den närmaste sex veckors perioden och en stor tavla där detta framgår finns på 
en av väggarna. Lägenheten används i huvudsak av personalen, men även 
brukarna kan komma dit för frågor och samvaro. 

Det är också här en stor variation på ålder och graden av utvecklingsstörning 
hos brukarna som bor i denna gruppbostad. I huset där det bor fyra personer är 
brukarna rullstolsburna och har stora behov av omsorg och omvårdnad och 
endast två av dem har ett mycket begränsat verbalt språk. Där står dörrarna 
öppna in till brukarnas lägenheter och i en lägenhet finns en ”snabbtelefon” som 
ofta är påslagen för att personalen skall höra vad brukaren gör.  I det andra 
huset bor fem personer med  måttlig utvecklingsstörning utan motoriska 
funktionsnedsättningar och alla med mer eller mindre väl utvecklad verbalt 
språk och här är dörrarna till brukarnas lägenheter stängda, men hos en av 
brukarna finns ett larm för att personalen skall höra när denne går ut. 

Intrycket från fältobservationen är att mycket av arbetet är rutinbundet med få 
initiativ till spontana aktiviteter. Exempelvis är det svårt för brukarna att få sina 
spontana önskemål tillgodosedda då personalen ofta menar att det inte går att 
genomföra pga för få personal eller av något annat skäl. Mycket av brukarnas 
fritid tillbringas i de egna lägenheterna med att de tittar på TV eller någon 
videofilm. I ett av husen besöker brukarna varandra ibland och två av dem 
bjuder varandra på middag någon dag i veckan. Kyrkan arrangerar en 
musikstund en kväll per vecka, då några av de boende deltar, men det är 
personalen som i stor utsträckning bestämmer vilka av brukarna som skall få 
den möjligheten. 

Uppfattningar om innebörden i de aktuella begreppen 

Som tidigare nämnts är möjligheten att leva ett så självständigt liv som möjligt 
en viktig faktor för individens identitetsutveckling och frihetskänsla (Ellingsen, 
2005). Wehmeyer (1999) skriver att individuellt självbestämmande också är en 
av de viktigaste grunderna för ett demokratiskt samhälle och grunden till en god 
livskvalitet för varje enskild person. Men hur begreppen tolkas är bland annat 
beroende på i vilken situation det skall förverkligas (Eliasson, 1995). En  
förutsättning för att kunna utöva självbestämmande är att den enskilde får 
möjllighet att göra olika erfarenheter, för att sedan kunna göra olika val och 
vara delaktig i olika beslut som berör ens liv. Vidare anses  självbestämmande 
vara en färdighet man kan lära sig och som utövas i relation till andra och den 
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kan även utvecklas om man får möjlighet att utöva det i olika situationer 
(Bollingmo, Ellingsen & Selbo, 2005). Ett första steg i datainsamlingen (Fas 1) 
var att ta reda på hur de intervjuade definierade de aktuella begreppen. Under 
de första utbildningsdagarna med temana Självbestämmande och Delaktighet
hade deltagarna bland annat reflekterat över innebörden i dessa begrepp. Trots 
det ger intervjupersonerna ett osäkert intryck och har svårt att ge klara och 
tydliga svar på vad de menar med begreppen. När de ombeds att beskriva vad 
de menar, ger de i stället ofta konkreta exempel. Delaktighet är enligt en av 
intervjupersonerna: ”Då man informerar om vad som finns och vad dom kan 
välja mellan, ja dom kanske inte vet allt.” Att ha information är nog viktigt men 
för att ha reel delaktighet fordras mer än så. En annan beskriver 
självbestämmande så här: ”Det är väl att dom [brukarna] får möjlighet att 
påverka sin vardag mera eller att det inte alltid är någon som styr över dom hela 
tiden och de får själva vara delaktiga i deras vardag och så där.” Den här 
intervjupersonen har en något mer ”offensiv” uppfattning och pekar både på att 
det är viktigt med inflytande över det egna livet och på ett maktförhållande. En 
annan säger: ”Självbestämmande låter väl mer…Det är något man tar på, att 
man kan bestämma själv.” Intervjupersonen ger ett något tveksamt och 
oreflekterat intryck när hon skall beskriva vad hon menar med självbe-
stämmande. Sammanfattningsvis ger svaren en bild av att de intervjuade har en 
ambition att svara ”rätt” på frågan, men att de inte har reflekterat över vad 
begreppen egentligen betyder för dem. Alltså tyder även beskrivningarna av 
begreppet självbestämmande på en oklar och vag uppfattning och det stämmer 
väl överens med vad jag skrev i kapitel två, att dessa begrepp inte har klart 
definierats utan i huvdsak är politiska ideal, som finns inskrivna i olika 
måldokument. Men samtidigt antyder det att intervjupersonerna inte har 
reflekterat över hur de skall arbeta för att nå dessa mål. Om det påverkade 
svaren, att personalen nyss har deltagit i utbildningsdagarna, som behandlade 
dessa begrepp är svårt att säga. Då målet med projektet är att ge brukarna bättre 
möjligheter till självbestämmande är det viktigt, att personalen diskuterar och 
reflekterar över vad de menar med begreppen och vad det betyder i deras 
dagliga arbete så att det inte bara blir begrepp utan det kan vägleda i det 
praktiska arbetet (jfr.Ershammar, 2006). Men det finns också intervjupersoner 
som mera tydligt uttrycker vad de menar och en beskriver det som följer:  

Ja självbestämmande är att dom [brukarna] får rå över sina liv. Rättighet att 
bestämma över det dom vill ha och hur det skall se ut alltså … allt stöd man sätter 
in skall dom få vara med och bestämma om, hur dom vill ha det och […] Skall få 
vara med i helheten. Att dom skall få bestämma över sitt liv som vi vanliga också, 
som får bestämma över vårat liv. 
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Reflektionen, att brukarna har rätt att påverka utformningen av insatserna 
överensstämmer med det som finns angivet i en av målparagraferna i LSS (SFS 
1993:387§ 6). Men lite senare i intervjun menar samma person att det är ingen 
självklarhet att brukarna skall ha självbestämmande i alla frågor och säger: ”Det 
finns begränsningar.” Svaret visar att den intervjuade har kunskap om brukarnas 
rättigheter men är trots det tveksam till, om de verkligen skall ha den 
möjligheten fullt ut. Den diskussionen återkommer i nästa kapitel.  Den 
intervjuade använder uttrycket ”vi vanliga” om sig själv och kollegorna, som 
kan tyda på att det finns en klyfta mellan brukarna och personalen. Om det är 
så, stämmer det överens med vad Gustavssons (2004) skriver, att det lätt 
uppstår avstånd mellan de som klarar sig själva och de som är beroende av 
andra, exempelvis de som bor i en gruppbostad kontra personalen.  
Sammanfattningsvis ger flertalet av intervjupersonerna intrycket av att de 
egentligen inte har reflekterat över vad begreppen innebär och hur de skall 
arbeta för att förverkliga dessa. Därför är svaren otydliga, vaga och i vissa fall 
motsägelsefulla, trots att de några dagar tidigare diskuterat dessa under två 
utbildningsdagar.  

Uppfattningar om betydelsen av självbestämmande för brukarna 

Även om det finns en viss tveksamhet är de flesta intervjupersonerna positiva 
till att brukarna skall vara delaktiga i och utöva självbestämmande över sina liv 
och en av dem säger: ”Jag har alltid tyckt att dom ska vara delaktiga i det man 
gör.” Även när det gäller brukarnas möjlighet till självbestämmande anser 
intevjupersonerna att det är en rättighet som alla skall ha. Men samtidigt finns 
det de som säger att det finns begränsningar för i vilken omfattning brukarna 
skall få dessa möjligheter.  

När det gäller arbetet med  att förbättra brukarnas självbestämmande är det 
dominerande intrycket att personalen har olika uppfattningar om hur de skall 
arbeta för att nå dessa mål (jfr Sandvin, m fl, 1998). De intervjuade berättar om 
många tveksamheter för att realisera brukarnas möjligheter till detta. 
Exemeplvis beskriver intervjupersonen med en brukarorienterad syn på arbetet, 
en situation när en av brukarna, som gärna ville äta kotletter och vid flera 
tillfällen frågade personalen om och när denne skall få äta dessa. Personalen 
gav inga tydliga och  konkreta svar på frågan utan de gav diffusa svar som ”i 
helgen” eller ”vi får väl se”. Detta ledde till en stark reaktion hos brukaren, som 
låste in sig i sin lägenhet och kastade ut kotletterna genom dörren. Då den 
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tjänstgörande personalen inte fick komma in och förklara sig, ringde de till 
intervjupersonen som inte var i tjänst, men som brukaren har stort förtroende 
för. Hon kom till gruppbostaden och släpptes in i brukarens lägenhet och fick 
då möjlighet att förklara och tydliggöra situationen för honom. Vid samtalet 
uttryckte han en stor frustration eftersom han hade fått otydliga svar, som att det 
kanske skulle bli kotletter under helgen men brukaren ville veta exakt vilken 
dag och vilken tid. Personalen som arbetade vid tillfället menade att brukaren 
hade ”gått bakåt” när han reagerade så kraftigt, medan den intervjuade är av en 
annan uppfattning och uttrycker sig som följer: 

Och då kände jag … att egentligen tycker jag att han har ett ”friskt” beteende. 
Han blev arg för att han fattade inte när han skall få äta  dom där kotletterna! ’Hur 
skall vi laga kotletter?’ Så egentligen tyckte jag att han uttrycker en ganska sund 
reaktion. Medan dom andra tyckte som att han kan inte börja styra sådär åååå.  

Den intervjuade är övertygad om att det är en adekvat reaktion från brukarens 
sida och är mycket indignerad över kollegornas uppfattning. Hon är också 
mycket bekymrad över att hon inte har något stöd i personalgruppen och säger: 
”Jag känner som att personal som jobbar, vi tänker så olika.” En del av de 
intervjuade uttrycker också att det finns en känsla, speciellt bland personal med 
kortare anställningstid och vikarier, att det är svårt att komma med nya förslag 
och idéer exempelvis om att utveckla arbetssättet för att stärka brukarnas 
möjligheter till självbestämmande. De menar att när de försöker ge nya förslag 
får de ofta svaret: ”Det där har vi tagit upp och det är ingen som tycker att det är 
bra.” Det kan säkert finnas flera orsaker till den situationen, som att personalen 
känner sig osäkra inför förändringar och att det finns för få tillfällen för dem att 
ha gemensamma diskussioner om hur de skall arbeta. En annan kan vara, att en 
del av personalen har arbetat länge på samma arbetsplats och tycker sig kunna 
arbetet och har därför svårt att ta emot förslag från kollegor med kortare 
anställningstid. Ytterligare en annan kan vara att någon har rollen som informell 
ledare och den övriga personalen är mån om att inte stöta sig med denne. Det 
kan också vara, som senare diskuteras i detta kapitel, att personalen är rädda för 
att ökat självbestämmande skall medföra större krav från brukarna och därmed 
mer arbete för personalen.

På frågan när brukarna får bestämma menar de flesta att de får vara med så 
mycket som möjligt. Ett exempel, som intervjupersonerna ofta anger, är att 
brukarna är med när de skall göra olika inköp, vilken mat de skall äta och vilka 
kläder de skall ha på sig. En av intervjupersonerna säger: ”Maten får dom själv 
bestämma om, vad dom skall äta för mat. Det är inte lätt att komma på vad man 
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skall förändra. Det måste som bli en helt ny tanke.” Att få bestämma vilka 
kläder man skall ha på sig eller vad man skall äta är konkreta val, som brukarna 
ofta kan göra eftersom de har erfarenhetar av olika maträtter och olika 
kvaliteter, färger och modeller av kläderna. En studie av Wehmeyer & Metzler 
(1995) visar också att utvecklingsstörda i huvudsak hade självbestämmande i 
dessa frågor. Med andra ord kräver dessa beslut ofta ingen aktiv handling från 
personalens sida. Vid samtal med brukarna berättade de också att de bestämmer 
vilken mat de skall äta till middag och vilka kläder de skall ta på, men när jag 
besökte gruppbostanden upplevde jag att brukarna ofta lyssnar till vad 
personalen anser och i stor utsträckning gör som de tycker. Intervjupersonen 
med brukarorienterad syn är också medveten om att i och med projektets 
genomförande förväntas det att personalen skall arbeta mot projektets mål, men 
det tycks också som om det finns en stor osäkerhet om vad som skall förändras. 

Vid ett tillfälle frågade jag en av de boende som skulle gå till affären 
tillsammans med en personal, vad denne skulle köpa och om hon hade sin 
plånbok med sig. Svaret blev att de skall köpa mjölk och godis men brukaren 
visste inte var plånboken fanns. Inköp är en aktivitet som består av flera delar 
som att planera, göra inköpslista, gå till affären, välja bland olika produkter och 
besluta vilka varor man skall köpa, betala för dessa och till sist ta varorna hem. 
Många av intervjupersonerna framhåller att brukarna är med och gör 
inköpslistor med hjälp av bilder och att de är med till affären. Men hur aktiva de 
är vid det egentlig inköpstillfället kan jag inte uttala mig om. I en tidigare studie 
som jag varit med om (Wahlberg, Orving, Karlsson & Widerlund, 1995) 
noterade vi att  alla intervjuade (35 personer med lätt eller måttlig utvecklings-
störning) var överens om, att ingen av dem gjorde sina inköp på egen hand. När 
fynden presenterades för personalen blev de upprörda och menade att brukarna 
var med och handlade. Vid de fortsatta diskussionerna framkom att brukarna 
var med till affären men att de inte deltog aktivt i sina inköp. Det finns också 
studier som visar att det i huvudsak är personalen som reglerar livet i 
gruppbostäderna och att det kan vara både naturligt och rimligt eftersom de 
boende behöver stöd och en viss struktur på livet (jfr. Sandvin m fl, 1998).   

Flera av de intervjuade tycker också att personalen ofta tar besluten och därefter 
blir brukarna tillfrågade om de exempelvis vill åka med på en utflykt.

Dom [brukarna] har lite inflytande på hur allt, ja hur vi gör. Dom kanske kan 
ändra lite grann om man gör ett schema eller sånt där. Att man då frågar dom om 
det går bra. Oftast bestämmer man ju saker över deras huvuden exempelvisom 
olika resor och i sista hand så frågar man dom boende i fall dom vill följa med.  
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Intervjupersonen är bekymrad över och återkommer vid ett flertal tillfällen till 
frustrationen om att de som hon säger ”bestämmmer över brukarnas huvuden.” 
Skau (2001) skriver att yrkesrollen inom omsorgerna innebär både makt och 
kontroll över andra, som i sin tur kan upplevas som en moralisk konflikt som 
det kan vara svårt att förhålla sig till. Känslan att vara  kompetent att klara sin 
egen livssituation är livskvalitét men att känna sig sårbar, beroende och 
utlämnad till godtycke är dess motsats (SOU 2000:78). En studie av Karlsson 
(2007) visar också att det uppstod flera dilemman mellan brukarnas 
självbestämmande och personalens paternalism när det gällde att ta olika beslut. 

På frågan i vilken grad brukarna tillfrågas inför olika beslut är alla 
intervjupersoner överens om att brukarna skall vara med och påverka. Men den 
intervjuade med en tydlig brukarorienterad syn har uppfattningen att brukarna 
inte alltid blir tillfrågade och säger: ”Mmmmmm, men jag tror inte att man 
frågar alla det, faktiskt. Nej.” Hon tvekar innan hon svarar på frågan. Det kan 
tolkas som att hon är osäker om hon skall ”våga” uttrycka sina farhågor. Det 
blev också uppenbart att intervjupersonerna ofta känner en osäkerhet om att ge 
brukarna möjlighet att bestämma eftersom de upplever att brukarna ofta inte 
förstår konsekvenserna av sina beslut. Mallander (1999) skriver att om brukarna 
inte får vara delaktiga i ”det egna livet” på gruppbostaden, torde det också vara 
små förutsättningar för delaktighet i samhällslivet. En av de intervjuade är 
starkt ambivalent till att ge brukarna möjligheten att bestämma men uttrycker 
samtidigt att det är viktigt att de får vara med. 

[suck]. Det är bra om dom skall få bestämma själv. Bara det inte blir tokigt och 
fel. För det kan det ju bli. Det kan bli jättefel ibland. Och får dom bestämma 
själva då är det ju åt skogen. Men dom måste ju få bestämma i vardagen. Helt 
klart måste dom få det. 

Utsagan visar att den intervjuade är mycket tveksam till att ge brukarna 
möjlighet att ta egna beslut när personalen samtidigt har ansvar för att inte de 
eller någon annan skall komma till skada. Dessa situationer är en svår balans 
mellan vad Folkestad (2000) benämner förmynderi och underlåtenhet. 

Dessutom fordrar verksamheten en viss struktur som exempelvis att olika 
aktiviteter måste utföras vid vissa tider, som i sin tur inskränker på brukarnas 
möjlighet att få utöva självbestämmande. En konsekvens av det blir, att 
personalen ofta känner ambivalens och osäkerhet när de skall ta olika beslut 
eftersom de har en ambition att handla ”rätt”. Denna osäkerhet ger ofta dåligt 
samvete, som ibland kan leda till handlingsförlamning. Samtidigt som intervju-
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personerna anser att det är svårt att låta brukarna bestämma tycker de att det är 
lika viktigt för dem att få bestämma, som för alla andra människor. En säger: 
”Jag tror att det är jätteviktigt för dom att få bestämma själv. Ja, jag tror det.”
Men trots att det finns den uppfattningen anser personalen att brukarna inte har 
mer självbestämmande idag än för 15 år sedan. Det är motsägelsefullt att 
intervjupersonen anser att brukarnas självbestämmande är viktigt men att de 
konstaterar att det inte har fått någon genomslagskraft. Kanske dessa inte anser 
att det är viktigt med självbestämmande eller att brukarna redan har så mycket 
självbestämmande som är önskvärt. Det är ett fåtal av personalen som 
reflekterar över att det är de som har ansvaret för förverkligandet av att ge 
brukarna möjligheter att vara med och bestämma.

Intervjupersonerna ger genomgående ett ambivalent intryck om vilket 
förhållningssätt de skall inta när det gäller att ge brukarna möjlighet till 
självbestämmande. På frågan om det finns tillfällen när brukare skulle kunna 
bestämma, men inte får den möjligheten säger den intervjuade med 
brukarorientering: ”Det finns många saker som dom inte bestämmer så mycket 
om.” Eftersom många av brukarna har lång erfarenhet av att personalen eller 
någon annan har bestämt för dem är det lätt att brukarna lämnar över besluten 
till personalen, som omedvetet ”tar över” olika beslut. En de intervjuade 
beskriver brukarnas möjlighet till självbestämmande så här: 

Ja, det är väl när någon blir övertalad att åka någonstans, dom har kanske varit 
tveksamma först men det är ju alltid en personal som har mer respekt och då går 
den personen och säger att nästan… ’att du ska åka dit’. 

Eftersom brukarna troligen känner sig i beroendeställning till personalen är 
frågan om brukarna verkligen har något självbestämmande då personalen 
använder sig av övertalning. Citatet ger också en känsla av att personalen utövar 
en viss makt genom att de till och med ”använder sig av” någon av personalen, 
som brukarna har extra stor respekt för. Brukare som, mot sin vilja, följer med 
blir då utsatt för patenalism från personalens sida (SOU 2000:78).  

Intervjupersonerna beskriver också att många av brukarna inte har någon eller 
mycket liten erfarenhet av att själv ta olika beslut eftersom andra i deras 
omgivning ofta har gjort det, som i sin tur har lett till att många av brukarna har 
dåligt självförtroende. De menar också att en del av brukarna har stor respekt 
för en del av personalen och därför håller tillbaka sina önskemål för att inte såra 
dessa. Den intervjuade med brukarorienterad syn är övertygad om att brukarna 
skulle kunnna bestämma betydligt mer än vad de får möjlighet till och beskriver 
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det så här:

Nej men han skall kunna bestämma mycket mer själv i sitt boende än vad han gör. 
Men jag tror att han är lite rädd för att just såra dom andra [personalen] och 
kanske jag säger fel och si och så.[…]. Han skall kunna bestämma mycket, 
mycket mer. 

Tolkningen av ovanstående beskrivning kan vara att brukarna troligen känner 
sig i beroendeställning och inte vill uttala en avvikande mening när personalen 
redan har tagit ett beslut eller att brukarna är rädda för att bli missförstådda. En 
annan av de intervjuade säger: ”Det är ju det som är så svårt, just det där att 
dom aldrig har lärt sig att själv kunna föra sin talan och fortsätter, dom är vana 
att andra bestämme.” Eftersom de flesta av brukarna har lång erfarenhet av att 
ingen har lyssnat på dem och att det alltid har varit någon annan som har 
bestämt för dem, är det naturligt att överlåta besluten till personalen. För att de 
skall kunna bestämma måste personalen ge brukarna många möjligheter till nya 
erfarenheter och respektera deras olika val. Den intervjuade med brukar-
orienterad syn reflekterar om huruvida brukarna verkligen har självbe-
stämmande och säger:

Jag frågar [brukarna] för jag tänker mycket själv på att man måste ju få bestämma 
själv. Många säger att dom har ju självbestämmande för att dom bestämmer ju 
själv om dom vill gå ut och äta men har dom det där valet egentligen? Förstår du? 
’Vi skall gå ut och äta, Visst kommer du med?’ ’Jo’, Men har dom valt det själv 
eller är det för att jag vill det? 

Eftersom det finns vissa organisatoriska begränsningar för individuellt 
självbestämmande för de boende, exempelvis att alla boende måste följa med på 
en utflykt för att den skall gå att genomföra uppstår olika problem, som leder 
till att möjligheten till det individuella självbestämmandet blir begränsat. Det 
leder knappast till att stärka brukarens självförtroende och ökad livskvalitet 
(SOU 2000:78). Vad gäller möjligheterna för brukarna att vara med och 
bestämma säger de intervjuade och personalen att de är medvetena om 
brukarnas rättigheter att få vara med och påverka och bestämma, men att det 
inte alltid förverkligas. Orsakerna kan vara både de organisatoriska och sociala 
förhållandena inom verksamheten eller bristen på kommunikation mellan olika 
människor och personalgrupper och detta kommer att belysas i det följande 
kapitelet.
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Invändningar mot brukarnas delaktighet och självbestämmande 

Samtidigt som intervjupersonerna säger att de är positiva till att brukarna skall 
ha mera självbestämmande över sina liv beskriver de olika begränsningar och 
svårigheter för att ge brukarna dessa möjligheter. Det finns bland annat en 
rädsla för att brukarna skall börja bestämma alltför mycket, att de skall komma 
till skada om de får bestämma, att brukarna har dålig självkänsla och dåligt 
självförtroende och därför inte kan bestämma eller att det ger negativa 
konsekvenser för de övriga i organisationen. Andra problem är organisatoriska 
svårigheter eller att många av brukarna är gravt utvecklingsstörda och inte har 
någon verbal kommunikationsförmåga, och att det därför är svårt att veta vad de 
vill. Det personalen kan göra för att dessa människor skall få den möjligheten är 
att tillrättalägga för ett val, och att de också kan tolka nonverbala signaler 
(Tössebro & Lundeby, 2002). Att byta bostad eller arbete är ett stort beslut som 
kan vara komplicerat att genomför för alla människor. Har man dessutom en 
utvecklingsstörning och bor i en glebygskommun med ett begränsat utbud av 
bostäder och arbetsmöjligheter blir problemen inte mindre. Som tidigare 
beskrivits finns det en centralort i kommunen där det finns ett fåtal 
gruppbostäder och arbetsplatser som är anpassade för människor med 
utvecklingsstörning. Det innebär att det finns begränsade möjligheter att välja 
arbete och bostadsort. Hur organisationen löser denna fråga framkommer i 
följande dialog: 

IP:     Ja, då måste vi ju som försöka se ’vad är det han vill, hur skall vi kunna lösa
          de?’ Men det får man ta den dag det kommer och hitta en annan lösning.  
          Eller att dom vill flytta helt själv någonstans. Då får man ta upp det med  
          deras god man och sen måste man ju föra det vidare och …Vad har vi för? 
          Finns det något annat? Vi har ju inte så många ja, dom här gruppbostäderna  
          som vi har här och då blir det ju bara egnalägenheter i så fall. Om dom inte    
          vill flytta någon annanstans i länet, till en annan kommun.  
Lena: När det gäller arbete då? 
IP:     Det är ju dåligt. Det har vi ju inte så mycket av. Vi har det här …en av våra 
          har ett riktigt arbete annars går dom till [någon av de två skyddade  
          verkstäderna] det är dom… 

Det är lika viktigt för utvecklingsstörda som för alla andra att vara med och 
påverka, i så stor utsträckning som möjligt, var de skall bo och arbeta. Men när 
de stora institutionerna avvecklades var det ett mål att brukarna i möjligaste 
mån skulle flytta till den kommun där de var födda och förhoppningsvis hade 
anhöriga. Detta innebar att många av brukarna troligen hade mycket litet 
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inflytande och självbestämmande över vilken ort de flyttade till. 

Det har pågått ett intensivt globalt arbete för att funktionshindrade i större 
utsträckning skall få vara delaktiga i samhällslivet, för att undgå 
marginalisering och utanförskap (Stanley, 2003) och det finns angivet i LSS att 
”verksamheten skall främja full delaktighet i samhällslivet” (SFS 1993:387 §5). 
När jag ställer frågan om hur personalen arbetar för att brukarna skall ha denna 
möjlighet svarar arbetsledaren: 

Vi gör ju inte något speciellt utan man … det är ju vad som kommer. Den 
information som kommer till oss också. … Vi har inga andra speciella… FUB är 
ju inte heller så aktiva just nu. Utan det är mera stillastående tycker vi. Det 
kommer då inte så mycket information därifrån heller. 

För att människor med utvecklingsstörning verkligen skall ha möjlighet till 
självbestämmande krävs bland annat att samhället är fysiskt tillgängligt, att 
samhällsinformationen är tillgänglig samt att de människor de möter har både 
kunskap och förståelse för vad det innebär att ha en kognitiv funktions-
nedsättning samt att de får det stöd de behöver av omgivningen (von Axelsson, 
2006). Intervjupersonerna ger intrycket att de inte arbetar aktivt för att minska 
samhällets barriärer och öka brukarnas delaktighet i samhällslivet utan de 
väntar på att det skall komma initiativ utifrån. En studie (Blomberg, 2006) 
visade också att det finns många exkluderande faktorer för att utvecklingsstörda 
skall ha full delaktighet i samhällslivet. 

På gruppbostaden bor, som tidigare nämnts, personer som har en grav eller 
måttlig utvecklingsstörning och personalomsättningen har varit relativt liten, så 
personal och brukare känner varandra väl. Trots detta tar flera av intervju-
personerna upp problem med självbestämmande för de brukare som inte har 
någon verbal kommunikationsförmåga. En beskriver situationen så här: ”Nej, 
utan dom har fått vara med själva dom som har kunnat. Det är det att vi har ju 
dom som inte kan utan då måste vi försöka att titta vad dom tycker om.” Denna
situation stämmer väl överens med vad som framkommit i andra studier, som 
visar att möjligheten att välja, av naturliga skäl, är betydligt mindre hos 
personer med grav utvecklingsstörning än hos lindrigt utvecklingsstörda (Smith, 
Morgan & Davidsson, 2006). Men samtidigt visar det en ambition att försöka 
förstå brukarnas önskemål. 

På frågan om brukarna får vara med och påverka när ny personal skall anställas 
är svaret att de inte haft den möjligheten, men en anhörig var med och 
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påverkade när ett boende för unga skall öppnas i kommunen. Även detta 
stämmer överens med tidigare studier (Tössebro & Lundebye, 2002; Folkestad, 
2004). Däremot får brukarna gärna komma med förslag på vilken kontaktperson 
de vill ha, men det är inte så ofta som det förekommmer. Arbetsledaren säger: 
”Det är nästan ingen som kommer med något förslag [Skratt]. Så dom har tagit 
dom som har anmält sig.” Men arbetsledaren betonar att om det visar sig att 
brukaren inte trivs med sin kontakperson avslutas samarbetet snarast.  

Ytterligare ett annat problem är att personalen anser att det är för få anställda, 
särskilt på kvällar och helger, för att brukarna skall kunna ha ett rikt och aktivt 
liv och att det skall vara möjligt att genomföra allas önskemål. Det kan vara en 
möjlig anledning till att personalen i så stor utsträckning bestämmer över 
brukarnas fritidsaktiviteter och att det sätter gränser för vad brukarna har 
möjlighet att göra (jfr Sandvin, m. fl., 1998). Vidare säger intervjupersonerna  
sig vilja öka möjligheterna för brukarna att bestämma, men att de känner sig 
osäkra på hur de skall gå till väga. De tycks sakna kunskap, speciellt när det 
gäller hur de skall bemöta brukare med  grav utvecklingsstörning som inte har 
någon verbal kommunikationsförmåga. Hydén, Nilholm & Karlsson (2003) 
skriver att det finns en risk att människor med andra sätt att kommunicera 
osynliggörs eller inte observeras eller att de värderas utifrån normer för de som 
har ett verbalt språk. En intervjuperson har också uppfattningen att för att kunna 
bestämma måste man ha verbal förmåga och säger: ”Utan det är ju bara vissa 
här som kan bestämma.” En förustättning för att försöka förstå brukare som inte 
har något verbalt språk är att personalen ser brukaren som en likvärdig person 
och kompetent samtalspartner (Hydén et al., 2003). De intervjuade betonar att 
de har brukare som inte har någon verbal kommunikations förmåga och de kan 
därför inte uttrycka sig och personalen måste då kunna tolka deras kroppspråk.
Ett exempel på det är att en brukare, som inte har någon verbal 
kommunikationsförmåga, får en mazarin till kaffet istället för en bulle eftersom 
personalen, utifrån hur de hade tolkat brukarens kroppspråk, har förstått att 
denna tycker bättre om mazariner. Eftersom de flesta i personalen har arbetat i 
gruppbostaden en längre tid, känner brukarna och personalen varandra väl och 
det är särskilt värdefullt i arbetet med gravt utvecklingsstörda utan verbal 
kommunikationsförmåga. Som tidigare nämnts är detta av stor betydelse att 
personalen känner brukarna väl som också styrks av tidigare forskning 
(Szebehely, 1995). Men även om detta faktum är tillfredsställt visar forskning 
att livsvillkoren för gravt utvecklingsstörda bestäms i stor utsträckning av andra 
människors empatiska förmåga (Furuhed, 1997). Karlsson (2007) kallar de som 
träffar brukarna så gott som varje dag ”vardagslivets representanter”, 
exempelvis personal, lärare och arbetsledare. Hon skriver att dessa använde 
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motiveringar som innehöll tolkningar av brukarnas beteenden och andra 
signaler oftare än experter som exempelvis psykologer och sjukgymnaster.  

Intervjupersonerna menar också att brukarna, om det är möjligt, får välja vem 
av personalen som skall hjälpa dem, samtidigt som de säger att att det finns en 
rädsla för att en del av brukarna då skall börja, som de säger ”styra” och ”köra” 
med personalen. När en av de intervjuade skall besvara frågan om brukarna får 
bestämma vem av personalen som skall hjälpa dem i olika situationer är denne 
tveksam, men svarar till sist:  

Jo, i möjligaste mån men där kan vi väl också känna lite grann att om man tittar 
på vad det är för person är han ju väldigt så där, han kan ju köra med personalen, 
han vet att den personalen gör det och det är väl liiite grann sååå vi försöker väl 
att…

Att personerna är mycket tveksamma till att brukarna skall få bestämma vem av 
personalen som skall hjälpa dem i olika situationer bekräftar att det finns en 
rädsla hos personalen att brukarna skall få för stort inflytande över 
verksamheten och att det skall leda till att det blir mer arbete för personalen. 
Det kan också vara en rädsla hos någon enskild personal att den inte skall bli 
vald av brukarna och då få känna sig otillräcklig och mindre omtyckt eller 
kompetent. Vidare menar den intervjuade att det finns en rädsla för att brukarna 
skall få för stort inflytande om de blir tillfrågade för ofta och får vara delaktiga i 
olika beslut. Men den intervjuade med en brukarorienterad syn är av en annan 
uppfattning och säger: ”Det är ju bara att man är lite rädd för att vara alltför, att 
brukarna börjar köra med oss. Men jag känner inte att dom styr över mig eller 
att dom kör med mig.” Det visar att den intervjuade har en annan inställning till 
brukarna och det saknas ett gemensamt synsätt på hur personalen skall förhålla 
sig till olika frågor. Ytterligare ett skäl som anges, till att inte ge brukarna 
möjlighet att välja personal är att det blir ”tråkigt och enformigt för oss” som en 
av de intervjuade uttrycker det. Det finns ett begränsat utbud av arbetstillfällen, 
särskilt för kvinnor, i kommunen och personalen kanske därför får ta det arbete 
som erbjuds även om de hellre skulle vilja arbeta inom någon annan verksamhet 
(jfr Jarhag,1993; Folkestad, 2004). Och av den anledningen kan intresset och 
motivationen variera bland personalen. En studie av Wikström (2005) visade 
också att det fanns en rädsla hos vårdbiträdena för att om brukare får inflytande 
över insatserna skulle det kunna leda till att de resursstarka skulle bli gynnade. 

Det som också uppfattades som svårighet för att ge brukarna självbe-
stämmande är att personalen anser att brukarna inte alltid förstår att det av olika
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anledningar inte är möjligt att omedelbart genomföra alla önskemålen. Under 
intervjuerna uttrycks också att personalen känner ett stort ansvar för att 
brukarna inte skall komma till skada, eftersom de anser att brukarna inte förstår 
konsekvenserna av sina beslut. Brukarnas önskemål om att få bestämma 
kommer då i konflikt med personalens roll med ansvar för dem och en av de 
intervjuade säger: ”Det är en stor balansgång det där med självbestämmande, 
dom får ju inte komma till skada.” Handikappolitikens mål är generella och 
gruppen människor som är föremål för olika insatser är inte en homogen grupp, 
utan består av människor med olika individuella behov. Därför ställs det stora 
krav på personalen, att arbeta utifrån individuella förmågor och behov utan att 
kränka den enskilde. Att då ha ansvaret för att det inte händer brukarna något 
eller att de orsakar någon annan skada, och samtidigt veta att de skall ha 
möjlighet att bestämma är en svår uppgift. En annan uttrycker sin tveksamhet så  
här:

Visst känner man många gånger, ’men Gud nog skall du väl få gå’ men man vet 
att det kan hända saker och ting efter vägen, som skadar både honom och andra. 
Det är, det är jobbigt för att man känner ju ibland den där att man utövar makt… 
’Du skall få springa på byn jämt för min del’. Men i och med att vi vet varför 
människan i fråga bor här så känns det ju också att vi har ett visst ansvar att det 
inte händer något. 

Intervjupersonerna upplever också många av brukarna som osjälvständiga och 
inte tillräckligt kompetenta för att ta egna beslut i olika situationer. Kan det vara 
så att boendeformen i sig skapar ett hinder? Att det blir ett ”bevis” för att 
brukarna är osjälvständiga och att de därför – per definition – inte kan 
bestämma själva. Ett exempel på detta problem upplevde jag också under en av 
fältobservationerna. Personalen är orolig för att jag skall informera en av de 
boende, som har mycket stora motoriska svårigheter, om hans rättighet att 
bestämma. De befarar att den boende då troligen skall sluta att genomföra sin 
motoriska träning, då han tycker att den är tråkig och inte förstår 
konsekvenserna om så sker. Handikappolitikens mål att människor med olika 
funktionsnedsättningar skall ha självbestämmande kan ibland vara ett 
orealistiskt mål för utvecklingsstörda, då de på grund av funktions-
nedsättningens karaktär har en konkretare verklighetsuppfattning, och har 
därmed svårtare att förstå konsekvenserna av sina beslut (Kylén, 1981). Frågan 
är hur denna fråga skall lösas och hur man kan arbeta för att stärka 
utvecklingsstördas förmåga att bestämma. 

Intervjupersonernas tankar omkring självbestämmande speglar också den 
frustration som personalen säker känner vid många tillfällen. Om personalen 
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ger brukarna för stort handlingsutrymme och för lite struktur kan det leda till 
undfallenhet, medan om livet för brukarna är mycket strukturerat blir det lite 
handlingsutrymme och det leder till förmynderi (Folkestad, 1997). Ett annat 
exempel på konsekvenser är om brukarna får bestämma, kan de ändra sig och 
har då svårt att förstå vad det innebär för omgivningen.  

När man har gett dom två alternativ och dom har bestämt ett av dom, så ändrar 
dom sig. Exempelvis när man har lagat maten nästan färdig så kan dom ändra sig. 
Och då brukar jag säga ’men nu har du faktiskt bestämt det här’. Men då kan de ju 
vara så envisa att dom vill inte äta det i alla fall. Då är man ju tvungen att laga 
något annat i stället. 

Att vara utvecklingsstörd och vara i behov av särskilt boende tyder på att 
personen i fråga har bedömts behöva stöd, av personal, i sin livssituation. Då 
kan det ibland uppstå svårigheter att tillämpa rättigheten att få bestämma själv 
samtidigt som personalen har ett ansvar för att brukarna inte ska komma till 
skada. Dessutom kan det vara problematiskt med ett individuellt  tillmötes-
gående då det finns flera brukare på gruppbostaden med olika intressen och 
behov. Ett krav som ställs på personalen är att de skall kunna avväga stödet och 
vara flexibla utifrån brukarens behov samt att de har viljan att leva upp till 
principen om att alla människor har lika värde (Blomberg, 2006). Då arbetet i 
brukarnas lägenheter många gånger också innebär ensamarbete kräver det att 
personalen omedelbart skall kunna ta svåra och komplicerade beslut på egen 
hand.

En av de intervjuade beskriver hur denne försökt förklara olika konsekvenser av 
olika val för brukarna, exempelvis att man av olika anledningar inte kan 
upprepa samma aktivitet för ofta eftersom det mesta kostar pengar eller att 
önkemålet inte kan tillgodoses då det inte finns tillräckligt med personal. Hon 
återkommer vid ett flertal tillfällen till balansgången mellan att de har rätt att 
bestämma, samtidigt som brukarna inte alltid förstår konsekvenserna av sina 
beslut och att det kan leda till tråkiga konsekvenser för brukarna eller någon 
annan om de får bestämma själva. Denna osäkerhet kan leda till handlings-
förlamning och/eller en känsla av otillräcklighet hos personalen. Det finns 
också farhågor om att brukarna skall börja ställa högre krav på personalen om 
de får ökade möjligheter att bestämma. Men den intervjuade med brukar-
orienterad inställning säger: 

Egentligen kan han det, tycker jag! Men jag tror att vi kanske kan vara lite för 
rädda att nu tar han över på något sätt. Och nu börjar han styra oss så eller jag vet 
inte. Lite så… kan jag uppleva att diskussionerna går.
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Att det finns en rädsla hos personalen att brukarna skall bli för dominanta om 
de får möjligheten att bestämma mera, framkommer vid ett flertal tillfällen 
under intervjuerna och under samtal med olika personal. Sammanfattningsvis 
kan man säga att det är en paradox att intervjupersonerna säger att brukarna 
skall vara med och bestämma samtidigt som det finns en stor tveksamhet om de 
verkligen skall få den möjligheten, eftersom personalen befarar att det kan leda 
till att brukarna skall bli mer krävande. 

Betydelsen av projektet och förändringar som skett 

Under det andra intervjutillfället (Fas III) var fokus på hur intervjupersonerna 
hade upplevt projektet och om och i så fall vilka förändringar som hade skett 
för att nå projektets mål, samt om möjligt identifiera de viktigaste motkrafterna. 
På frågan om vad projektet har betytt för personalen och verksamheten finns det 
en stor variation i uppfattningar. Några är mycket tveksamma till att projektet 
verkligen har tillfört verksamheten något nytt och en säger:

Inte vet jag om man har lärt sig så mycket men nog har jag fått lite så där… Som 
när den här logopeden är, hon är ju väldigt duktig. Nog för att vi har haft dom där 
bilderna tidigare också men… Det är som inte men nu har vi satt igång med det 
också.

Intervjupersonen är mycket tveksam till om projektet betytt någonting, med un-
dantag av logopedens föreläsning. Den föreläsningen lyfter flera av intervjuper-
sonerna fram och menar att den bidrog starkt till att personalen började om att 
använda bilder för att konkretisera omvärlden för brukarna. Vad det kan bero på 
att intervjupersonerna är så tveksamma till projektets värde är svårt att veta men 
en anledning kan vara att motivationen har sjunkit hos personalen efter att pro-
jektet har genomförts och en tveksamhet till förändringsarbete hos flera av in-
tervjupersonerna har infunnit sig. Några säger också att det inte har gett något 
vad gäller arbetssättet och en säger: ”Jag har inte märkt någonting måste jag 
säga, tyvärr, tyvärr.” Kan det vara så att en del av de intervjuade inte hade för-
stått vilket ansvar det innebar att delta i projektet eftersom det verkar så trögt att 
påbörja arbetet för att realisera målet med projektet? Men det finns andra som 
har en helt annan uppfattning och tycker att projektet har varit ”superbra” och 
har gett mycket och önskar att det skall börja ett nytt projekt, för att personalen 
skall ha något att se fram emot. Den intervjuades längtan efter att ha något att se 
fram emot kan tolkas på olika sätt. Det kan antingen tyda på en viss håglöshet 
och passivitet inför vardagsarbetet eller att den intervjuade inte har förstått att 
tanken med projektet var att personalen skulle starta ett utvecklingsarbete för att 
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öka brukarnas självbestämmande. Även om några anser att projektet har varit 
bra är det svårt att få en klarhet i vad som har varit bra och om och i så fall hur 
de kommer att använda den nya kunskapen i verksamheten. Det finns även in-
tervjupersoner som är tydliga i sin uppfattning och menar att projektet inte har 
betytt något för att utveckla verksamheten. 

Några säger att projektet har inspirerat till att genomföra en del förändringar, 
men de är tveksamma till att något verkligen kommer att hända. En säger: 
”Alltså det känns som att det inte går att göra det och inte det, för det går inte att 
ändra på någonting utan, nej det strular till helt och hållet, nej det går inte.” In-
tervjupersonen uttrycker en stor hopplöshet inför att påbörja någon form av ut-
vecklingsarbete för att nå projektets målsättningar. Att ha en sådan känsla av 
hopplöshet kan leda till frustration och psykisk trötthet, som i sin tur kan leda 
till sämre engagemang och motivation till arbetet.

Samtidigt uttrycker några av intervjupersonerna tankar och reflektioner som de 
fått under projektets genomförande. Det innebär att de har börjat dra vissa slut-
satser av sina förhållningssätt och sitt handlande, som i en förlängning kan leda 
till förbättrade möjligheter för brukarna att bestämma. Intervjupersonen som har 
ett tydligare brukarorienterad synsätt har bland annat funderat över konsekven-
serna om det inte finns planering och struktur över arbetet och säger: ”Men då 
finns risken att man jobbar så fritt att man inte jobbar med dom här [brukarna] 
utan att man bara gör sitt jobb.” Balansgången mellan att arbeta strukturerat och 
ha ett flexibelt arbetssätt och att samtidigt ge brukarna möjlighet att delta och 
bestämma är en svår uppgift för personalen. 

Andra menar att projektet inte har bidragit till att förändra arbetssättet men sä-
ger samtidigt att det har gett en del, i form av nya tankar. Att personalen har fått 
nya tankar och idéer är positivt men för att dessa skall komma brukarna till del 
måste de förverkligas i det praktiska arbetet. En annan av de intervjuade säger 
att personalens önskemål och förväntningar att de skulle få konkreta tips på hur 
de skall gå till väga i olika situationer har inte tillgodosetts genom projektet. 
Sandvin, m.fl. (1998) skriver bland annat ”Personalet är ofte lamslått da de 
oppdaget at de ikke fikke vite hvordan de skall takle ulike situasjoner” (s. 138). 

En del av de intervjuade säger att det finns en vilja till förändring och uttrycker 
att det är stimulerande med utvecklingssarbeten. En säger: ”Jag tycker det är 
roligt med förändringar.” Det finns också en som ger uttryck för en önskan om 
att påbörja förändringsarbete men det finns inget konkret förslag på vad som 
skulle vara aktuellt att förändra. Samtidigt ser arbetsledaren också hinder. Om 
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förändringsarbetet säger hon: ”Ja det skulle vi vilja ha faktiskt. Men det är ju 
upp till oss själva och börja med det. Men det är ju klart att då måste man ha 
personal. ” Arbetsledarens uppfattning är något motsägelsefull eftersom hon 
anser att det är personalen som måste initiera arbetet, samtidigt somt de är för få 
personal för att förändra arbetssättet för att ge brukarna ökade möjligheter till 
självbestämmande.

Exempel på förändringar som de intervjuade tycker sig kunna se är att klimatet 
på gruppbostaden har blivit ”öppnare”, att brukarna inte behöver ”tjata” lika 
mycket för att bli hörda. Samtidigt har de blivit mera aktiva och frågar efter 
exempelvis scheman samt att personalen tycker sig ha mera respekt för 
brukarnas vilja. Det som också har skett är att man har börjat använda bilder för 
att konkretisera för brukarna och att de har startat ett ”boenderåd” på 
gruppbostaden och även ett råd på dagcentret. Detta är små, men samtidigt 
viktiga förändringar i förhållande till projektets ambitioner. Men det  
huvudsakliga intrycket är att det finns en stor ”tröghet” i förändringsarbetet. En 
av de intervjuade säger: 

Och dom här kurserna [utbildningsdagarna] har inte varit på det sättet, inte. Utan 
vi har ju satt igång att diskutera och diskutera, men det som är så tråkigt att vi inte 
kommer någon vart utan när utbildningen var slut då blev det slut på diskussio-
nerna

Intervjupersonen menar att de har haft många och livliga diskussioner under 
utbildningsdagarna, men ger också intrycket av besvikelse och uppgivenhet 
eftersom hon inte upplever några konkreta förändringar i verksamheten. Det 
kan tyda på att det saknas kraft och initiativförmåga hos personalen att 
förverkliga det man har diskuterat under projektets genomförande.  Eller att de 
inte har förstått att ansvaret för förändringsarbetet ligger på dem. 

En konkret förändring som har skett efter att de behandlat temat 
”Kommunikation” i projektets utbildningspaket är som tidigare nämnts att 
personalen återigen har börjat använda bilder som hjälpmedel för att 
konkretisera och underlätta olika val och beslut för brukarna. En av de 
intervjuade säger: ”Det är väl mycket det här om bilder och logopeden och… 
Det, det gav, många idéer.” Samtidigt som några tydligt framhåller att de 
återigen har börjat använda bilder i kommunikationen med brukarna, antyder de 
också att personalen inte är riktigt överens om det arbetssättet. En beskriver det 
så här: 
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Ja. Det är väl det jag tycker att ……för att det där med bilder det har jag  ju  också 
varit inne på tidigare. Just att ha bilder i garderoben då ser dom var dom har 
långkalsonger och just också när dom lägger in dom. Dom kanske får det på rätt 
ställe. Men då har det varit ’men dom bor i egna hem inte… ska dom inte är det 
nått dagis och det är det ju inte’. Det är ju inte… 

Att använda bilder i arbetet med människor med grav eller  måttlig utvecklings- 
störning är en specialpedagogisk metod som använts sedan många år inom 
omsorgen om utvecklingsstörda. Men det finns tydligen olika uppfattningar i 
personalgruppen om de skall använda bilder eller ej, och det kan tolkas på olika 
sätt. Det kan vara att personalen inte har förstått syftet med bilderna och har 
”glömt” att brukarna bor i gruppbostad för att de bland annat behöver hjälp med 
att konkretisera och systematisera vardagen. Kan det vara så att denna 
diskussion speglar en motsättning mellan normalisering och självbestämmande? 
Ett annat sätt att använda bilder är att skriva ”life storys” till var och en av 
brukarna (Middleton & Hewitt, 2000). Det kan vara ett sätt för personalen att 
lära känna brukarna och deras historia, som i sin tur kan underlätta förståelsen 
för brukarnas olika beteenden och reaktioner. Dessa livshistorier med bilder 
skulle också kunna underlätta för brukarna att vara delaktiga och ta olika beslut. 

En av intervjupersonerna anser att det har blivit ett öppnare arbetsklimat och 
säger: ”Jag tycker att det har ju blivit en stor förändring nu det har ju blivit som 
mer ’öppet’.” Det är svårt att veta vad personen menar med ”öppet” men man 
kan anta att det upplevs att arbetsklimatet har förändrats då all personal har gått 
samma utbildning och att man därför har gemensamma erfarenheter att 
diskutera. En annan tycker att det har skett stora förändringar och att personalen 
har blivit mera medvetena om betydelsen av respekt för brukarnas vilja: 

Jo, nog tror jag att det har förändrats ganska mycket. … Det är då många av dom 
som får bestämma själv lite mera, om dom vill åka med någonstans eller inte. Det 
är inget sånt där tjat som det har varit förut, utan det är, säger dom nej ett par 
gånger så ids man ju inte försöka att övertala dom … Det har ju varit så lite förut. 

Intervjupersonen menar både att brukarna verkligen får bestämma mera, men 
också att det är på grund av att personalen inte lika envist försöker övertala bru-
karna, som de får sina önskemål tillgodosedda. Det tyder på att personalen ock-
så börjat respektera brukarnas självbestämmande och det är en viktig aspekt när 
det gäller att utveckla respekten för deras val och integritet. Vidare menar en 
del av de intervjuade att brukarna har blivit mera aktiva i olika diskussioner och 
planeringar av aktiviteter och att de tydligare visar att de vill vara med och be-
stämma. Denna uppfattning framkommer i följande dialog: 
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IP:      Ja, ja det tycker jag för att nog har det hänt nånting under den
           här tiden. Det har det… Till det bättre tycker jag. 
Lena:  Kan du beskriva vad som har hänt? 
IP:      Ja, dom har mer önskemål och frågar mer. 
Lena:  Vad tror du det beror på? 
IP:      Ja, vi frågar dom nog mer också det kommer ju mycke från  
           boenderådet.

En orsak till brukarnas ökade aktivitet tror några är att de, som tidigare nämnts, 
har börjat med ett ”boenderåd” på gruppbostaden, en gång per månad, där 
personalen tillsammans med brukarna diskuterar olika önskemål. Syftet med det 
är att öka brukarnas möjlighet att kunna påverka och  vara delaktiga i sina 
vardagsliv. ”Boenderådet” organiseras så att de brukare som vill, träffas hos en 
av de boende och diskuterar framför allt vad de vill göra under sin fritid. En av 
personalen, som arbetar den kvällen, leder träffen och skriver minnes-
anteckningar. Vid nästa träff går man igenom minnesanteckningarna för att se 
om det som bestämdes, vid den förra träffen, har genomförts. Redan efter första 
”boenderådet” började några brukare och en personal gå till biblioteket och 
sporthallen en kväll per vecka. Vid ett besök på dagverkcentret, efter att det 
hade haft sitt första ”boenderåd”,  kom en av brukarna fram och visade stolt upp 
sitt bibliotekskort, en annan berättade med glädje i rösten att nu hade de börjat 
ha ”sammanträde” på dennes gruppbostad men frågade samtidigt ”Varför har vi 
inte fått göra det tidigare?” Personalen är överens om att det är viktigt att alla i 
personalgruppen skall delta i genomförandet av ”boenderådet” och att det som 
har bestämts under dessa träffar skall genomföras. En av de intervjuade 
beskriver förändringar som skett efter att man startat med ”boenderådet” så här: 
”Jo, det här med gymnastiken och att man har dom här gårdsråden där man har 
frågat vad dom vill göra och alltid någon har fått bestämma. Det har också varit 
positivt.” Trots att intervjupersonen har sett vissa förändringar hos brukarna är 
en del av personalen tveksamma till att genomföra ”boenderådet”. Kan det vara 
så att personalen tycker att det är enklare att de fortsätter att bestämma och att 
det finns en rädsla för att inte klara av nya situationer om brukarna får möjlighet 
att bestämma. I och med att ”boendrådet” har startat, säger en del av de 
intervjuade, att det har lett till att brukarna har blivit mera aktiva och vill veta 
när olika aktiviteter skall ske. En av de intervjuade säger: ”De har ju kommit 
nu, mycket mer. Dom frågar ju mycket om när ska vi göra det och det. Det 
kanske har varit lite så när vi har pratat, när vi har haft dom där boenderåden…” 
En konsekvens av ”boenderådet” kan vara att när brukarna blir tillfrågade på ett 
tydligt och konkret sätt och de förstår att det är någon som lyssnar på dem så 
blir de också mer aktiva i att uttrycka sin vilja. 
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På frågan om det har skett några förändringar under projektet svarar en av de 
intervjuade gode männen: ”Jag kan inte sätta fingret på nånting ännu, som, det 
här med delaktighet och självbestämmande” och fortsätter:

Jag skulle ju ha tyckt att det hade varit roligt om dom [personalen] utifrån det 
dom har fått med sig vid det här laget hade tagit upp nånting på vilket sätt det 
skulle kunna beröra min [myndling]… Då skulle jag känna att dom har tagit till 
sig men idag ser jag ingen skillnad. Att jag märker inte på personalen, dom… Det 
rullar på, alltså det är ingen skillnad nu än vad det var för tre år sen. 

En annan är av samma uppfattning och säger: ”Ja, jag har tänkt på det där 
många gånger att [suck]. Jag har inte märkt nånting måste jag säga, tyvärr.”
Svaren antyder en besvikelse över att inte personalen har tagit några initiativ till 
att diskutera med gode männen om hur de skulle kunna utveckla verksamheten. 
Vidare är de tveksamma till att det kommer att ske någon förbättring vad gäller 
brukarnas självbestämmande och det stämmer överens med vad en del av de 
övriga intervjupersonerna befarar.  

Samtidigt är arbetsledaren väl medveten om att det är de själva som skall 
genomföra förändringsarbetet och uttrycker sina förhoppningar så här: 

Ja, det hoppas jag verkligen!! Jag har också ibland…[tänkt]. Få se om det blir 
något. Men man hoppas ju. Alltså det gäller ju också på något sätt att personalen 
tar åt sig, och vill förändra. Det hjälper ju inte hur projektet än trycker på. 

Utsagan tyder på en stor osäkerhet om personalen har förstått att det är de som 
skall arbeta för att förverkliga projektets mål men den intervjuade har samtidigt 
stora förväntningar om att förändringsarbetet skall komma igång. Men hon har 
inte reflekterat över hur arbetet skall realiseras och har därför inga förslag om 
hur de skall gå tillväga eller att hon kan själv initiera något utvecklingsarbete. 
Arbetsledaren uttrycker också en klar uppfattning om att det är personalen som 
måste initiera och genomföra förändringsarbetet och säger: 

Och det beror också mycket på oss själva, hur vi vill arbeta. Vi måste ju själva 
ändra på [vårt arbetssätt] vi kan inte vänta att någon annan kommer och ändrar åt 
oss eller gör någonting. Vi måste ju som själva försöka vara kreativa. Komma 
med idéer och tankar och… 

Under intervjuerna poängterade några av de intervjuade att de är för få anställda 
för att klara arbetet och arbetsledaren har troligen kännedom om att det inte 
kommer att tillskjutas några mer personalresurser till verksamheten. Men 
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samtidigt har hon inga konkreta tankar om hur projektets intentioner skall 
förverkligas och hur hon ska planera för att stödja och hjälpa personalen.  En 
annan av de intervjuade är rädd att det inte skall hända så mycket och säger: 
”Ja, vi kanske hamnar i samma [skratt] gamla fotspår igen.” Intervjupersonens 
osäkerhet om att  det kommer att ske några förändringar efter projektet kan tyda 
på att personalen inte känner någon riktig glöd och entusiasm för att öka 
brukarnas möjligheter till självbestämmande. 

Att ett treårigt projekt med höga ambitioner har satt så få och diffusa ”spår” hos 
de intervjuade kan tolkas på olika sätt. Ett skäl kan vara att de inte anser att det 
finns någon orsak till att förändra sina arbetssätt, och därför egentligen inte var 
motiverade att delta i projektet och att arbeta aktivt för en utveckling för att 
brukarna skall få ökade möjligheter till självbestämmande. Intervjupersonerna 
är också mycket tveksamma till  betydelsen av projektet och en säger:  ”Jag kan 
ju inte säga att jag har känt av det, så mycke, så mycke så där, att jag kan 
konkret se nånting av projektet som  skall ha gett någonting  hittills i alla fall.” 
Ytterligare en annan har inte ens reflekterat över frågan och säger: ”Nej jag vet 
inte om jag har tänkt dess mer (dialekt). Vet du näää”. Då en del av de 
intervjuade, kort efter att utbildningen har avslutats, inte kan se någon konkret 
betydelse av projektet eller ens har tänkt på vad projektet har betytt är det 
tveksamt om det i framtiden kommer att ske någon utveckling för att nå målet 
att ge brukarna ökade möjligheter till självbestämmande.

Flera säger också att mycket av innehållet i utbildningsdagarna är sådant som 
de redan hade kunskap om, men som av olika anledningar hade fallit i glömska. 
Medan den intervjuade med en brukarorienterad uppfattning uppskattar 
utbildningen och anser att det är viktigt att bli påmind och uttrycker det så här:
”Mmmm. Ja absolut alltså det är ju … även om man har tänkt mycke på det här 
med självbestämmande innan så är det just att få det som en påminnelse hela 
tiden. Det känns bra. [skratt].” Intervjupersonen fick inte delta i alla 
utbildningsdagar eftersom hon blev utbytt av en anställd från äldreomsorgen. 
Orsaken till det var att kommunen gjorde en omorganisation av äldreomsorgen 
och några personal med längre anställningstid blev övertaliga där. Kommunen 
tog då beslutet att dessa skulle beredas plats inom handikappomsorgen och det 
kan synas som ett märkligt beslut då arbetet inom de olika områdena har olika 
mål och karaktär. Det finns också de som anser att kvaliteten på föreläsningarna 
under utbildningstiden har varierat och en säger: ”På slutet kanske det inte har 
varit så intressanta föreläsningar.” En av intervjupersonerna är till en början 
tveksam till om projektet har gett något och säger: ”Ja, det har gett mycke.” 
men lite senare under intervjun menar samma person: ”Ja, jag vet inte om jag 
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kommer på nånting sånhär.” Att ge så motsägelsefullt svar på frågan kan tyda 
både på en stor osäkerhet och på att intervjupersonen inte har reflekterat över 
den tidigare. Eftersom svaren är så varierande och motsägelsefulla är det svårt 
att få någon klar bild över vad de intervjuade egentligen tycker om projektet 
och om det egentligen har satt några spår hos personalen.

En studie av Ellingsen (2006) visar att intervjupersonerna hyste tvivel kring 
värdet av utbildning. En del ansåg att utbildning är en förutsättning för arbetet 
inom omsorgen samtidigt som andra menade att det inte är nödvändigt med 
utbildning  och att den är ganska övervärderad. Mellan dessa ytterligheter 
menade intervjupersonerna att utbildning är viktig men inte tillräcklig och att 
praktisk erfarenhet är ett viktigt stöd för att göra ett bra arbete. De hade även en 
motsägelsefull syn på praktisk erfarenhet eftersom de ansåg att den ibland kan 
ses som ett alternativ till utbildning och ibland som komplement. Men de ansåg 
också att lång erfarenhet kan vara en ”bromsande” faktor exempelvis när 
personal har lång anställningstid på samma arbetsplats. Dessa slutsatser 
stämmer väl överens med uppfattningen hos intervjupersonerna i denna studie 
och även med de intryck jag fick under observationerna. Några av 
intervjupersonerna anser att projektet i huvudsak har varit bra och gett många 
nya tankar och reflektioner och det stämmer överens med en av Ellingsens 
slutsatser, att utbildning är en process, att det inte handlar om att utbildning 
”ger” utan att den ”gör” något med deltagarna. De menar också att utbildningen 
har bidragit till att personalen har fått sina arbetssätt bekräftade och på sätt 
känner sig starkare och tror sig kunna ”stå på sig” mera. Intervjupersonen med 
brukarorientering upplever att utbildningen har gett henne mera kraft för att 
arbeta mot projektets mål och säger: 

Jo, projektet tycker jag varit jättebra. Just för att vi blir starkare på något sätt. Jag 
känner bara själv att det … jag får ju så mycket bekräftat men att stå där ensam 
med sådana tankar och känna att dom borde få mer självbestämmande och så 
känner man att jättemånga jobbar emot. Då har jag ju som ingen […] Så känner 
jag, jag tycker att jag blir stark, jag blir starkare och vågar på nått sätt kanske stå 
på mig mer… Och säkert många som aldrig ens har tänkt på saker och ting har 
fått upp ögonen. Tack vare projektet, det tror jag. Men jag tror ju att man skall 
behöva på något sätt i fortsättningen också få handledning på nått sätt. För att det 
inte börjar om i samma fotspår för jag tror att det är ganska så lätt kan bli så. 

Man kan konstatera att projektet har bidragit till att den intervjuade känner sig 
styrkt man samtidigt känner hon sig ensam och är bekymrad över hur de skall 
kunna förverkliga projektets intentioner. När intervjupersonerna som tycker att 
projektet har varit bra ombads att beskriva vad som hade varit bäst blev svaren 
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mycket varierande och tveksamma. Flera av de intervjuade återkommer till att 
man redan visste mycket av det som utbildningsdagarna hade innehållit. En 
säger:

Bäst. Man… får lite ’Ja, just det och att man, sådär kan man ju göra’. Man får 
som lite nya idéer. Men det kanske …..visst har det funnits grejer som man har 
vetat om men man …alltså det har kanske varit andra orsaker, som har gjort att 
man har inte gjort det helt enkelt. 

Uppfattningen att personalen redan hade kunskapen som gavs via projektet kan 
tolkas på flera sätt. Ett kan vara att de intervjuade inte vill ”erkänna” att de inte 
hade kunskapen tidigare trots att de hade lång erfarenhet, en annan, att 
utbildningen verkligen inte har gett personalen någon ny kunskap eller kunnat 
inspirera personalen att påbörja utvecklingsarbetet.  En annan av de intervjuade 
är av samma uppfattning, men anser att projektet har gjort att denne har börjat 
tänka på ett annat sätt och säger:

Det har varit jättekul. Fast, usch, ibland tyckte man att det blir så tjatigt det där 
kan vi. Men ändå har det varit som, har dom öppnat ögonen på en och man har 
börjat tänka på ett annat sätt.

Hur skall man då bedöma resultaten av projektet när uppfattningen hos en av 
intervjuade uttrycker sig så motsägelsefullt? 

Sammanfattning

En del intervjupersoner säger att det har skett förändringar i verksamheten 
under och efter projektets genomförande och ger några konkreta exempel på 
dessa. De vanligaste förändringarna som anges är ”boenderådet”, att de har 
börjat använda bilder i arbetet med brukarna och att de har blivit mera aktiva i 
olika beslutsprocesser samt att klimatet har blivit ”öppnare”. Samtidigt 
uttrycker några av intervjupersoner att det inte har hänt någonting. En paradox 
är att intervjupersonerna menar att det är viktigt att brukarna får vara med och 
bestämma men samtidigt är det personalen som i stor utsträckning tar besluten. 
Och på samma gång anser de att personalen har börjat respektera brukarna 
mera.  Ett annat motsägelsefullt uttalande är att personalen är rädda för att 
brukarna skall börja ”styra” för mycket om de får bestämma i vissa frågor 
samtidigt som de menar att brukarna inte är med och bestämmer därför att de 
har så dåligt självförtroende. Vidare är det förvånansvärt att intervjupersonerna 
som känner de flesta brukare väl, är så osäkra om hur de skall bemöta och 
tillmötesgå brukarna i vissa situationer  
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Det visar sig också att det finns olika uppfattningar i personalgruppen om man 
skall tillåta brukarna att få vara med och bestämma.  Detta kan leda till en stor 
frustration hos brukarna som blir osäkra om hur det förhåller sig i den frågan, 
beroende på vem av personalen som arbetar. Det är också förvånande att 
intervjupersonerna ger ett så osäkert intryck när de skall beskriva vad den 
menar med de olika begreppen. I all synnerhet när de några dagar tidigare hade 
haft utbildningsdagar som bland annat behandlade innebörden i dessa mål-
formuleringar för handikappverksamheten.  

En huvudkonklusion, så här långt, är att det är begränsade förändringar som har 
skett under denna projekttid. Gode männen har inte märkt någonting och många 
av personalen menar också att inte har hänt någonting. Andra menar att det har 
skett mycket, men har svårt att ge konkreta exempel utöver de som har nämnts. 
De förändringar som har registrerats och som också är viktiga gäller mindre 
praktiska frågor. Men det är svårt att se att det har skett någon reel förändring 
av arbetssättet, som på något kvalitativt sätt förbättrar brukarnas livssituation 
och möjligheter att styra sina liv.  

Varför har det då inte hänt mera för att nå projektets målsättning, att ge 
brukarna  ökade möjligheter till självbestämmande? Vad är det som gör att det 
är så svårt att göra förändringar inom detta område? En orsak kan vara att 
förändringar i en så komplicerad verksamhet som denna är svåra att se under en 
så kort tidsintervall som detta kapitel speglar. Men det finns också en rad 
faktorer som framkommer i intervjupersonernas upplevelser som kan bidra till 
att belysa den tröghet som finns i förändringsprocessen. Det är detta jag skall se 
närmare på i nästa kapitel.
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KAPITEL 6 

Begränsningar och hinder för brukarinflytande 

I föregående kapitlet speglades brukarnas möjligheter till delaktighet och 
självbestämmande före och efter SFU-projektet. Det som tydligt framkommer 
är, att personalen har vaga och diffusa uppfattningar om vad begreppen innebär 
och att det därför finns olika uppfattningar om hur de skall arbeta för att 
brukarna skall ha möjlighet att förverkliga dessa mål. Även om intervju-
personerna är överens om att brukarna skall vara med och bestämma så 
uttrycker de ett stort antal hinder och begränsningar för att detta skall kunna ske. 
På frågorna om och i så fall vilka förändringar som har skett efter att projektet 
var genomfört och vad det betyder för verksamheten är svaren också mycket 
skiftande och oreflekterade. Intervjupersonerna ger också intrycket av en stor 
tröghet inför att initiera och arbeta för att nå projektets intentioner. 

I det förra kapitlet ställdes frågan, varför har det då inte hänt mera? Under 
analysarbetet utkristalliserades ett antal huvudteman med underkategorier, som 
handlade om vad som begränsar brukarnas möjligheter till delaktighet och 
självbestämmande. Dessa huvudteman är organisatoriska förhållanden, 
kommunikation och relationer samt sociala förhållanden och dessa utgör 
utgångspunker för detta kapitel. 

Organisatoriska förhållanden 

Organisering är enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) ett sätt att skapa stabilitet 
och förutsägbarhet i arbetet med att nå bestämda mål. Men organisering kan 
också innebära begränsningar i möjligheterna till flexibilitet och kreativitet och i 
många fall kan den fungera som en broms för utveckling. En svårighet inom alla 
organisationer är att å ena sidan balansera mellan kravet på stabilitet, 
formalisering och kontroll och å andra sidan initiativ, kreativitet och om-
ställningsförmåga.  Svedberg (2007) menar att utan organisatoriska strukturer 
finns det större möjligheter till spontanitet och flexibilitet, men samtidigt en fara 
för att individuella bedömningar och beslut skall tas. En organisation kan både 
beskrivas utifrån en formell och en informell sida.  Den formella organisationen 
består av dess formella strukturer, roller, regler och beslut om handlingsformen 
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samt olika prioriteringar. Samtidigt bildas det i de flesta organisationer informella 
strukturer både för olika beslut och rollfördelningar som många gånger har större 
betydelse för organisationens sätt att handla och dess resultat än den formella 
strukturen.  Organisationerna kan sägas få sin näring från dynamiken mellan de 
formella och informella strukturerna.  

I kapitel två beskrevs bland annat organisationen av kommunens omsorger om 
människor med utvecklingsstörning som gruppbostäder, dagcenter och skydda-
de verkstäder. I kommunen är det social förvaltningen med olika professioner 
som ansvarar för och leder dessa verksamheter, där de anställda har socialiserats 
in i rollen som omsorgspersonal. Det innebär bland annat att nyanställda blir 
introducerade av erfaren personal som för rutiner och vanor vidare, som i sin tur 
medför svårigheter att bryta dessa och utveckla verksamheten.  

De underkategorier som utkristalliserades under huvudkategorin organisatoriska 
förhållanden är: Roller och ansvar, Ledning/handledning, Personalmöten, För-
utbestämda aktiviteter Scheman, strukturer och planering, Olika grader av funk-
tionsnedsättning och Personalbesparingar.

Roller och ansvar 

Begreppet ”roll” avser de förväntningar som samhället har på  bland annat 
beslutande positioner, olika yrken eller professioner i en organisation (Cox, 
1996). Vi pratar därför exempelvis om yrkesrollen och brukarrollen. Olika roller 
medför också olika grader av ansvar och förpliktelser men också olika 
rättigheter och privilegier. Svedberg (2007) skriver att roller är socialt skapade 
och olika roller skapar tillsammans olika rollstrukturer.  Här följer en kort 
sammanfattning av olika roller som berörs i denna studie. 

God man och kontaktperson 

I föräldrabalken (SFS 1949:381) finns angivet att om någon som på grund av 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver 
hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, 
skall rätten, besluta att utse en god man för honom eller henne (kap. 11 § 4). 
Alla brukare som bor i kommunens gruppbostäder har en god man och alla har 
även en kontaktperson, som är en rättighet enligt LSS (SFS 1993:387 §9. p. 4). 
Två av de intervjuade gode männen är också nära anhöriga till sina myndlingar 
och en anser att det finns stora oklarheter om ansvarsfördelningen mellan 
personalen och dem samt att det är en stor balansgång att vara både anhörig och 
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god man. Under intervjuerna ger de också intrycket av att det finns oklarheter i 
rollfördelningen mellan gode männen och personalen. Gode männen säger 
också att personalen har många frågor till dem, om hur de skall lösa problem 
som gäller alla brukare.  En av dem säger, att hon har haft diskussioner med 
personalen om deras respektive roller men vid besök hos myndlingen är det 
alltid någonting, som skall göras och personalen anser att det är gode mannen 
som skall ordna det. ”Ja, dom frågar mej om jag kan lösa deras problem, och se 
till att det här ordnar sig, … lite sådär kan det vara …när dom började prata om 
pengarna så sa jag ’men ni måste ju faktiskt ta kontakt, ni har ju en arbetsledare, 
som ska sköta det här åt er. För ni har ju ett problem’.” Vidare beskriver hon hur 
hon blivit tillfrågad av personalen hur de skulle gå till väga för att handha och 
redovisa brukarnas pengar:

Visst kommer jag att ta upp den här saken för egen del men jag kan ju inte 
ombesörja för alla boende, så att det blir riktigt och rätt överallt. Den frågan måste 
ni [personalen] ta tag i, med arbetsledaren.

Inom kommunen har rutinerna för redovisningen av brukarnas pengar förändrats 
och gode mannen är väl insatt i det nya redovisningssystemet men om det 
förhåller sig på samma sätt med personalen är tveksamt utifrån gode mannens 
uppfattning. Denne fortsätter och säger att flera månader efter ovanstående 
händelse fick hon samma fråga igen och svarade då personalen: ”’Det är ju ni
som jobbar med frågan och inte jag.’ Och när jag gick dit för några veckor 
sedan, då får jag fortfarande frågan om det har hänt någonting.” Att vara 
ansvarig för andras personliga egendom är en mycket grannlaga uppgift. En 
förutsättning för att undvika felaktigheter i redovisningssystemet är att 
personalen har kunskap och känner sig trygga i hur de skall gå tillväga.

Gode männen har inget ansvar för andra brukare än den, som de är utsedd att 
vara god man för. Varför personalen frågar gode mannen om hur de skall 
handha alla brukares pengar är svårt att säga, men det kan tyda på en osäkerhet 
om hur de skall gå till väga och att de känner ett stort förtroende för denne. Det 
kan också bero på att personalen är osäkra på gränserna för personalens och 
gode mannens ansvarsområden. Ett annat exempel, som kan tyda på okunskap 
bland personalen, är när en god man hade initierat en bostadsanpassning i 
myndlingens lägenhet. Denne fick då genast frågan om att hjälpa till så att även 
de övriga skulle få sina lägenheter anpassade. Gode mannen utrycker en 
indignation över detta och säger:



86

Och då kände jag att nej, men jag är väl ingen springflicka åt er. Jag är här som 
anhörig, jag ser till att [myndlingens] har det hon behöver och ni hjälper mej att se 
vad hon behöver och då ordnar vi det. Men jag tänker inte ta hand om hela huset,
för det.

Konsekvensen av personalens osäkerhet om gode männens ansvar medför att 
det blir en ansträngd relation, och gode männen har inte full tillit till personalen, 
då de ibland känner en otrygghet att ha en anhörig på gruppbostaden. En säger: 
”Då känner jag att det inte är tryggt, för har man sån personal och dom skall ha 
ett sånt uppdrag då skall det också följa med anställningen.” Personalen har ett 
stort ansvar då de exempelvis ansvarar för att brukarnas fickpengar används och 
redovisas på rätt sätt. Det innebär bland annat att de skall ha kontakt med 
respektive brukares god man vid större inköp, se till att det finns kvitton på alla 
inköp och göra regelbundna ekonomiska redovisningar till gode mannen, som i 
sin tur redovisar till överförmyndaren.  

Anledningen till att gode mannen är utsedd som representant för sin myndling är 
att tillvarata dennes intressen (jfr. SFS 1949:381). Gode mannen kan potentiellt 
vara en viktig medaktör i arbetet för att öka brukarnas  självbestämmande. Men 
personalen tenderar att se dem som en slags ”reserv-personal”.  

Personal

Personalrollen har, sedan institutionerna avvecklades, också genomgått stora 
förändringar, exempelvis fanns det ofta personal med specialkompetens 
lättillgänglig, på de stora institutionerna (Blomberg, 2006). I gruppbostäderna 
skall personalen kunna lösa de flesta situationer och problem på egen hand, 
eftersom personal med spetskompetens inte finns stationerade i den direkta 
verksamheten, utan är centraliserade i speciella team. Dagens personalroll 
innehåller både gamla rutiner och traditioner, men även ”moderna” för-
väntningar utifrån nya perspektiv. Detta kan ge upphov till att personalen känner 
sig osäkra på hur de skall göra och att de ibland känner sig otillräckliga (jfr. 
Sandvin, m.fl., 1998). Arbetet innebär också att den professionelle måste ta 
hänsyn till att de arbetar med människor med begränsad intellektuell kapacitet, 
som ofta har svårt att uttrycka sig verbalt. Detta ställer stora krav på inlevelse 
och empatisk förmåga för att förstå brukarnas kommunikation samtidigt som de 
måste lära sig att kommunicera på ett sådant sätt att brukaren förstår. I arbetet 
med människor med utvecklingsstörning är det viktigt att personalen är klar 
över sin roll, annars är risken stor att de börjar styra och manipulera utifrån sina 
egna uppfattningar (Askheim, 1998). Utifrån handikappolitikens intentioner är 
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personalens uppgift numera att vara en resursperson för brukaren och att stödja 
och handleda denne i stället för som tidigare att vårda och beskydda. För att 
lyckas med detta måste personalen bryta med den traditionella professionsrollen 
(ibid.). Starrin (2000) skriver bland annat att de som arbetar inom den sociala 
sektorn måste förändra sin yrkesroll. Vidare skriver författaren med referens till 
Renz-Beaulaurier (1998) att socialarbetaren måste identifiera brukarnas behov 
av inflytande och självbestämmande. Personalen skall inte tala om vad brukarna 
borde göra eller inte göra utan de skall uppmuntra deras deltagande i 
samhällslivet och ta deras synpunkter och idéer på allvar. Vidare skall de stödja 
och arbeta för att stärka deras tillit till sig själva och den egna förmågan att 
bestämma samt undanröja hinder för ett aktivt deltagande i samhället. Men 
tidigare socialisering, genom utbildning och praxis har format personalens 
yrkesroll så den är svår att förändra. 

Informella ledare 

Under 1990-talet hade de flesta kommunerna ekonomiska problem och olika 
förvaltningar fick stora sparkrav. En vanlig besparing inom den sociala 
omsorgen var att minska antalet enhetschefer och arbetsledare, som bland annat 
innebar att dessa kom längre från den direkta verksamheten, och närpersonalen 
upplevde att ledarskapet blev förändrat (Blomberg, 2006). Det kan innebära att 
någon av personalen tar eller får rollen som informell ledare. En av de anställda 
säger att det inte är bra om personalen får allt för stora möjligheter att bestämma 
över verksamheten, ”inte kan personalen styra helt”, som hon uttrycker det. Att 
det utkristalliserar sig informella ledare i personalgrupper är inte ovanligt men 
det kan leda till uppgivenhet bland den övriga personalen och även svårigheter 
att arbeta mot gemensamma mål, som i sin tur kan resultera i otrygghet och 
passivitet både bland brukarna och också de anställda.

Som tidigare nämnts finns det en arbetsledare inom organisationen, som 
ansvarar för flera enheter och det finns inte någon formell ”gruppledare” för de 
olika enheterna. Några av de intervjuade saknar en stationär arbetsledare på 
varje enhet, och menar att det är lätt att det utvecklas informella ledare. Enligt 
några av intervjupersonerna, får personal som har arbetat länge, en mera 
framträdande roll och det blir svårt att komma med nya tankar och idéer för 
nyanställda. Så här beskriver en av dem situationen: ”Jag tror att dom som har 
jobbat länge dom har för mycket ledande roller, dom bestämmer nog mycket 
mer än vad dom yngre gör. ”  

Informella ledare i en verksamhet kan leda till att arbetet stagnerar och till stora 
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delar kommer att bygga på rutiner och oskrivna lagar. Anställda med kortare 
anställningstid får då svårt att komma till tals för att ge förslag på hur de skall 
kunna arbeta för att öka brukarnas självbestämmande. Med hänvisning till 
kollegorna säger en av de senast anställda intervjupersonerna: ”För vissa [av 
kollegorna] är ju ganska hårda och dominerande och dom får ofta sin vilja 
igenom.” Samma person säger senare:

Det är dom här ”tanterna” som bestämmer här oavsett om vi har chefen här eller
inte. Nog är det dom som styr, så vi andra … har jättesvårt att ändra på något… 
Det är ändå deras riktlinjer som vår arbetsledare går på. Det beror nog på att det är 
vissa som har mer inflytande än andra. Och det är svårt att… dom har ju skött det 
här stället på samma sätt i tio års tid så det är jättesvårt. 

Den intervjuade menar att de som har arbetat länge är de som bestämmer, och 
att de till och med upplevs så dominerande att även den formellt utsedda 
arbetsledaren faller till föga för deras beslut. Den klassiska maktkampen är  ett 
spänningsfält mellan den formellt utsedde chefen och den informella ledaren 
(Svedberg, 2007). Utifrån det här citatet stämmer inte den bilden utan 
arbetsledaren lyssnar på de informella ledarna och har därmed förlorat 
”kampen”. 

”Boendeansvarig”

Varje fast anställd personal har också rollen som ”boendeansvarig” för en eller 
två av de boende. Det innebär att en anställd har ett större ansvar för exempelvis 
brukarens anhörigkontakter, inköp och läkarbesök samt att de deltar i eventuella 
planeringskonferenser. Det kan vara ett sätt att garantera att insatserna är 
kontinuerliga, varaktiga och samordnade. Meningen med den organisationen är 
också att personalen inte skall lita på varandra när olika frågor skall lösas och att 
anhöriga och brukarna har en speciell personal att vända sig till med olika frågor 
och synpunkter. En av de intervjuade är bekymrad över att personalen blir 
tilldelad en boende att ha ansvaret för och har följande synpunkter: 

Nu har det blivit mera, så att man som bara tilldelats någon. Det har inte varit 
någon [som frågat mig eller brukaren]. Jag tänker bara att om man ska utveckla 
den biten så kanske borde det vara, ändå vara någon personal som man hör ihop 
med, även om det går bra med dom flesta. Dom är ju olika. Vissa går man ju bättre 
ihop med, en del, ja… 

En förutsättning för att kontakten mellan brukaren, dennes anhörige/god man 
och den boendeansvarig skall kunna bli tillitsfull och trygg, är att alla parter är 
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tillfrågade och positiva till att personalen har detta uppdrag. Om någon av de 
inblandade är tveksam eller negativ till det, blir förutsättningarna inte optimala 
för ett gott samarbete. En av gode männen är kritisk till att de ”boende-
ansvariga” ibland bytts ut, utan att gode männen blir informerade och säger: 

Det är alltid olika personer som ringer till mig. Och då känner jag att hur fungerar 
då informationen mellan personalen? Det är mycket bättre om jag får prata med 
en person hela tiden.

Att alla boende har en boendeansvarig är ett sätt att underlätta samarbetet 
mellan brukare och personal, mellan anhöriga och personal och mellan 
personalen. Ett naturligt krav, är att alla berörda blir tillfrågade om valet av 
”boendeansvarig”. Man kan också anta att om detta skall fungera, ur ett 
självbestämmande perspektiv, är det ett minimikrav att man i det längsta skall 
undvika byte av boendeansvarig. Men om det måste ske är det helt nödvändigt 
att alla berörda blir tillfrågade och informerade. 

Ledning och handledning 

En del anser att ledning av olika organisationer är viktigare nu än någonsin, på 
grund av de stora samhällsförändringarna, och det är en utmaning för många 
ledare att utveckla organisationen i takt med utvecklingen i samhället. 
Ledarskap i en offentlig organisation förutsätter delegation från beslutsfattare 
och samtidigt en handlingsfrihet i organisationen samt att ledaren lyckas 
utveckla en ledarstil, som skapar motivation och engagemang hos de anställda 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Svedberg (2007) hävdar att ledarskapet är socialt 
konstruerat och hur det gestaltar sig är beroende av situationen. Ledaren arbetar 
inom ramar som formella mål, strukturer, olika relationer och maktförhållanden 
men samtidigt har den störst möjlighet att forma personalens arbetsförhållanden 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Syftet med ledningen av gruppbostäderna och 
dagverksamheten är att arbetsledaren skall skapa stabilitet genom att se till att 
kommunens regler och föreskrifter följs. Men samtidigt skall arbetsledaren 
initiera och ansvara för att utveckla verksamheten som att förverkliga bukarnas 
ökade möjligheter till självbestämmande. Det arbetet förutsätter kreativitet och 
förändringar av rutiner och strukturer. Om förändringsarbetet skall lyckas spelar 
ledaren en viktig roll och det är en svår uppgift på grund av de motsägelsefulla 
förväntningarna. Detta sätter självklart gränser för vilken möjlighet arbets-
ledaren har – som i detta fallet – ett stort ansvar för att driva ett internt 
utvecklingsarbete.
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Samtidigt som ansvaret för omsorgen om utvecklingsstörda fördes från 
landstingen till kommunerna kom Sverige i en stor ekonomisk kris, som 
resulterade i att många kommuner ställdes inför stora besparingskrav. Blomberg 
(2006) skriver att arbetsledare och enhetschefer vanligtvis har fått ansvaret för 
flera och mer omfattande verksamheter som har lett till att deras huvudsakliga 
arbetsuppgifter blivit mera av administrativ karaktär, som exempelvis ansvar för 
personalens arbetsmiljö och personal- och budgetfrågor. Det har bland annat 
inneburit att arbetsuppgifter som handledning av och stöd till personalen ofta 
har kommit att hamna i skymundan på grund av tidsbrist. Samtidigt som 
intervjupersonerna uttrycker brist på tydlig arbetsledning har de också en viss 
okunskap om omfattningen av arbetsledarens uppgifter. En av de intervjuade 
som har en brukarorienterad syn på arbetet anser att arbetsledaren inte har tid att 
sätta sig in i olika frågor på grund av på grund av för många andra uppgifter. 
Hon säger:

Och på så sätt bolla sina tankar, om jag har ett förslag till min chef menar hon att
det inte går, jag vet ju inte hur mycket jobb hon har och det är kanske där det 
sitter… Att hon har för mycket annat och… Men det jag saknar är stöd och att det 
inte bara blir att ´Jo, men nog löser ni det´.  

En tolkning av vad intervjupersonen säger är att hon upplever en brist på stöd 
från arbetsledaren och känner samtidigt en osäkerhet om arbetsledarens förmåga 
att stötta och handleda personalen. Arbetsledarens svar kan också tolkas som att 
hon har ett stort förtroende för att personalen klarar uppgifterna på egen hand. 
En annan förklaring kan vara svårigheten att kombinera de två uppdragen, att 
följa regler och bevara strukturen och stabiliteten i organisationen och samtidigt 
leda och entusiasmera personalen att utveckla verksamheten.  

En av anledningarna till att projektet inte har fått så stor genomslagskraft kan 
vara, att arbetsledaren på grund av hög arbetsbelastning har fått mindre tid att 
ägna sig åt utvecklingsarbete och i det här fallet stödja personalen i arbetet att ge 
brukarna mer självbestämmande. Frånvaron av tydlig arbetsledning uttrycks av 
flera intervjupersoner och en av dem säger: ”Jag tycker att det strular mycket 
runt omkring arbetsledningen och att det ska vara mera, ibland känns det [som 
att vi behöver] mera styrning.” Och fortsätter: ”Jag efterlyser […] bättre 
arbetsledning.” Eftersom fler av de intervjuade så tydligt uttrycker saknaden av 
en tydlig arbetsledning kan man anta att personalen känner sig otrygg om hur de 
skall arbeta för att klara alla arbetsuppgifter och även utveckla verksamheten. 
Utifrån det resonemanget kan det säkert diskuteras om, och i så fall, i vilken 
omfattning kommunerna har gjort några besparingar med att arbetsledaren 
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ansvarar för flera enheter. Men det är svårt att få något svar på den frågan 
eftersom konsekvenserna för brukarna och personalen är svåra att beräkna i 
kronor och ören.

För att klara de specifika arbetsledaruppgifterna krävs det speciella kunskaper  
om hur olika uppgifter skall lösas. Viktigt är också att ledaren har förmåga att 
uppmuntra, stödja och motivera personalen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Flera 
av de intervjuade säger att de saknar en handledare som kan hjälpa dem att 
initiera, strukturera och leda utvecklingsarbetet. En säger: ”Ja det är just det som 
jag efterlyser. Att ha hjälp från ledningen med sådana saker att det inte bara är 
personalfrågor, tvätt och städning.” Och fortsätter: ”Då tror jag att det där med 
medbestämmande och inflytande skulle komma mycket mer naturligt och vi 
skulle få en helt annan syn på deras individuella planer.” Bristen på ledning och 
handledning, som intervjupersonen uttrycker, kan vara både ett sätt för 
personalen att legitimera att man inte har kommit igång med utvecklingsarbetet i 
någon större utsträckning, men även ett uttryck  för att de känner en oförmåga 
att på egen hand förverkliga projektets intentioner. De intervjuade är överens 
om att de behöver stöd utifrån, men ingen uttrycker någon egen tanke om vad de 
kan initiera och på egen hand genomföra för att utveckla verksamheten. Kan det 
vara så att de tror att arbetsledaren eller en person utifrån skall komma som en 
”räddande ängel” och ordna allt? Intervjupersonernas inställning till 
arbetsledaren tyder också på att de inte tror att denne har tillräckligt med 
kunskap och tid för att handleda personalen och därför önskar en extern 
handledare. En säger: ”Ja, i vissa stunder behöver vi hjälp utifrån också… ja, det 
är just det som jag efterlyser. Ha en sån hjälp från ledningen.” Under 
intervjuerna kan jag också höra att det finns en stor osäkerhet om de skall lyckas 
med förändringsarbetet och några uttrycker en rädsla för att de inte skall hända 
så mycket. Intervjupersonen med brukarorientering är väldigt osäker och säger:

Det skulle vara bra att man hade handledning av något slag efter [projektets ge-
nomförande] Ja, jag vet ju inte [skratt] hur, hur det kommer att bli. Men … men 
jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men jag hoppas ju att det går åt rätt håll och att 
vi ska jobba efter det vi har lärt oss också. Det hoppas jag. Men jag kan ju inte 
säga… [skratt].

Uttalandet kan tolkas som en ambivalens mellan ett stort tvivel om att det kom-
mer att hända något samtidigt som hon har ett hopp om att så skall ske, men 
trots det känner hon en viss hjälplöshet. Inte heller här finns någon reflektion 
om hur förändringsarbetet skall komma igång, men att det andas en förhoppning 
om att ett ”under” skall ske om någon annan kommer och gör det. Osäkerheten 
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kan också grunda sig på det bemötande som hon har fått, eftersom hon har kor-
tare anställningstid än de flesta i personalgruppen. Man kan fundera över olika 
orsaker till den grundläggande osäkerheten hos intervjupersonerna och att de så 
tydligt önskar en tydligare ledning och handledning. Kan det bero på socialise-
ringen in i rollen som personal och att de har en ”övertro” på experter eller att 
ingen i personalgruppen har någon erfarenhet av eller kunskap om hur man skall 
genomföra förändringsarbetet? Eller kan det vara så att personalen inte har för-
stått att det handlar om förhållningssätt och relationer, utan förväntar sig lös-
ningar som handlar om specifika aktiviteter och uppgifter? Andra orsaker kan 
vara personalens relativt korta och generella utbildningar och att de känner en 
viss respekt eftersom de befinner sig på den nedre delen av organisationens hie-
rarki. Eller möjligen att personalen har erfarenhet av att det inte är accepterat av 
arbetsledningen att ta egna initiativ. Någon menar också att de behöver någon 
som kommer och ”håller lite koll” på dem eftersom det, ”är lätt att gå tillbaka”.  
Kanske intervjupersonen också har erfarenhet av att planerade förändringsarbe-
ten inte har förverkligats. Dessa reflektioner är inte på något sätt unika eftersom 
det är känt att allt förändringsarbete kräver både motivation, planering, enighet 
och disciplin. Om ett förändringsarbete skall lyckas måste det vara förankrat i 
hela organisationen och den brukarorienterade intervjupersonen är bekymrad 
och säger: ”Ja, det är ju ganska svårt [att arbeta] ensam. Man måste nog vara 
hela gruppen tror jag. Det är ju ett lagarbete vi har och då måste det ju finnas en 
handledare på något vis som tar hand om och hjälper oss.” Eftersom de intervju-
ade inte reflekterar över att de kan ta initiativ på egen hand blir det dominerande 
intrycket att det finns en viss passivitet hos personalen och att de också känner 
en hjälplöshet och vanmakt. En spekulation man då kan göra är, att när de blir 
tillfrågade om förändringsarbetet och det inte har hänt så mycket måste de för-
söka hitta legitimitet för det och det blir då att arbetsledningen inte har tillhan-
dahållit någon resurs, som hjälper dem att initiera och ta ansvar för detta. Denna 
reflektion skulle också kunna spegla de motkrafter mot förändring, som finns i 
organisationen.  

Förändringar som kan ta uppmärksamhet från förändringsarbetet kan vara om-
organisationer och personalbyten. Ett exempel på det är att vid en omorganisa-
tion i kommunen omplacerades personal från äldreomsorgen till handikapp-
omsorgen, och i följande utsaga framkommer en rädsla att traditioner och 
arbetssätt från äldreomsorgen skall föras över till omsorgsverksamheten. En av 
gode männen säger: 
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Jag hörde bara här att dom hade fått en från åldringsvården hit för att hon blev, ja 
dom blev ju utan arbete. Och då kände jag. Nej, nu har dom flyttat på en personal 
igen som var så duktig. Jag tyckte hon var så utåtriktad och väldigt så här mån om 
brukarna och kunde, dehär med att ta reda på, ta reda på vad alla [brukare] ville. 
Och nu har dom tagit en från vården igen. Det är inte nått ont om henne för jag 
vet inte alls vem hon är.  

Den personal som fick flytta från gruppbostaden är den intervjuperson som har 
en mer brukarorienterad inställning till arbetet än de övriga. Gode mannen ut-
trycker en stor uppskattning för hennes arbete och samtidigt en viss skepsis för 
omplacering av personal från äldreomsorgen till omsorgsverksamheten. Gode 
männen är också bekymrade över personalens oförmåga att förverkliga målen 
med projektet och poängterar vikten av att personalen skall få tillgång till hand-
ledning för detta arbete. En säger: ”Men mycket beror ju på ledaren. Att man 
håller i glöden att förverkliga nya idéer. Det fordras ju väldigt mycket… För 
annars tror jag inte att det blir någonting.” Av gode mannens utsaga framgår en 
tveksamhet till att det inte kommer att hända något om inte arbetsledaren tar sitt 
ansvar för att initiera och stödja personalen i förändringsarbetet. En annan av 
gode männen har också sina tvivel om att det kommer att bli någon förändring i 
verksamheten och en säger:  

Det kan jag väl känna att har man inte tagit vara på chansen nu under tiden 
projektet pågår och när man har hjälp utav projektledaren, man har hjälp utav 
utbildningar och man har hjälp lite varstans ifrån. Man har möjlighet att fiska efter 
hjälp, fråga var ska vi få den handledningen, var kan vi få dom och kan man göra 
så här? Har man inte gjort det under dom här två åren så är det ju kört sedan. Om 
man inte har visat mer intresse.  

Gode männen antyder en stor tröghet i organisationen och är bekymrade över att 
personalen inte tar till vara på möjligheterna som de får genom projektet. Ett 
annat exempel på personalens tröghet och oförmåga är hur de skall redovisa 
brukarnas pengar. En av gode männen beskriver ett samtal med personalen så 
här:

Det här har vi diskuterat sex månader. I sex månader har det pågått. ”Vet ni som 
personal hur ni ska redovisa det här?”, ”Nej vi har inte hört nånting”, ”Ja men hur 
gör ni då? För ni ska ju fortfarande redovisa.” Och då känner jag så allvarliga 
saker tar man inte tag i. Och då blir jag ju faktiskt lite mörkrädd. 

Redovisning av brukarnas pengar är en mycket ansvarsfull uppgift och 
personalen har haft en diskussion med en av gode männen om hur de skall göra 
efter att redovisningssystemet har förändrats för sex månader sedan. Gode 
mannen ger intrycket att tycka att personalen är mycket oföretagsam, då de inte 
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har tagit reda på hur de skall gå till väga med redovisningen av brukarnas 
pengar, utan att de väntar på att någon skall komma och informera dem. 
Eftersom ingen av personalen har beskrivit denna situation för mig är detta en 
beskrivning ur gode mannens perspektiv. Har de inte frågat arbetsledaren, som 
är ytterst ansvarig för verksamheten eller har de frågat och inte fått något svar, 
är frågor man kan ställa.  Detta är ytterligare ett exempel på tröghet i organisa-
tionen som stämmer väl överens med de många begränsningar som de övriga 
intervjupersonerna har berättat om. En av gode männen frågar också, ”Vem 
kommer att göra någon uppföljning?” För att personalen skall känna ett större 
engagemang för att utveckla verksamheten, kunde en uppföljning av vad som 
har förändrats vara en möjlighet, för att stödja och stimulera personalen att 
komma igång med utvecklingsarbetet. Det verkar även som gode männen anser 
att mycket av ansvaret för förändringsarbetet ligger på arbetsledaren eftersom de 
har erfarenheter av brister i kompetensen och initiativkraft hos personalen, som 
framkommer senare i kapitlet. 

Personalmöten

Arbetsledaren har sitt arbetsrum på kommunhuset och kontakten med de olika 
enheterna sker ofta per telefon utom vid speciella tillfällen, som exempelvis 
personalmöten. Eftersom arbetsledaren har ansvar för flera enheter planeras och 
genomförs personalmöten, som regel en gång/månad på varje enhet och det är 
svårt att ha dessa tätare, eftersom personalen har skiftgång.  

En del av de intervjuade säger att tiden för personalmöten bara räcker till för 
information och att diskutera praktiska problem, och en menar att man 
behandlar ”fel” ärenden på personalmötena och säger: ”På personalmötena 
fungerar det inte, då pratar man bara om praktiska saker.” Intervjupersonen
önskar flera tillfällen med möjligheter att diskutera verksamhetsfrågor och att 
det är en förutsättning för att de skall bli framgångsrika i arbetet med att öka 
brukarnas självbestämmande. Sandvin m.fl. (1998) hävdar att det är nödvändigt 
att personalen har möjligheter att mötas och diskutera för att genomföra olika 
former av utvecklingsarbete. De menar också att det är viktigt att utveckla en 
trygghet i en arbetsgrupp, som gör det möjligt att initiera olika slag av 
diskussioner och frågor, där det råder oenighet hos personalen. Folkestad (2004) 
skriver att en praxis där det inte ges tid till reflektion och stöd till personalen, 
kommer att stagnera. Det är personalens reflektioner som skall utveckla 
verksamheten.  

Under projektets genomförande har det hänt att man har haft möten oftare, 
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eftersom personalen haft uppgifter att göra, mellan utbildningsdagarna. 
Arbetsledaren säger: ”Ibland har vi haft speciella möten också när vi har haft 
grupparbeten när vi skulle liksom svara och så här. Och då har vi blandat med 
personalmöten.” Dessa möten har gett personalen möjlighet att diskutera 
utvecklingsfrågor och kan, om de fortsätter efter projektet, bidra till en positiv 
utveckling. Det visar sig också att det inte tidigare har funnits några upparbetade 
rutiner eller fora för brukarna att delta i eller ha inflytande över olika beslut som 
gäller deras vardagsliv, men i början av projektet startas, som tidigare nämnts ett 
”boenderåd” på gruppbostaden.  

Förutbestämda aktiviteter 

Folkestad (2000) skriver att under ”hemtjänstdagarna” kan det bli begränsningar 
av vad som skall ske eftersom det i huvudsak är personalen som bestämmer, 
utifrån den aktuella situationen. Handlingsutrymmet kan också variera beroende 
på tid, plats och aktivitetens komplexitet. Om personalen på gruppbostaden ”tar 
över” den aktuella aktiviteten från den boende och inte ger något handlings-
utrymme leder det till att personalen intar ett auktoritärt förhållningssätt. Men 
om man ger brukaren för stort handlingsutrymme och för lite struktur kan det 
leda till undfallenhet.  Ett ensidigt fokus på rätten till självbe-stämmande kan 
också medföra att personalen ”glömmer” vilket behov av stöd och hjälp som 
den enskilde har. Det kan i sin tur få negativa konsekvenser speciellt när det 
gäller brukare med stora behov av stöd och service. Ett mål är att brukarna skall 
få göra det de kan klara av men ändå kan personalen ta över och utföra 
aktiviteten. Orsakerna till det kan vara många, men den vanligaste är att det är 
tidsbesparande om personalen gör det eller att personalen vill ha det gjort på ett 
visst sätt. Balansen mellan förmynderi och undfallenhet är trådsmal och kan 
vara svår att hitta. En förutsättning för det är, att personalen har kännedom om 
varje boende. Det är även viktigt att personalen handlar utifrån situationen och 
inte arbetar rutinmässigt och att personalen ställer frågar varför man gör som 
man gör (ibid). 

Intervjupersonerna säger att brukarna har bestämda ”hemtjänstdagar” då de 
städar sina lägenhet, tvättar kläder, med mer eller mindre hjälp av personalen, 
och den dagen görs också brukarens veckoinköp. För övrigt finns ingen bestämd 
planering över vad som skall ske den dagen. Jag var med när en av brukarna 
hade sin ”hemtjänstdag” och uppfattade inte att brukaren blev tillfrågad om vad 
som skulle göras under dagen. Brukaren hade förberett för att det skulle städas 
när personalen och jag kom till lägenheten. Om det var det brukaren vill göra 
eller om det var rutin att börja med att städa kan jag inte uttala mig om. Efter att 
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inköpen av veckans matvaror var avklarade blev brukarna oftast sittande i sin 
lägenhet utan någon bestämd aktivitet. Andra förutbestämda aktiviteter är 
exempelvis att en av brukarna går tillsammans med sin kontaktperson och 
hämtar tipskuponger en bestämd dag/vecka och att brukarna har bestämda dagar 
då de skall duscha och tvätta sina kläder. Att ha bestämda dagar när man skall 
tvätta sina kläder och duscha tyder på en kvarleva från ”institutionstiden”.

Scheman, struktur och planeringar 

Syftet med veckoscheman är, att arbetet skall bli utfört trots personalbyten och 
bidra till kontinuitet, men de får inte bli en absolut lag. De kan fungera som 
rigida instruktioner men också som checklistor med möjlighet till flexibilitet i 
arbetet. Ju mer flexibelt synsätt man har till dessa instruktioner, desto mer 
utrymme för självbestämmande ger man den enskilde. Folkestad, (2000 ) skriver
att personalen skall kunna ”gi handlingsrom og rame inn” utan att verka 
kontrollerande och det ställer stora krav på ”balansgång” hos personalen. 
Handlingsutrymme är när personalen ger brukarna ansvaret för uppgifter, som 
de vet att de klarar av och att personalen ”drar sig tillbaka” så att de inte upplevs 
som kontrollerande. Samtidigt skall de finnas till hands vid behov för att stödja 
och hjälpa till. Hur kan då personalen hjälpa brukarna att klara så mycket som 
möjligt? Ett sätt kan vara att strukturera och planera det dagliga livet 
tillsammans med brukarna. Men hur tydliga strukturer, och i vilken omfattning 
personalen skall begränsa och ”rame inn” brukarnas självbestämmande, är 
beroende av brukarnas förmågor i olika situationer, hävdar han. Handlings-
utrymmet kan vara olika med hänsyn till tid, rum och uppgiftens svårighet. 
Omsorgsarbetet är svårt att planera i förväg och då måste personalen ha 
tillräckligt med handlingsutrymme för att kunna agera flexibelt och spontant och 
därför får inte arbetet vara alltför styrt av rutiner. Och om personalen bara 
fokuserar på brukarnas självbestämmande, kan det leda till att de bortser från 
brukarnas behov av råd och stöd, som i sin tur leder till försummelse från 
personalens sida.

Som tidigare beskrivits, har brukarna som bor i gruppbostaden olika grader av 
funktionsnedsättningar och därmed olika behov av stöd och service. En del av 
brukarna behöver stöd och tillsyn av personal hela dygnet och av den 
anledningen arbetar personalen i skift och det medför att alla personal träffas vid 
ett begränsat antal tillfällen. Det kan vara en orsak till att det behövs en viss 
struktur och planering för att dagliga livet skall fungera för alla. Även om de 
organisatoriska reglerna och strukturerna kan begränsa möjligheterna till 
självbestämmande och autonomi (jfr Tössebro & Lundeby, 2002) kan det ibland 
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vara ett stöd för brukarna och personalen att ha utarbetade planeringar. ”Då 
tycker jag ju så där att vi kan ju det med lite planering,” säger den 
brukarorienterade intervjupersonen. Under intervjun återkommer hon ofta till att 
det saknas information om vem som skall göra vad, exempelvis att de som 
börjar tjänstgöra mitt på dagen och skall arbeta eftermiddag och kväll, skulle 
veta vem som har ansvaret för vilket av husen. Det skulle göra att personalen i 
förväg kunde ”grovplanera” sitt arbete och att brukarna visste vem av 
personalen som kommer till deras hus. Hon säger:

Jag känner att det behövs planering. Om vi skulle planera att en är här, att en per-
sonal är här [i ett av husen] då kan jag ju gå över direkt om jag vill men då tycker 
dom det kan du ju göra ändå men det känns inte på samma sätt om jag känner att 
jag är ensam som tycker det, då känner jag lite som att jag prioriterar att jag sitter 
och läser med honom, det blir en sådan där känsla av att det är som bättre att stå i 
tvättstugan [skratt].  

I entrén till de två husen finns en tavla med foton på de av personalen, som 
arbetar under dagen och kommande natt. Fotona byts varje natt för att brukarna 
när som helst ska kunna se vem som arbetar det närmsta dygnet. Det är ett sätt, 
att informera brukarna om vem som arbetar under olika tider och på så sätt öka 
tryggheten. Vidare berättar samma intervjuperson att efter händelsen ”med 
kotletterna” efterlyste brukaren en planering så att han skall veta vad och när 
olika saker skall hända. Hon säger:

Och då sa han [brukaren] att ”Vi borde göra schema, när vi skall göra kotletter. 
När? Inte springa dit och fråga, sa han”. Han tyckte att det var jobbigt att hålla på 
och springa och tjata om när vi skall göra kotletter. Ja, jag tyckte att han var jät-
te… Jag sa jo visst, alla gånger, det är ju klart att vi skall göra ett schema åt dig.   

Enligt personalen och brukarens god man klarar han det mesta av hushållsgöro-
målen själv och behöver inte så mycket stöd av personalen, men han vill gärna 
ha uppmärksamhet av dessa och vill då att de skall komma och hjälpa honom. 
En annan tolkning kan vara att han upplever att personalen bestämmer vad han 
skall äta trots att han egentligen kan göra det själv. Det kan tyda på att han 
känner en stor osäkerhet och frustration när han inte får några eller otydliga svar 
på sina frågor. Att han sedan tar detta initiativ och ser nyttan med en matsedel 
tyder på ett gott självförtroende och en god initiativförmåga.  

Det svåra med omsorgsarbetet är att balansera mellan att ge struktur, trygghet 
och samtidigt behålla kreativiteten och flexibiliteten i arbetet. Den brukar-
orienterade intervjupersonen anser också att det skulle undanröja mycket 
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frustration och många missförstånd bland personalen om de tillsammans med 
brukaren utarbetade en individuell matsedel. Hon säger: ”Vi kanske måste göra 
en matsedel. Då behöver han ju inte hålla på med dom här kotletterna varje 
måndag [skratt].” Hon menar också att det är personalens ansvar att informera 
brukarna om vad som skall hända den närmaste tiden och om det inte sker är det 
personalen som begår felaktigheter och  säger:

Han hade egentligen inte fått veta någonting. Han visste inte vilken tid. Han visste
inte när vi kommer. Han visste inte vilka som kommer. Han visste ingenting. Och 
där kände jag ju som att,jag vet inte … jag kan tycka som att det är vi som gör fel.

Att personalen ger brukarna tydliga och konkreta svar på sina frågor leder 
troligen till att de blir tryggare när de vet vad som skall hända och därmed också 
slutar att fråga. Efter denna incident börjar några i personalen, tillsammans med 
honom, utarbeta ett schema över de viktigaste händelserna, så att han kan se vad
som skall hända. Intervjupersonen med den brukarorienterade synen beskriver 
också glädjen över att det finns flera i personalgruppen som är av samma 
uppfattning och säger: ”Det kändes också jätteskönt när jag såg det. [skratt]. Att 
det är fler som också hade … tyckte det var en bra idé.” Det kan tyckas som en 
självklarhet att all personal skall gå brukaren till mötes eftersom det är en högst 
rimlig önskan som brukaren har. Flera av de intervjuade framför också 
önskemål om olika former av individuella arbetsplaner för att underlätta 
planeringen och framförhållningen, både för brukarna och personalen. En säger:

Det beror mycket på hur dom förstår. Kanske behöver någon ett månadsschema 
för att se när man kan får göra olika saker. Om det är nånting som dom önskar att 
göra så att dom vet när, när den dan kommer. Det var någon som han själv har 
sagt att han önskar.

Om de individuella planeringarna skall främja brukarnas självbestämmande 
måste de utgå från den enskildes förmågor, behov och önskemål. För att dessa 
skall bli individuellt utformade ställer det i först hand stora krav på personalens 
kunskaper om vad funktionsnedsättningen innebär för respektive brukare. Det 
krävs också att personalen har ett kreativt och flexibelt arbetssätt när det 
exempelvis gäller vilka krav de skall ställa på varje brukare och i vilken 
omfattning de skall använda hjälpmedel för kommunikation och konkretisering 
av brukarnas omgivning. 

Efter att de har börjat med ”boenderådet” säger några av intervjupersonerna att 
flera av brukarna har börjat fråga efter olika former av planeringar för att de vill 
veta när olika aktiviteter skall ske. En säger: ”Han håller på att fråga efter det. 
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Just att få veta när man skall göra olika saker.” Eftersom människor med 
utvecklingsstörning bland annat har en konkretare verklighetsuppfattning 
(Kylén, 1981) är det viktigt att de får information, som är individuellt anpassad 
så att de förstår vad som skall hända den närmaste tiden. På dagcentret har några 
av brukarna ett individuellt arbetsschema där det framgår vilka olika aktiviteter 
som är planerade för varje dag. De finns i korridoren så att brukarna när som 
helst kan se vilka och när olika aktiviteter skall hända. En av intervjupersonerna 
menar att det är bra för brukarna att ha rutiner och säger: 

Det är därför det är bra med rutiner då vet dom att man inte behöver ont i magen 
på morgonen när dom ska till jobbet. För dom vet att idag skall jag göra det och 
det och det. I stället för att allt kastas om hela tiden. Det är jätteviktigt.  

Vissa av brukarna har ett individuellt arbetsschema på dagcentret som är mycket 
uppskattat och bidrar till att de vet vad som skall ske under dagen. En fråga man 
kan ställa är varför bara en del av brukarna har ett arbetsschema? När jag en dag 
besökte dagcentret är en av brukarna mycket glad och stolt över att han fått ett 
eget schema med bilder och vill gärna visa det för mig. Han kan då med hjälp av 
det berätta vad han skall göra under dagen. För att brukarna skall ha en 
möjlighet att veta vad som skall hända under hela dagen vore det troligen en 
fördel om alla hade tydliga individuella scheman över de vanligaste 
aktiviteterna, hemma i sin lägenhet. Det kan exempelvis vara information om 
olika aktiviteter som skall ske under fritiden eller andra händelser.  

Enligt LSS (SFS 1993:387) kan brukarna eller deras företrädare begära att få en 
individuell plan upprättad och att denna skall uppdateras minst en gång/år 
(§ 10). Eftersom brukarna har omfattande funktionsnedsättningar är det knap-
past de som begär det, men alla har en god man som företräder dem i olika frå-
gor och kan göra en sådan begäran. En förutsättning för att brukarna skall få in-
dividuella planer, är då att gode männen har kunskap om att det är en rättighet 
som brukarna har och att de begär att få en sådan upprättad. Den individuella 
planen är ett dokument, som skall innehålla planerade och beslutade insatser och 
skall upprättas i samråd med den enskilde och är ett sätt att öka den enskildes 
delaktighet och självbestämmande. Jacobsen & Thorsvik (2002) skriver att om 
målsättningen för en verksamhet är för vag kan det leda till att personalen blir 
omotiverad och passiv. Men det finns olika uppfattningar bland de intervjuade 
om det finns aktuella individuella planer med angivna mål för brukarna. En sä-
ger att alla brukare tidigare har haft sådana men att de inte har haft tid att revide-
ra dem de senaste åren: ”Vi var väldigt duktiga på det tidigare. Och att uppdate-
ra dom det gjorde vi minst en gång per år, men det har vi tappat bort. ” 
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En annan är också osäker om det finns några individuella planer och säger: ”Jag, 
vet faktiskt inte hur det är med dom. Jag har ju sett planer för dom boende men 
just dom här individuella planerna med deras målsättningar, det vet jag faktisk 
inte.” En av de intervjuade hävdar, att de har individuella planer, men när jag 
frågar hur de använder dem i det dagliga arbetet, får jag svaret: ”Just nu är alla 
så gamla så dom går inte att använda. Så det har vi redan pratat om att dom mås-
te vi göra om.” Intervjupersonen fortsätter: ”Ja, det är sällan vi har uppföljning-
ar och… jag tror inte det är så avancerade.” En av gode männen berättar att 
denne har ansökt om att få en individuell plan upprättad för en av myndlingarna, 
men att konferensen av olika skäl, har skjutits på framtiden vid flera tillfällen. 
Gode mannen uttrycker en hel del besvikelse över denna situation och säger:

Vi har försökt att vi ska ta ett möte men det verkar som att det, det finns inte möj-
lighet. För att dom här, vad heter dom som håller på med LSS. Ja, dom har ju an-
tingen slutat eller så är dom sjuk. [skratt]. Vi hade en tid nu i veckan […] men det 
fanns inte möjlighet. Och tidigare hade vi bokat en tid då vi skulle prata om arbe-
tet för (brukarens namn) men då blev hon sjuk. Så det har inte kommit till skott. 
Där tror jag att jag kan ta upp och i alla fall diskutera med en utomstående.

Samtidigt som gode mannen är besviken över att planeringsmötet, av olika an-
ledningar, inte har kommit till stånd har hon en förhoppning om att hon vid ett 
sådant möte skall få bättre möjlighet att ta upp olika frågor, än hon upplever att 
hon har med personalen på gruppbostaden. En fråga man kan ställa är, vilken 
inställning har organisationen till att upprätta och utvärdera individuella planer 
eftersom det är en rättighet som brukaren har enligt § 10 i LSS. Blomberg 
(2006) skriver att individuella planer, enligt LSS, inte har fått den genomslags-
kraft som förväntades av bland annat Socialstyrelsen. 

Olika grader av funktionsnedsättning 

En annan svårighet som de intervjuade anser finns, är att brukarna har så olika 
grader av funktionsnedsättningarna, och till följd av det har de olika behov. 
Exempelvis är de överens om att många av brukarna, som är rullstolsburna, 
kräver mer hjälp och stöd av personalen, som i sin tur kan leda till olika 
svårigheter. En av de intervjuade beskriver det så här: 

Jo. Men det är ju alltid dom [brukarna] som sitter i rullstol som hindrar 
verksamheten lite på det sättet. För man är ju tvungen att vara mer personal när 
man hjälper en som inte kan röra sig så mycket själv. Så då lider dom här 
[brukarna som är måttligt utvecklingsstörda och inte har några motoriska 
begränsningar] av det, som kan fara ut och göra såna saker.
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Eftersom brukarna, som bor i gruppbostaden är en mycket heterogen grupp med 
olika grader av utvecklingsstörning, och många dessutom har ytterligare 
funktionssnedsättningar behöver de stora insatser, som ibland kräver stöd och 
service av mer än en personal. Det är också en stor variation på ålder bland 
brukarna och det är därför svårt att hitta aktiviteter som alla kan och vill delta i 
även om de fick möjligheten att bestämma. Det finns en stark uppfattning hos en 
del i personalgruppen att alla brukare, oavsett graden och omfattning av 
funktionsnedsättningarna och ålder skall delta i alla aktiviteter, ett 
”rättvisetänkande”. Annan forskning har också visat att denna inställning finns 
bland personalen i andra organisationer (Blomberg, 2006). Författaren skriver 
att intervjupersonerna menade att det var viktigt ”att inte vissa hjälptagare får 
mer än andra” (s. 55). I svensk handikappolitik betonas att insatserna skall vara 
individuella och värna den enskildes integritet. Om personalen skall nå dessa 
mål kan det diskuteras om alla brukare skall delta i alla aktiviteter tillsammans. 
Men det skall inte innebära att brukare med större behov av insatser skall ha 
mindre möjligheter till olika aktiviteter och inte heller att brukare med mindre 
behov skall anpassa sig till dem med större behov. 

Under ett personalmöte, diskuterades vilka resor som skulle göras med brukarna 
under deras semester och utgångspunkten var att alla skulle delta i alla 
aktiviteter. En fråga som då ställdes var om det verkligen var det optimala att 
alla skulle delta i en längre resa eftersom några av brukarna är äldre med grav 
utvecklingsstörning och ytterligare en eller flera funktionsnedsättningar. Ett 
förslag som gavs var att dessa brukare skulle göra flera kortare dagsutflykter i 
stället för en längre resa. Det ledde till en ”aha-upplevelse” bland flera av 
personalen och en diskussion kom igång om att de kunde planera olika 
alternativ för olika brukare. Ingen i personalgruppen kom med idén att de borde 
fråga brukarna vad de ville göra!

Personalneddragningar 

Intervjupersonerna återkommer ofta till hoten om omorganisationer, som byte 
av ledningsorganisationen och personalneddragningar, som ett organisatoriskt 
problem. Denna situation har också lett till en viss uppgivenhet bland 
personalen. En del av de intervjuade säger att de har blivit färre antal anställda 
och upplever därför att arbetet är mycket stressigt. Medan intervjupersonen med 
en brukarorienterad syn på arbetet är av en annan uppfattning och menar att det 
kunde vara ett bättre nyttjande av personalen om det fanns planeringar på när 
och vem som skall göra olika arbetsmoment. Den diskussionen tydliggörs i 
följande dialog: 
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IP:     Så känner jag, som att vi är mycket personal och vi gör ingenting höll jag på
          att säga [skratt]. Nog gör vi saker det är inte så, men jag känner lite, åh 
          vilket slöseri […] vi har bra med personal men vi jobbar lite fel kan jag  
          tycka. Vi kan använda oss mycket bättre, just genom planering som jag sa.  
          Jag har tänkt att vi skulle kunna planera arbetet bättre så att man får  
          koncentrera sig mer på en sak. […] Jag tänker att om alla springer och gör  
          lite hela tiden så där så blir det ju mer halvt…  
Lena: Du kommer tillbaka till det här med planering och mer strukturering… 
IP:     Ja. Strukturering. Men jag tror ju att många [av personalen] kan vara rädda
          när man börjar prata om planering. Men jag menar ju inte så, men jag tror  
          att man är rädd för att nu börjar det ja, då blir jobbet ännu jobbigare. Men 
          vad jag menar med strukturering, är att man vet att idag är det jag som har  
          ansvaret för det här.

Den intervjuade ger ett osäkert intryck om och hur hon skall uttrycka det utan 
att anklaga sina kollegor. Men hon har en helt annan uppfattning om 
personaltätheten än de övriga intervjuade och tycker att de är tillräckligt med 
personal, men behöver mer struktur på arbetet för att det skall bli effektivare. De 
övriga i personalgruppen är negativa till att de skall planera och strukturera 
arbetet eftersom de är rädda för att det skall leda till mer arbete. Dessa olikheter 
i uppfattning kan ha olika orsaker men en kan vara olika grader av motivation 
och intresse för arbetet. En annan av de intervjuade säger: ”Sen pratar dom om 
att dra ner på personal också. Det är ju ett hot som gör att man tappar lite lusten 
att arbeta också. Fastän man inte är den som får gå nästa gång.” Arbete med 
organisationsförändringar i form av besparingar och personalneddragningar är 
ofta en process som ger oro och ibland, som intervjupersonen säger, att de 
anställda tappar motivationen att arbeta vidare. Att verksamheten står inför 
besparingar samtidigt som personalen skall arbeta med att förverkliga projektets 
målsättningar är en situation som kräver stort engagemang och stor motivation 
för att förverkligas. Granberg (1987) skriver också om olika missnöjesfaktorer 
hos anställda och en av dem är arbetsgivarens personalpolitik, och som tidigare 
nämnts, anser majoriteten av de intervjuade att de är för få anställda. När 
arbetsgivaren då diskutera ytterligare personalneddragningar kan man anta att 
personalens oro ökar och att de befarar ytterligare försämrade arbetsvillkor, som 
också är en missnöjesfaktor. 

Sociala förhållanden 

Det som också påverkar brukarnas möjligheter att vara delaktiga i och ha 
självbestämmande över sina liv är de sociala förhållanden, som finns i 
organisationen. Dessa förhållanden påverkar också personalens motivation, 
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engagemang och trivsel på arbetsplatsen. Gruppbostäderna är en konsekvens av 
att de stora institutionerna har avvecklats och att arbeta i en sådan, ställer andra 
krav på personalen än tidigare (Folkestad, 1997). Kraven på respekt, gott 
bemötande och självbestämmandet har ökat både från brukarna och från deras 
närstående medan stödet från ”kringresurser” som exempelvis personal inom 
sjukvård, kultur- och fritidsorganisationer samt habilitering har minskat 
(Blomgren, 2006). Även stödet från enhetscheferna har som tidigare nämnts 
minskat, eftersom de numera vanligen har större ansvarsområden. Det gör att 
dessa ofta har mindre möjligheter att arbeta med utvecklingsfrågor och att ge 
råd och stöd till personalen i olika verksamhetsfrågor. Samtidigt som personalen 
har mindre tillgång till stöd, är ambitionen att de skall ta större eget ansvar och  
ta egna beslut som skall skapa möjlighet till större autonomi för brukarna. De 
skall även kunna hjälpa till att utforma ett så ”normalt” och självständigt liv som 
möjligt för de som inte anses ha den förmågan (Söder, 2000). Szebehely (1995) 
skriver att det emotionella arbetet är mera osynligt än det fysiska arbetet, som 
definieras som ”riktigt arbete” och det är det synliga arbetet som räknas.  

Under analysarbetet av intervjuerna utkristalliserades följande sociala 
kategorier: Arbetarkollektivet – attityder, ”Backa”, ”Gammal vana”, Makt och 
kontroll samt Vi – dom. 

Arbetarkollektivet – Attityder 

Arbetarkollektivet är ett begrepp som beskriver hur de anställda kollektivt 
förhåller sig, till de krav som organisationen ställer. De anställda har en 
underordnad ställning i organisationen och ett gemensamt intresse av att ha ett 
kollektivt förhållningssätt gentemot organisationens krav. Det är ett sätt att nå 
trygghet i anställningen och kan sägas utgöra ett skydd mellan den enskilde och 
organisationen. För att nå detta skydd utvecklas normer och kollektiva lösningar 
på organisationens krav och gäller alla anställda, men utbredningen, upp-
fattningen och upplevelserna kan variera hos dessa. Arbetarkollektivet är ett 
informellt system, i motsats till de officiella reglerna, vilka anger vad som krävs 
för att man skall vara en bra arbetskamrat. Om man bryter mot arbetar-
kollektivets normer ses man som en ”svikare”, och det kan leda till bestraffning 
från arbetskamraterna. Arbetarkollektivet har sällan en mera genomtänkt 
målsättning och de anställda har sällan någon egentlig bild över dess regler och 
de tillhör både organisationens och arbetarkollektivets system (Svensson, 1984). 
Lysgaard (1961) skriver att arbetarkollektivet kräver olika förutsättningar, som i 
sin tur leder till olika processer. Det krävs fysisk närhet för att interaktion 
mellan kollegorna skall vara möjlig, likhet mellan de anställda, som leder till att 
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de identifierar sig med varandra och att de anställda har en gemensam 
problemställning som de tolkar på ett likartat sätt. Det finns en samstämmig 
uppfattning bland personalen i vissa frågor, exempelvis att alla brukare kan 
någonting och att de har rätt att delta i olika beslut, men att det också finns  
många begränsningar. Det finns också olika attityder och värderingar i 
personalgrupperna till att brukarna skall ha självbestämmande. De intervjuade 
säger att det är personalen som bestämmer exempelvis om vem som skall delta i 
olika aktiviteter och att alla anställda inte frågar efter brukarnas uppfattning. Det 
finns också en viss rädsla att brukarna skall "ta över" om de får allt för stort 
självbestämmande. Intervjupersonen som har en brukarorienterad  inställning till 
arbetet har en annan uppfattning och säger: ”Egentligen tycker dom 
[personalen] att han [en brukare] inte kan börja styra så där.” Trots att de säger 
att det är viktigt att brukarna skall vara med och bestämma finns det tydligen 
olika uppfattningar i denna fråga.

Vissa av de intervjuade har uppfattningen att en del kollegor inte längre har 
några visioner och att det därför är svårt att förändra verksamheten. I stället för 
att arbeta för att nå projektets mål blir vardagen styrd av arbetarkollektivets 
oformella regler. Det kan vara en bidragande orsak till den passivitet och tröghet 
som finns i organisationen, inför förändringsarbetet. Som tidigare nämnts, säger 
några att det är svårt att komma med nya idéer och förslag eftersom de ofta får 
svaret: ”Det där har vi redan provat.” Det resulterar i att en del av personalen 
känner en viss uppgivenhet och frustration och håller inne med nya idéer och 
förslag som de har fått under projektet.

I gruppbostaden finns det en uppfattning hos en del av personalen att det är vik-
tigare att utföra praktiska, synliga arbetsuppgifter som exempelvis tvätta och 
stryka kläder än att umgås med brukarna. Det anses också vara ”lättare” att um-
gås med brukarna och när man gör det då smiter man från det ”riktiga” arbetet 
som att diska, laga mat och städa (jfr Szebehely, 1995). Om några av personalen 
väljer det ”lätta” arbetet leder det till en känsla av stress och dåligt samvete 
gentemot den övriga personalen fast de har kommit överens om att man inte 
skall behöva känna så. En av intervjupersonerna säger:

Sedan har vi ju sagt att det här skall man ju kunna göra. Vi ska kunna gå ut med 
någon utan att känna att man har dåligt samvete för att någon blir kvar med resten.  

Folkestad (2004) anser att för att brukarna skall trivas i sitt boende är det viktigt 
att grundlägga en bra relation mellan personalen och de boende. Ett sätt att göra 
det på är att sitta ner och umgås och på så sätt lära känna varandra och bygga 



105

upp en trygg relation. Karlsson (2007) skriver att de reella möjligheterna till 
inflytande främst är kopplade till relationerna mellan personalen och den 
enskilda brukaren. Eftersom personalen har kommit överens om att det är ett 
viktigt arbete att umgås med brukarna, men ändå förekommer det att de som gör 
så, får påpekanden från kollegorna är det en antydan om att det finns oskrivna 
lagar och en otrygghet i personalgruppen. En beskriver situationen så här: 

Som när man har suttit hos [en brukare] och ” pusslat” eller spelat badminton då 
känns det som man gjort ett sämre jobb än att en annan som har stått i tvättstugan. 
Och man får lite pikar att man har smitit ifrån arbetet.  

Den intervjuade önskar att det skulle vara möjligt, att i större omfattning 
exempelvis få, ”sitta och titta på en film tillsammans. Där en personal kan hjälpa 
dom att förstå filmen. Det är sådana små tankar…” Att personalen tar sig tid att 
handleda och förklara för brukarna är ett viktigt pedagogiskt arbete som ingår i 
den stödjande och rådgivande rollen, som personalen har. Det är flera av de 
intervjuade som tar upp problemet och tycker att det känns frustrerande och 
tråkigt att de skall behöva känna olust, när de ”bara” umgås med brukarna trots 
att situationen har diskuterats i personalgruppen och man är överens om hur alla 
skulle förhålla sig. Orsaken till den olustkänslan kan vara att det inte finns 
någon trygghet i arbetsgruppen så att de inte vågar uttrycka en avvikande 
mening eller att det finns oskrivna lagar och dubbla budskap inom arbetslaget 
(jfr. Folkestad, 2004).  

En till synes oskriven lag var, att den gemensamma lägenheten inte i första hand 
var till för brukarna utan att den var personalens revir. Under observationen 
upplevde jag att brukarna mycket sällan kom in där, och om så skedde fick de 
ofta uppmaningen att ”gå hem”. Det framkom även i en studie som genomfördes 
i Norge där det också fanns en uppfattning bland personalen att de boende inte 
skulle tillbringa så mycket tid i gemensamlokalen utan att det var lägenheterna 
som var de boendes hem (Sandvin, m.fl, 1998).

Ett önskemål hos en del av brukarna är att de vill ha kompisar och besöka de 
andra gruppbostäderna på orten. Men av olika anledningar är det inte möjligt, 
enligt en av de intervjuade. Denna önskan är både rimlig och ganska enkel att 
tillmötesgå eftersom orten är relativt liten och det är gångavstånd mellan grupp-
bostäderna och olika aktiviteter. Men det krävs att personalen har inställningen 
att de skall arbeta för att brukarna skall få sina önskemål tillgodosedda.  Och en 
av de intervjuade säger: ”Ja, va ska hindren vara? Vi eller … [skratt]. Ja, visst 
kan det ju vara vi personal som är mycket hinder och…” Många av önskemålen 
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från brukarna, som de intervjuade återger är ganska enkla att förverkliga om alla 
i personalgruppen har inställningen att de i första hand skall arbeta för att bru-
karna skall ha självbestämmande. Ytterligare en synpunkt som en av de inter-
vjuade har är vikten av att inte kränka brukarna men att hon ibland ändå gör det 
när hon hjälper brukaren med det som de kan göra på egen hand och säger: 
”Man försöker aldrig att kränka dom. Det gör man inte men när man går kanske 
och hjälper kanske för mycket. Det tror jag att jag gör.” För mycket hjälp är 
kanske en sorts välvilja från personalens sida men det kan också bero på att per-
sonalen inte vet vilka krav de kan ställa på brukarna. Det är en viktig avvägning 
att inte ställa för höga eller för låga krav eftersom det kan upplevas som en 
kränkning om de inte är väl anpassade till brukarnas förmågor.  

En orsak till att personalen i denna studie i så stor utsträckning bestämmer om 
fritidsaktiviteterna kan vara, att under kvällar och helger är det färre peronal 
som arbetar och därför anser de att det är enklare om de bestämmer eftersom de 
tycker sig kunna bedöma vad som är realistiskt att genomföra. McElwee (2000) 
granskade funktionshindrades möjligheter att hitta lämpliga fritidsaktiviteter och 
studien visade att det fanns stora brister i utbudet samt att det var andra som 
bestämmde vilka aktiviteter det var möjligt att delta i. I den aktuella kommunen 
finns ett begränsat utbud av organiserade fritidsaktiviteter men där finns en 
omväxlande och lättillgänglig natur att nyttja för olika fritidsaktiviteter som 
fiske, skogsutflykter, bärplockning, scoteråkning med mera. Men för att göra det 
krävs kreativitet, fantasi, initiativ- och organisationsförmåga hos personalen. 

”Backa"

Det finns också olika uppfattningar bland personalen huruvida brukarna har 
regredierat eller utvecklats när de uttrycker sin vilja och visar sitt missnöje, då 
de inte får gehör för sina önskemål. Intevjupersonen med brukarorienterad syn 
på arbetet menar att brukare som visar sin vilja och reagerar, när deras 
önskningar inte blir tillgodosedda, har utvecklats. Medan andra har motsatt 
uppfattning och ser det som en regrediering. Hon säger: ”Men jag känner att nu 
när [brukarna] går framåt så kommer [personalen] och säger att [de] har backat. 
[Brukarna] går bakåt har [personalen] sagt.” Personalens olika bemötande på 
brukarnas reaktioner när de inte får bestämma kan ha olika orsaker. En kan vara 
att de inte vet hur de skall handskas med situationerna när brukarna visar sin 
vilja och att de då blir frustrerade och upprörda. En annan att de inte vill förstå 
anledningen eftersom de är rädda för att brukarna skall, som de säger, bli för 
dominerande om de får börja bestämma. Det finns också en rädsla, att 
verksamheten skall ”backa” om det inte görs någon uppföljning och en av de 
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intervjuade har därför en stark önskan om att de skall få extern handledning: 

Jo, med tätare uppföljning så att inte [arbetet] går bakåt. Så att vi börjar att … ja, 
göra mer för dom här än … vad vi ska… dom börjar gå bakåt. Vi överbeskyddar 
[brukarna]. Det är det som är risken.

Det tvivel som den intervjuade har, går stick i stäv med projektets intentioner att 
brukarna skall få möjlighet att utvecklas och bli mera självständiga. En annan är 
också bekymrad över att de inte skall bli någon utveckling om de inte får hjälp 
utifrån. Hon säger:

Jo. För det känns att det skulle finnas någon ändå som skulle komma och 
handleda lite och hålla lite koll på oss. Det är ändå lätt att gå tillbaka till samma 
gamla hjulspår och köra på. Och lite…  

Återigen efterlyses någon form av handledning eller uppföljning för att nå 
projektets målsättningar. Frågor man kan ställa är: Varför finns denna oro och 
rädsla för att verksamheten skall ”backa” när projektet har genomförts? Känner 
personalen krav på sig att utveckla verksamheten samtidigt som de finns en stor 
osäkerhet och oförmåga att genomföra detta. Under intervjun ställde jag frågan, 
hur arbetsledaren planerade att arbeta för att stödja personalen. Till svar fick jag:

Vi skall bli ännu bättre på att tänka på det här att den enskilde individen skall få 
sin egen röst hörd så att säga. Så att det inte blir något slags kollektiv av allt ihop. 

När frågan konkretiseras till: Hur skall du använda de kunskaper som ni skaffat 
er genom projektet blir svaret: ”Jaaaa…” Än en gång känns det som att 
intervjupersonerna och inte heller arbetsledaren förstår eller vill förstå att de 
tillsammans har att stort ansvar för att initiera och verkställa förändringsarbetet.
Det finns även en oro hos arbetsledare, att det medicinska synsättet skall 
återkomma inom omsorgsarbetet. Hon säger: ”Ja, det känns ju som ibland går 
det tillbaks. Ja mer och mer dehär med sjukvårdtänkandet kommer in, fast jag 
har försök ’sätta emot’.” Eftersom omsorgen om utvecklingsstörda, sedan fler 
decennier har en pedagogisk inriktning, och synsättet att utvecklingsstörning 
inte är en sjukdom utan en funktionsnedsättning, blir frågan varför denna oro 
finns hos arbetsledaren. Är det möjligen så att de informella ledarna har en så 
stark ställning i personalgruppen så att arbetsledaren har svårt att få genomslag 
för sina tankar och idéer? 
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Diskussioner

Det förekommer olika typer av diskussioner i personalgruppen, exempelvis om 
brukarna ska få ha en avvikande mening eftersom det ofta leder till ökade kost-
nader, som extra personalinsatser eller att en aktivitet inte går att genomföra. 
Dessa resulterar ofta i att brukarna, av olika anledningar måste ställa upp på ma-
joritetsbeslut. När det finns sådana begränsningar för brukarna att bestämma kan 
det ifrågasättas om brukarna verkligen har självbestämmande i någon större om-
fattning. Samtidigt som det kan vara en naturlig konsekvens av att de bor i en 
gruppbostad där personalresurserna är begränsade och att det finns många olika 
viljor och uppfattningar bland de övriga i brukarna, som personalen skall tillmö-
tesgå. Ett sätt att kompensera detta kan vara att alla brukare får bestämma var 
sin gång och att de andra brukarna måste ta hänsyn till det. Det är ett sätt som 
personalen arbetar efter i samband med ”boenderåden” och kan vara en möjlig-
het att lära sig att man inte alltid kan få gehör för sin vilja.

Intervjupersonerna tycker att diskussionerna har blivit livligare efter projektets 
genomförande men samtidigt att det är ansträngande att ha dessa. En av de 
intervjuade säger:

Jag tycker på nått sätt att har det blivit mer diskussioner och det är ju positivt. 
Även om det är lite, lite ibland lite kanske det blixtrar också [skratt]. Men det är ju 
i alla fall bättre [skratt] än ingenting. Det är ju bättre att det blir diskussioner än 
att alla bara sitter där, [och säger] ”ja, det där går inte”. Då finns det ju ett hopp, är 
det diskussion så är det i alla fall… även om det är jättejobbigt när det är 
diskussioner och det blir så ja, [suck]. Det kan vara lite jobbigt också förstås men, 
men samtidigt är det bättre det.  

Diskussioner i personalgruppen kan vara ett viktigt första steg för att förverkliga 
projektets intentioner och komma fram till gemensamma beslut. Men det 
förutsätter att brukare och personal känner sig så trygga att de vågar föra fram 
sina förslag och att de blir respekterade för sina ståndpunkter. Som tidigare 
framkommit finns det skilda uppfattningar i personalgruppen om hur de skall 
arbeta och bemöta brukarna. På en direkt fråga om personalen diskuterar 
brukarnas självbestämmande säger en av de intervjuade: 

Inte just om medbestämmande det är då inte ja, i nåt fall kan det vara om man 
skall låta någon hindra resan bara för att den personen inte vill följa med eller 
något sådant. Det är väl det som är just svårt att… Ska man kunna fara iväg alla 
härifrån så måste nästan alla ställa upp på det. I fall någon vill stanna kvar då 
måste personal stanna kvar, så det är ju kostnadsfrågor också. 
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Tydligen förs inga generella diskussioner om innebörden i begreppet självbe-
stämmande utan diskussionerna förs mest om konkreta situationer och då ofta i 
förhållande till kostnader.

”Gammal vana” 

Under 1900-talet var det vanligt att föräldrarna fick rådet att lämna sitt barn med 
utvecklingsstörning till någon av samhällets institutioner (Tideman, 2004). 
Många av dem som idag bor i gruppbostad har lång erfarenhet av att leva på 
institution och har därmed begränsade kunskaper om och erfarenheter av att 
göra egna val och ta egna beslut. Ringsby Jansson (2004) skriver att bristen på 
olika erfarenheter är ofta ett större hinder för utveckling än utvecklings-
störningen i sig. Intervjupersonerna säger att de flesta av brukarna följer med på 
olika aktiviteter, men det är osäkert om brukarna verkligen tycker om det, eller 
om de följer med av gammal vana.

Många av brukarna har lärt sig att de är i beroendeställning till personalen och 
att det alltid har varit någon annan, som bestämt över deras liv. En av de 
intervjuade säger: ”Dom flesta följer ju med och tycker att det är roligt, men det 
är inte säkert att alla ändå tycker om det. Dom följer kanske bara med för att 
dom alltid har gjort det.” Orsaken kan vara att brukar är vana att vara fogliga 
och göra som personalen har bestämt eftersom de är i ”beroendeställning”. De 
intervjuade menar också att personalen försöker ta gemensamma beslut och 
arbeta efter dem, men att det är svårt att komma ifrån gamla vanor och rutiner. 
En säger: ”Vi försöker ju jobba efter dom besluten som vi tar.”  Denna utsaga 
tyder på att personalen tar gemensamma beslut, men att alla inte lever upp till 
dessa. Orsaken till att det kan vara otrygghet och oskrivna lagar i arbetsgruppen.

Sammanfattningsvis kan man säga att både brukarna och personalen i många 
fall agerar utifrån ”gammal vana”! Intervjuerna och observationerna ger heller 
inga tydliga tecken på att personalen arbetar målinriktat för att ge brukarna 
ökade erfarenheter.

Makt och kontroll 

Rollstrukturen i en organisation kan också vara ett uttryck för fördelningen av 
makt (Svedberg, 2007). Begreppet makt är mycket laddat och innebär bland 
annat att kunna driva igenom sin vilja i en social relation. Den kan vara mer 
eller mindre direkt, mer eller mindre legitim och kan upplevas på olika sätt av 
olika individer. Makt är också ett centralt fenomen i alla sociala system och den 
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kan uttryckas på olika sätt. En gruppbostad kan ses som ett socialt system där 
maktfördelningen är knuten till bland annat de interpersonella relationerna i det 
sociala samspelet (Sandvin m fl, 1998). I en gruppbostad bor personer som inte 
själv kan klara sitt vardagsliv och behöver hjälp och därmed hamnar de oftast i 
"underläge". Eftersom personalen har valt att arbeta på gruppbostaden medan de 
boende har tilldelats en bostad där, markerar detta förhållande olika grad av 
makt (Waerness, 1983, Sauer, 2004). Söder (2000) skriver, att bo i gruppbostad 
är ett sätt att sträva mot ett normalt liv för brukarna, men i detta normaliserings- 
arbete är maktutövningen från personalens sida ett ofrånkomligt inslag i deras 
arbete.

Personalen kan utöva makt över brukarna på olika sätt, de kan exempelvis utöva 
kontroll i olika sammanhang, som kontroll av villkor eller av personer som i sin 
tur leder till olika former av rapportering. Det kan också ske genom större eller 
mindre lyhördhet och respekt för brukarnas vilja, eller att personalen tar över en 
brukares ansvar och utför aktiviteter som denne kan klara själva eller kommer 
att klara. Jarhag (2002) skriver att relationen makt och funktionshinder är en 
nära och mångfacetterad relation.

Men kontrollen kan också vara nödvändig för att personalen skall ha en 
beredskap för att kunna hjälpa till vid rätt tillfälle, men den kan också innebära 
att även onödiga saker kontrolleras. Kontrollen kan också vara en 
kvalitetssäkring för att se om brukarna kan fungera självständigt och utifrån det, 
anpassa nivån på hjälpen och stödet. Utifrån detta resonemang kan kontroll och 
hjälp vara två sidor av bemötande av brukarna (Folkestad, 2000). Ett exempel 
på detta är brukarnas ekonomi, som personalen har kontroll över samtidigt som 
de skyddar deras pengar så att ingen skall komma åt dem, men också att skydda 
sig själv från att bli misstänkta för att "sko sig" på brukarnas pengar.

På de stora institutionerna fanns rapportböcker och denna tradition har i många 
fall följt med till gruppbostäderna. Att som personal få information om vad som 
har hänt under en ledighet eller annan frånvaro är mycket viktigt för att kunna 
utföra ett gott arbete. Men att hitta ett tillfredsställande rapporterings system är 
svårt eftersom man inte ur etisk synpunkt kan skriva ner allt som har hänt. Det 
kan resultera i att det som informeras om får betydelse, medan det som inte 
skrivs ner eller meddelas muntligt värderas som mindre viktigt. Detta kan i sin 
tur leda till att det är svårt att upprätthålla kontinuitet och att följa upp olika 
aktiviteter. Rapporteringssystem av olika karaktär är nödvändiga för att 
personalen skall kunna upprätthålla kontinuitet men samtidigt medför de en risk 
för ökning av kontrollen av de boende. Ett viktigt observandum är också att 



111

rapporter av olika slag kan bidra till att befästa personliga uppfattningar om 
olika brukare eller situationer.

Mallander (1999) skriver att personalen har makt, som de till viss del kan 
använda både positivt och negativt i omsorgsarbetet. Författaren skriver också  
att det kan vara en del problem för personalen att förändra inriktningen på sitt 
arbete, att arbeta för att ge brukarna ett mera självständigt liv, då det inte får 
tillräckligt med handledning och ny kunskap för metodutveckling. Ett av syftena 
med projektet var att öka kunskapen om brukarnas möjligheter till delaktighet 
och självbestämmande hos personalen. Men det som hittills har framgått är, att 
det har skett relativt små förändringar trots att personalen fått utbildning. Ett 
problem är att de inte får någon kontinuerlig handledning. Det finns flera hinder 
som måste undanröjas och flera aspekter man måste ta hänsyn till för att nå 
målet med projektet.

I samband med att Omsorgslagen (SFS 1986:568) antogs, kunde de särskilda 
omsorgerna bara ges på begäran av den enskilde eller dennes företrädare 
(Grunewald & Leczinsky, 1999). Tanken var att makten och inflytandet över 
insatserna skulle föras från samhället och de professionella, till den funktions-
hindrade själv eller dennes företrädare. Även om de flesta brukarna, som bor i 
gruppbostaden av olika skäl har svårt att bestämma, finns det en brukare som 
personalen säger mycket tydligt uttrycker vad han vill och att det inte går att 
övertala honom: ”Man kan inte köra över honom, han vet exakt vad han vill.” 
För att kunna bestämma och göra egna val krävs både kunskap om olika 
alternativ och ett gott självförtroende. Vad det kan bero på att just han har denna 
förmåga är svårt att säga, men förmodligen har han en god självkänsla. En
bidragande orsak kan vara att han har bott hemma tills han hade nått vuxen 
ålder.

Under intervjuerna säger en del av intervjupersonerna att brukarna inte alltid 
tillfrågas eftersom: ”Det går inte om alla börjar styra.” Att inte fråga människor, 
som är i beroendeställning är också ett sätt att utöva makt. Konsekvenser kan bli 
att personalen bestämmer över brukarna, som kan leda till olika former av 
övergrepp eller överbeskydd. En av de intervjuade funderar ofta på om denne 
har begått övergrepp i olika situationer och säger: ” Jo, det blir en typ av 
övergrepp […] när man går in och bestämmer… jag tror inte att man frågar alla 
det, faktiskt.” Ellingsen, m fl. (2005) skriver att den som har inflytande på andra 
har ”modellmakt” och den är särskilt aktiv i interaktionen mellan människor på 
olika nivåer. Därför är det mycket viktigt att socialarbetare är medvetna om 
maktförhållandet, och i mötet mellan människor kommer den som har högst 
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status och makt att vara den som definierar vad som är viktigast. Denna person, 
i det här fallet personalen, får då stor ”modellmakt” att få den andra (brukaren) 
att se världen som personalen gör. ”Modellmakten” gör det svårt att få insikt i 
brukarens upplevelser av verkligheten och det gör det svårt för brukaren att ha 
självbestämmande (SOU 2000:78). 

I allt ”människoarbete” finns alltid en maktaspekt närvarande (Mallander, 1999) 
och att utöva makt handlar inte bara om att få bestämma över sitt liv det är i hög 
grad en demokratifråga (Brusén & Printz, 2006). Flera av intervjupersonerna 
säger, att det finns mycket som brukarna inte får möjlighet att bestämma om och 
att många av brukarna kan säkert bestämma mera, om personalen skulle tillåta 
det. Ett exempel på att brukarna inte får ha självbestämmande är när en brukare 
vill gå och hämta tipskuponger men personalen säger nej. Orsaken till det är, att 
personalen är rädd för att brukaren skall ”ta över makten”. Men samtidigt väcker 
detta förhållningssätt frågor och frustration hos den brukarorienterade 
informanten. Hon säger: ”Han vill gå och hämta tipset för det önskar han. Och 
då säger vi personal i stället, ’att nej’ men då börjar han tjata om det där. Förstår 
du? Då tar han som över makten.” Samtidigt ställer hon sig frågan: ”Har vi rätt 
att stoppa, har vi rätt att säga att det här får du inte göra… och jag respekterar
dom. Jag vill respektera dom… Det handlar jätte mycket om respekt! Att visa 
att jag inte skall styra över dig.” Intervjupersonen har en ambition att inte 
kränka brukarna utan en vilja att respektera, stödja och handleda dem men hon 
återkommer vid flera tillfällen under intervjun till rädslan som finns i 
personalgruppen, att brukarna skall få för stor makt om de får större möjligheter 
att bestämma. Det visar också på en ambivalens hos personalen som avvisar 
brukarens önskemål samtidigt som de säger att brukarna skall vara med och 
bestämma.

Vi – dom 

Bauman (2004) skriver att bland de kategoriseringar och indelningar som vi gör, 
är skillnaden mellan ”vi” och ”dom” en. Gustavsson (2004) anser att i ett 
selektivt välfärdssamhälle lätt uppstår en klyfta mellan ”vi - dom”, mellan de 
som klarar sig själv och de som är beroende av hjälp och stöd, exempelvis 
utvecklingsstörda.

Solvang (2002) menar författaren att funktionshinder utvecklas utifrån hur man 
kan förstå interaktionen mellan individen och samhället och att denna 
motsättning kan förstås med hjälp av tre olika diskurser; jämlikhet/ojämlikhet, 
normalitet/ avvikelse och vi/de. Jämlikhetsdiskursen är en ekonomisk diskurs 
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som handlar om att förverkliga målet om det goda livet, exempelvis genom 
ekonomisk tillväxt, eller genom politiken. Normalitet/avvikelsediskursen är 
normativ där det normala, historiskt sett, har setts som positivt och samhället har 
strävat efter att segregera det avvikande eller att behandla och korrigera det för 
att uppnå normalitet. I den strävan har olika medicinska professioner spelat en 
avgörande roll när de har försökt att kategorisera och klassificera det avvikande. 
Diskussionen om vi/de är en identitetsdiskurs som fastslår en gräns mellan olika 
grupper av människor. Bauman (2004) skriver att gruppen ”vi” är den som vi 
känner att vi tillhör och förstår, medan den andra gruppen omfattar de som vi 
inte kan eller vill tillhöra och bilden av den är oklar och ofullständig.

Under intervjuerna var det en del som benämnde brukarna för ”dom”. En 
intervjuperson menar att det är ett viktigt arbete att få brukarna att uttrycka vad 
de vill men att det också finns kollegor som inte tycker om det. Hon säger:  

Det är det som är jättekul då man får dom att säga det. Det är ju första steget att få 
dom att uttrycka sig och våga säga att det här tycker jag inte om. Men då kallar 
man dom i stället för ”tjorviga och tjatiga”, dom, om man säger dom starka 
utvecklingsstörda dom får som stämpeln. Det är tur att dom är starka för dom får 
ju då … 

Det här är ytterligare ett exempel på när de intervjuades synsätt skiljer sig från 
några av den övriga personalens uppfattningar. En annan av de intervjuade är 
mycket tydlig i sin uppfattning och säger: ”Jag har alltid tyckt att man, att dom, 
att dom ska vara delaktiga i det man gör.” Ett annat exempel på att personalen 
ser brukarna som ”dom” visar följande citat: ”Vet du jag tycker det är jättebra 
med dom här. Men mycket ”surr” runt omkring så ibland känner att man inte 
orkar med. ” Trots att intervjupersonen ibland känner sig trött så trivs hon med 
arbetet. Hon säger: ”Det är ju det att, det är det att jag trivs med att arbeta med 
dom här.” Detta motsägelsefulla citat kan tolkas på olika sätt, dels att den 
intervjuade verkligen trivs med att arbeta med brukarna, dels att hon inte vill 
framstå som en negativ personal.  

Det finns forskare som har bedrivit forskning i verksamheter för människor med 
utvecklingsstörning (t.ex Sauer, 2004), som inte har några symboler som 
markerar ”vi – dom”. Men då det finns en ”vi – dom” diskurs och en del 
symboler som markerar ”vi – dom” inom de aktuella verksamheterna, kan man 
anta att det också finns en psykologisk gräns mellan personalen och brukarna, 
som kan påverka brukarnas möjligheter till självbestämmande. På de flesta 
verksamheter, som jag besökte för att genomföra denna studie förekommer det 
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olika symboler, som markerade att vissa rum är enbart för personalen, 
exempelvis omklädningsrum och toaletter. Efter att projektet hade genomförts 
besökte jag en av verksamheterna och såg då att en ny stor skylt, med texten 
”Endast för personalen” hade satts upp på dörren till köket! Spontana 
reflektioner blev då varför den satts upp nu? Kan den ha något med livsmedels-
hygienen att göra? Hur skall brukarna förstå texten eftersom ingen av dem kan 
läsa? Kort sagt, vad vill man markera? Det är svårt att veta vad som är svaren på 
frågorna men ett kan vara, att skylten är en bekräftelse på rädslan som finns att 
personalen skall få mer arbete om brukarna har fritt tillträde till köket. Men det 
stämmer inte heller eftersom ingen av brukarna kan läsa och bara ett fåtal kan 
röra sig fritt. 

På organisationsnivå benämns den egna gruppbostaden som ”vi” och de övriga 
enheterna som ”dom”. Men genom projektets utbildningsdagar har personalen 
haft möjlighet att lära känna varandra alla enheterna och detta uppskattas 
mycket av personalen. En av de intervjuade säger:  

Det har blivit mer mellan dom här gruppbostäderna också, man har ju lärt att 
känna dom andra, som arbetar och … Det är ju mest genom kurserna. Då vi har 
samlats där på kursdagen då har man lärt att känna dom andra. Det är också en 
fördel. Vi arbetar ju med liknade elever men vi jobbar ändå ganska olika mellan 
gruppbostäderna

Projektet kan också ha haft en positiv effekt så till vida att personalen har lärt 
känna varandra bättre och det ger en förhoppning om en bättre ”vi-känsla” inom 
omsorgsverksamheten i kommunen. Det kan i sin tur leda till utveckling av 
bättre relationer, kontakter och samarbete både för brukarna och också 
personalen samt ett större samarbete och större förutsättningar för brukarnas 
självbestämmande.

Kommunikation och relationer 

Kommunikation och relationer förekommer alltid i olika omfattning mellan 
individer, inom och mellan olika grupper. I många organisationer och i 
synnerhet där människor arbetar med människor, är förmågan att skapa goda 
relationer av särskild stor betydelse. Sambanden mellan mål och medel är inte 
alltid så tydliga och en typisk arbetsuppgift är att delta i olika mänskliga 
samspel. Förmågan att förstå och hantera dilemman genom att sätta gränser och 
hålla balansen mellan olika relationer är också av stor betydelse i denna typ av 
organisation.  
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Ordet kommunikation kommer från latinets ”comminicare” och betyder ungefär 
”göra gemensam”. Om kommunikationen mellan människor fungerar, leder det 
till en gemensam förståelse och skapar ett samförstånd som underlättar 
samarbetet. En otydlig dialog och användning av ord som inte definieras, leder 
ofta till att samarbetet blir lidande och förmågan att hålla gemensamma 
överenskommelser blir sämre (Svedberg, 2007). Om kommunikationen utgår 
från deltagarnas ”livsvärld”, det vill säga det vardagliga småpratet, får den en 
ökad betydelse eftersom fler får möjlighet att presentera sina önskemål och 
behov och argumentera för dem. Kommunikationsproblem uppstår ofta och 
organiseras i interaktionen mellan de olika deltagarna (Hydén,et al., 2003).  
Dessa är inte ovanliga och handlar ofta om att kommunikationen inte är 
tillfredsställande mellan de anställda på olika nivåer eller på samma arbetsplats 
eller, som i denna studie, mellan de anställda som arbetar med samma brukare, 
men inom olika verksamheter (Jacobsen & Thorsvik, 2002).

Intervjupersonerna menar att det finns brister i kunskapen om vad som görs 
inom olika verksamheter och på olika nivåer inom handikappomsorgen. Det kan 
vara en konsekvens av bristfällig kommunikation och i vissa fall information, 
som i många fall leder till irritation, missförstånd eller spekulationer, som i sin 
tur resulterar i dåliga relationer. Hydén, et al. (2003) skriver att när individer är 
delaktiga i olika sociala sammanhang kan samordningen bli ett problem. 
Konsekvensen av dålig kommunikation  mellan de olika aktörerna kan bli att 
brukarnas självbestämmande begränsas. Exempelvis fanns det en viss irritation i 
personalgruppen på gruppbostaden då de hade fått en skriftlig förfrågan från 
dagcentret där de ville ändra ”hemtjänstdag” för några av brukarna.  När jag 
senare, samma dag kom till dagcentret förstod jag att syftet med det föreslagna 
bytet var att personalen på dagcentret planerade att ha en ”utedag” och på grund 
av aktiviteternas karaktär, vill de då ha färre rullstolsburna brukare den dagen. 
Det fanns också en irritation på dagcentret till att personalen på gruppbostaden 
var tveksamma till gå dagcentrets personal till mötes. Följande dialog visar hur 
kommunikationen mellan gruppbostäderna och dagcentret fungerar: 

Lena: Jag tänker på kontakten med gruppbostäderna. 
IP:     Ja, vi har skickat en förfrågan. 
Lena: Tror du inte det skulle vara bättre om ni skulle träffas och diskutera så dom 
          förstår varför ni vill ändra ”hemtjänstdag” för några? Och då kan ni förstå  
          varför dom eventuellt inte kan.  
IP:     Jo, precis. Jag tycker att det är faktiskt inte alls dumt. Det är ju  
          kommunikationen som brister. 



116

På dagcentret finns ett begränsat utbud av aktiviteter för brukarna och särskilt 
för de som har en måttligt utvecklingsstörning utan motoriska begränsningar. 
Idén att planera en dag med uteaktiviteter som kan ge många nya upplevelser 
och erfarenheter för brukarna kan tyckas som en god tanke men personalen hade 
inte frågat efter brukarnas synpunkter på att arrangera en speciell ”utedag”. En 
av förutsättningarna för att förändringen skall gå att genomföra är att 
kommunikationen fungerar mellan alla berörda och att de förstår syftet med 
förändringen samt att brukarna är positiva till den tänkta förändringen. Senare 
under intervjun säger samma person: ”Det är en svår bit det där med 
kommunikation. Och det är ju det som är så, det bara blir sämre och sämre. Och 
till sist så går det inte alls”. Och fortsätter: 

Blir kommunikationen dålig och ingenting fungerar runt omkring självbestäm-
mande, så är det ju brukarna som mår dåligt utav det. Alltså, att brukarna används 
som slagträn emellan oss.  

Under intervjun upplever jag att intervjupersonen är mycket bekymrad över 
bristen på kommunikation mellan de olika gruppbostäderna och dagcentret, och 
hon påpekar också att det finns brister i kommunikationen mellan personalen 
och arbetsledaren. Det kan vara en av anledningarna till situationen, eftersom 
arbetsledarens förhållningssätt lätt fortplantar sig neråt i organisationen. En kon-
sekvens av bristfällig kommunikation mellan personalen på de olika enheterna 
och mellan personal och brukare blir troligen att brukarna bemöts på olika sätt 
som kan leda till minskade möjligheter att bestämma och även möjligheterna att 
utveckla självständighet.

Det finns också olika meningar inom personalgruppen om vikten av att kommu-
nicera med brukarna. Intervjupersonen med brukarorientering säger:

Så tycker jag ju på något sätt att man måste kämpa och försöka få folk att förstå 
hur viktigt det är med att kunna kommunicera och… Det försökte jag att förklara 
men jag tyckte inte att jag nådde dom andra personalen. Just det här med att… Jag 
sa att vi måste undersöka på något sätt var vi kan nå dom. Var kan vi nå honom? 

Personalens ambition att få brukarna att förstå konsekvenserna av sina beslut är 
en av grundstenarna i arbetet med att nå målet att öka självbestämmandet. För 
att lyckas med det är det som Kierkegaard säger, viktigt att möta brukaren där 
den befinner sig. Intervjupersonen med brukarorientering har också en hög 
ambition att ha goda relationer med brukarna och säger: ”Så jag har ju nått det 
målet [en god relation] och jag känner mig, jag känner att vi har fått en jättebra 
relation fast jag har fått honom att göra det [utföra aktiviteten] själv.” En 
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förutsättning för att personal och brukare skall kunna samarbeta är att de känner 
trygghet och tillit till varandra, som i sin tur är grunden för en god relation 
mellan dem. Hon uttrycker också en stor tillfredsställelse när hon känner att hon 
tillsammans med brukaren har byggt upp en bra relation: 

Jo. Det kan ju jag känna att det är otroligt viktigt. Att man bygger ett förtroende 
innan man börjar kräva en massa. Så är det ju med alla människor, vi når olika 
människor olika snabbt, en del jättesnabbt, medan andra inte tål att man säger 
någonting så är dom på tvären direkt.  

För att brukarna skall känna att de har möjlighet att bestämma måste de kunna 
lita på personalen, känna att de är respekterade och att de ses som jämlika 
människor. Under intervjun ger den intervjuade med brukarorienterat synsätt 
intrycket att hon arbetar aktivt för att brukarna skall vara i centrum och att de 
skall ha en ”subjekt – subjekt” relation.

Kommunikation var ett tema i utbildningen som personalen har deltagit i, men 
trots detta efterlyser en av de intervjuade en fortbildning i kommunikation: 

Om det fanns en kurs i hur personalen ska umgås. [skratt]. Fastän vi är vuxna och 
tycker att vi kan kommunicera, men alltid är det nånting som inte … Jag kan inte 
säga det för då är det alltid någon personal som säger ”det kan vi inte, det går 
inte”. Men när det gäller arbetet så ska man kunna […] Det måste man kunna dis-
kutera. För det gäller, det gäller brukarna.

Att efter en kurs om hur personalen skall umgås efterfrågas, kan tyda på att 
relationerna mellan olika personal inte är de bästa. Intervjupersonen anser också 
att har de lagt ner mycket tid under utbildningsdagarna på att diskutera hur de 
skall förbättra kommunikationen, men att det inte har gett några påtagliga 
resultat och säger:

På det sättet har ju inte kommunikationen blivit bättre om man tänker sig att man 
ska förbättra. Så har det i alla fall inte kommit igång än. Det har det inte för det är, 
det är brister i den. Det är brister i den, det säger jag i alla fall.

Trots att personalen har deltagit i en utbildning med temat kommunikation, har 
den inte förbättrats, men intervjupersonen har en liten förhoppning att det skall 
bli bättre. En fråga man då kan ställa är om ytterligare en kurs skulle förbättra 
personalens förmåga att kommunicera. Troligen krävs det mer än så, exempelvis 
att personalen får en större förståelse för varandras arbete och betydelsen av 
samarbete för att brukarna skall få mera självbestämmande. 
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Ett av handikappolitikens mål är att insatserna skall vara utformade utifrån en 
helhetssyn. Förutsättningen för detta är troligen att alla berörda aktörer 
kommunicerar med varandra. Intervjupersonerna saknar kontakten mellan 
personalen på dagcentret och gruppbostaden och en säger: ”Det är dåligt 
[skratt].” En annan säger: ”Ja, det har jag då efterlyst, att vi skulle träffas och 
prata om var och en [brukare].” Och fortsätter: ”Det [kommunikationen] har vi 
då verkligen inte. Det har vi ganska dåligt med. Det enda som … Om någonting 
har hänt som på dagcenter då ringer dom ju men alltså inte någon annan kontakt 
med dom.” Inte hellre när det gäller att förbättra kommunikationen och 
informationen är det någon av de intervjuade som har några förslag eller tankar 
på att de kan initiera och påbörja det arbetet själva. De tycker också att det är 
viktigt med kommunikation, men de är inte starka nog att ta initiativ till att 
genomföra dessa förändringar. Intervjuperonen med brukarorienterad inställning 
till arbetet säger: 

Hur skall jag få dom att förstå hur jag menar?”… Jag förstår ju att många inom 
arbetsgruppen är lite rädda för att vi får på oss för mycket. Alltså att det blir som 
för tungt, belastningen blir på något sätt för tung. Och det är det som många går 
runt och är rädd för det.  Att det skall bli stressigt och vårt jobb skall bli… Alltså 
det negativa och det försöker jag ju som tänka mig in. Hur skall jag få dom att 
förstå att vi vinner på att förstå dom utvecklingsstörda, att både dom mår bra och 
att vi personal mår bra. 

Hon känner sig otillräcklig i kommunikationen med sina kollegor och att det är 
svårt att övertyga dem om att det blir en ”vinna-vinna-situation” om brukarna 
får mera självbestämmande. Vad gäller kunskap och respekt för varandras 
verksamhetsområde uttrycker sig en av de intervjuade så här:

Vi vet nog inte allt för mycket vad dom [andra verksamheter] gör där, det är ju 
kommunikationen som brister… blir kommunikationen dålig, då fungerar 
ingenting runt omkring självbestämmande, och det är ju brukarna som mår dåligt.  

Syftet med projektet var bland annat att öka brukarnas möjligheter till 
självbestämmande och en av förutsättningarna för det är, att alla berörda 
kommunicerar med varandra. På frågan om de har särskilda konferenser då de 
upprättar individuella planer och vilka som i så fall deltar svarar en av de 
intervjuade, som är ansvarig för fyra av brukarna: 

Vet du, dom [på gruppbostaden] har ju haft det men inte så ofta som det ska. Jag 
har då inte varit på en enda en, ska jag säga dej. Jag har inte varit, nu har jag fyra 
stycken och jag har inte varit på någons [planeringskonferens] …
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En annan av de intervjuade är av samma uppfattning och säger, att de inte 
hittills har haft några gemensamma träffar mellan olika personalgrupper. En 
fråga man då kan ställa är hur de klarar att ha en helhetssyn, som också är en av 
den svenska handikappolitikens etiska grundpelare (SOU 1991:46) när berörd 
personal inte har möjlighet att träffas för att göra gemensamma planeringar och 
diskutera förhållningssätt i olika frågor. Kontakten mellan de olika grupp-
bostäderna är också begränsad, vilket framgår av följande dialog: 

Lena: Umgås ni någonting mellan de olika gruppbostäderna?  
IP:     Inte är det mycket. Vi har, jag vet inte vi brukar ju be dom hit till 1:a maj,  
         Valborg och vi gör majbrasa och grillar korv och men det är som aldrig  
         någon uppslutning därifrån. Det är väl personal också att dom skall ta sig hit 
          och… 

Det är motsägelsefullt att personalen inte tackar ja till inbjudningar, när de 
samtidigt beklagar sig om att det finns få aktiviteter för brukarna i det lilla 
samhälle där verksamheterna finns. Vad det beror på är svårt att säga men kan 
det vara att det krävs extra engagemang och planering från personalens sida för 
att hjälpa brukarna så att de kan komma iväg? Eller är det ingen av brukarna 
som är intresserade av att besöka andra gruppbostäder? Efter projektets 
genomförande planerar arbetsledaren en träff för att personalen i de olika 
verksamheterna skall lära känna varandra bättre och med förhoppningen om att 
kontakten och utbytet skall förbättras. Hon säger: 

Det här med personalens relationer som har kommit fram och det är ju viktiga 
saker. Men det kan ju … jag har ju hört från vissa att vi har så bra relationer och 
en del tycker men det blir ju bara bråk och [skratt]. Det är ju viktiga saker som 
kommer fram. Det är ju mycket sånt och då tycker dom att det är mycket flum, 
flum, en del. 

Citatet kan tolkas på olika sätt, både att arbetsledaren tycker att det är goda rela-
tioner mellan personalen eller att en del tycker att det blir bråk och att det är 
”flum” om personalen träffas och diskuterar verksamheten. Arbetsledarens svar 
kan upplevas som vagt och motsägelsefullt även om hon säger att det är viktigt 
vad som framkommit vad gäller olika uppfattningar om relationerna inom orga-
nisationen. Arbetsledaren ger också ett tvetydigt svar på frågan om kontakten 
mellan personalen och gode männen. Hon säger: 

Ja, jag tycker att den fungerar bra. Det jag har att göra med dom just nu. Det enda 
är ju att det finns ju båda sorterna. Vi har ju dom som vi har det jättejobbigt med 
och sen dom som är ja, … Just det här med gode männen, har ju boendeansvariga, 
mycket mer kontakt. Dom är ju ofta i kontakt med dom, när det behövs sådär. Så 



120

det fungerar bra. Men sen finns det ju dom som är jättejobbiga. Det finns ju 
jättejobbiga situationer som vi har fått ta, olika. Det är ju så, vi är ju så olika alla 
människor så. Det är ju helt klart. 

Den arbetsledaren avser, med att kontakten med vissa gode män är mera 
komplicerad, är att en av dem har hävdat en helt annan uppfattning i en fråga än 
den organisationen har. Gode männen ger också uttryck för samma uppfattning, 
men betonar att de ofta har diskussioner om olika frågor och en säger: 

Jag tycker att det fungerar bra, faktiskt. Visst hamnar jag i diskussioner med dom 
där dom tycker och… jag ifrågasätter ju naturligtvis. Jag vill ju … Ifrågasätter 
inte för att jag tycker att idéerna är dumma utan jag vill ju höra hur dom har tänkt 
sig och varför dom har tänkt så där… och det löser sig och det är ju inga negativa 
diskussioner.

Senare kommer hon tillbaka till diskussionerna och säger: ”Ja, att jag känner så 
här att jag går in i diskussioner så ofta att dom blir rädda för mig inom 
citationstecken, … jag tycker ju att jag har bra kontakt med personalen.” Det är 
motsägelsefullt att gode mannen tycker sig ha en god kontakt med personalen 
men att hon samtidigt känner en rädsla för att personalen skall tycka att hon är 
för ifrågasättande. Vidare reflekterar hon över vad det kan bero på och säger:

Om jag själv hämmar dom bara för att jag kanske har en sån framtoning som det 
låter som att ’hon verkar ju veta en hel del och hon verkar kunna, henne ska man 
kanske inte gå i diskussion med, eller hon ställer ju bara krav. Och hon tycker till 
hela tiden att …’ Det kan också vara så att man håller tillbaka, att man inte orkar 
ta en diskussion med mig för jag tycker ju nånting. Man har ju haft olika 
diskussioner, i själva omvårdnaden eller i omvårdnadsfrågor hamnar man ju i 
diskussioner som anhörig … Jag vet inte varför det är så, det känns för mig att… 

Personalen har troligen inte förstått att gode mannens avsikter är att brukaren 
skall ha en så god livskvalitet som möjligt och inte att kritisera personalen. 
Situationen har också lett till att gode mannen inte känner sig riktigt trygg som 
anhörig, då samarbetet inte fungerar optimalt. Att initiativ från gode männen om 
förändringar av myndlingarnas insatser inte tas emot med någon större 
entusiasm av personalen stämmer överens med vad som framkom i en studie 
(Mallander, 1999) som visar att brukarna och deras anhöriga hade bara 
initiativrätt när det gäller formen för omsorgsinsatserna.  

Ett sätt för personalen att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv kan vara att ta 
tillvara gode männens kunskaper om myndlingen och deras tankar och idéer att 
förbättra den enskildes möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda. Gode 
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mannen är också något missnöjd med kommunikationen och kontinuiteten av 
personalen. Hon säger: 

Och alla vikarier ja… så det har varit mycket såna här, alla ringer just för stunden 
om akuta saker och… Jag känner att jag skulle gärna vilja ha en personal som jag  
kanske kunde planera lite med, rent av. […] Det skulle kännas mycket lättare och 
det måste ju vara mycket lättare för personalen också. Och prata lite om vad har vi 
för mål och… Ja kanske försöka upprätthålla dom funktioner som hon har och för 
det skall vi jobba med det här och … 

Eftersom de boendeansvariga ibland bytts är det svårt för både brukarna, 
anhöriga och gode män att etablera en djupare kontakt. Vidare ger två av gode 
männen intrycket att de kunde vara bra resurser för personalen, när det gäller 
arbetet med myndlingarna, men att personalen i stället för att ta den möjligheten 
till vara känner de sig attackerade och går till försvar. Eftersom personalen på 
den gruppbostad situationen gäller, inte har intervjuats kan deras uppfattningar i 
frågan inte återges. Gode mannen berättar också om en träff med arbetsledaren 
och personalen på gruppbostaden, som illustrerar samarbetsklimatet: 

Jag var ju på en sån där träff men det var [skratt] det var inte så lyckat [Skratt] för 
jag vet inte om personkemin mellan mig och den här föreståndaren eller 
arbetsledaren för personalen stämde. Om det inte stämde, det var någonting som 
inte stämde mellan oss för vad än, som jag tog upp så började hon försvara sig 
och personalen. Jag var ju inte ute för att kritisera jag ville ju bara få ett 
klargörande, Hur skall det vara? Jag tycker så här men hon ställde sig i 
försvarsställning hela tiden. Det var, det blev ingenting.

Enligt gode mannen blev planeringsträffen, som skedde för några år sedan, 
mycket misslyckad och den intervjuade förväntar sig att en ny kallelse skall 
komma. Men det har inte tagits något nytt initiativ vare sig från arbetsledaren 
eller gode mannen att reda ut problemen. Däremot är gode mannen mycket nöjd 
med att de har haft en planeringsträff med myndlingens kontaktperson. Gode 
männen har också en stark känsla av utanförskap eftersom de aldrig blir 
informerade om vad som händer på gruppbostaden eller tillfrågade om att delta i 
olika aktiviteter. En av dem är mycket upprörd över att personalen inte tar till 
vara det som projektet har gett och säger: 

Det är förvånande att, det är aldrig någon som har tagit upp det här projektet med 
mej. Aldrig nämnt ett ord om det som pågår och vad dom håller på med. Och dom 
har haft många chanser. … Aldrig … Det är precis som att det är, nånting en 
anhörig inte har att göra med. Jag förväntar mig att dom skulle säga: ”Vet du att 
vi har varit på en utbildning och vi har tänkt så här och vi har fått lära oss det här” 
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Aldrig att dom tar upp nått att det här skulle vi kunna göra med [myndlingen]… 
såna här saker, hon tycker ju om att vara ute och då skulle vi kanske kunna göra 
såna här …ingenting. … Dom har inte nämnt om det utan jag har sagt: ’Jaha ni 
har varit på, ni har haft utbildningsdagar’ ’Jo’ så har dom börjat prata om nått 
annat …så jag känner inte att… Jag har inte känt av någon entusiasm ifrån… 
Aldrig sen 1992 när hon flyttade in har det varit någon anhörigträff i det huset.

Det gode mannen antyder är att intresset för projektet och att utveckla brukarnas 
självbestämmande är svalt och att hon gärna skulle vilja diskutera hur de 
tillsammans kunde arbeta för att förbättra det för hennes myndling. Gode 
mannen fortsätter: ”Då en anhörig som kommer med idéer och tycker till och så 
där, borde dom kanske se som en näring till verksamheten. Alltså att det är 
någon som bidrar, anhöriga som engagerar sig och bidrar till det här.” En trolig 
förklaring till att det inte sker, är att det inte finns ett öppet och tillåtande 
samarbetsklimat mellan personalen och gode männen på grund av missförstånd, 
okunskap och otrygghet. En annan, att personalen inte anser att gode männen 
har något nytt och värdefullt att komma med.

En av gode männen tycker att det finns möjligheter att komma med synpunkter, 
men säger samtidigt:  

Det kan ju vara lite olika från personal till personal. Det kan det ju vara. Men …. 
Nog tycker jag som god man ändå att jag … jag försöker tala om vad, vad dom 
här personerna har … för önskemål och…  

Hon fortsätter: ”Det har jag märkt många gånger att det har varit jobbigt för 
dom. Det är svårt att inse att du kommer och bestämmer över … över oss.” Vi-
dare säger hon: ”Jag vet inte om det är fel på mej eller … eller vad det är fel på. 
På nått sätt har det, har det skurit sig.” Det är svårt att säga vilka orsakarna är till 
ointresset att utveckla relationerna med gode männen och se dem som en resurs, 
men en kan vara att personalen inte har kunskap om gode männens roll och an-
svarsområde att bevaka myndlingens rättigheter, exempelvis rätten till självbe-
stämmande. En annan, att personalen känner en viss konkurrens från gode män-
nen eller att personalen känner sig kontrollerade. Och när gode männen har syn-
punkter och förslag till förändringar tar personalen det som personlig kritik, som 
då leder missnöje och dåliga relationer.

En av de intervjuade gode männen säger sig ha god kontakt med personalen och 
har inte något att klaga på. En anledning till de helt olika uppfattningarna kan 
vara att den sistnämnda gode mannen bor på långt avstånd och gör några längre 
planerade besök varje år.  Personalen är då informerade om dessa besök och har 
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då möjlighet att förbereda sig, medan de övriga gode männen bor på orten och 
gör oanmälda och täta besök hos sina myndlingar.  

Ett annat kommunikationsproblem, som en del av de intervjuade känner är 
bristen på är information när nya brukare flyttar in på gruppbostaden. En säger: 

Det är just då när vi får in nya som […] när han kom och […] också så är det 
jättesvårt att veta hur vi skall göra. Vi har ju all möjligheter att göra så mycket 
som helst med dom bara vi vet hur vi skall göra.

En förutsättning för att personalen skall få optimala möjligheter att arbeta för att 
en nyinflyttad brukare skall börja trivas och för att minimera antalet missför-
stånd är, att personalen får tillräckligt med information om dennes tidigare liv, 
intressen och annan viktig information. Ett sätt att göra det kan vara att persona-
len tillsammans med brukaren och någon som känner denne väl skriver bruka-
rens ”Life story” och kompletterar den med bilder (Middleton & Hewitt, 2000). 
Ett utbildningstema var ”Nätverk” då deltagarna fick undervisning om att göra 
en ”nätverkskarta” med namn och bilder på betydelsefulla personer för den en-
skilde. De fick också höra praktiska exempel från verksamheten och om bety-
delsen för brukarna att ha en sådan. 

Sammanfattning

Analysen av data antyder att målen med projektet inte har förverkligats i någon 
större omfattning vad gäller brukarnas delaktighet i och självbestämmande över 
sina liv. Orsakerna kan vara flera, men de skall bland annat förstås genom de 
olika hinder och begräsningar som beskrivits som på olika sätt finns i 
organisationen.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns en del hinder i de organisatoriska 
förhållandena i form av brist på ledning och handledning. Dåliga relationer och 
brister i kommunikation kan också ses som orsak till den tröghet som finns i 
organisationen. Vidare kan det antas att bristen på planering och struktur är en 
försvårande faktor, framför allt balansgången mellan att ge handlingsutrymme 
och struktur. De sociala förhållandena i form av exempelvis arbetarkollektivet, 
makt och kontroll och den psykologiska gränsen mellan vi och dom kan också 
ses som hinder för att förverkliga brukarnas rättigheter till självbestämmande.

Kommunikationen mellan de olika aktörerna, och även mellan brukare och 
personal, är en betydelsefull komponent för att öka möjligheten för brukarna att 
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ha självbestämmande över sina liv. Ett exempel på olika kommunikationsbrister 
är när personalen tolkar brukarna olika när de uttrycker missnöje då de inte får 
sina önskemål tillgodosedda. Vidare att det brister i informationen när nya 
brukare flyttar in i gruppbostaden och mellan personalen på de olika enheterna, 
som arbetar med samma brukare. Om gode männen skall ha möjlighet att leva 
upp till sitt uppdrag att bevaka brukarnas rätt, exempelvis rätten till 
självbestämmande är det en förutsättning att det finns en öppen och rak 
kommunikation mellan dem och personalen.  
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Kapitel 7 

Självbestämmande som retorik men inte i praktik 

Syftet med studien var att med utgångspunkt SFU-projektet, studera villkor och 
förutsättningar för ökad delaktighet och självbestämmande för utvecklings-
störda, som bor i gruppbostad. Målsättningen för SFU-projektets var bland annat 
att öka brukarnas möjligheter till delaktighet i och självbestämmande över sina 
liv. För att belysa studies syfte fokuseras studien på följande frågor: Vilka 
innebörder har dessa politiska mål för personalen, som arbetar inom 
omsorgsverksamheten och för brukarnas företrädare, gode männen? Hur går 
kommunen tillväga för att realisera dessa mål, och hur lyckas de? Finns det några 
motkrafter till att brukarna skall vara delaktiga och ha självbestämmande och i så 
fall vilka är de viktigaste? En huvudkonklusion av observationerna och 
intervjuerna är att det inte har skett så stora förändringar trots projektets höga 
ambitioner samt att det finns många hinder som begränsar både viljan och möjlig-
heterna att öka brukarnas möjligheter till självbestämmande. 

I detta kapitel görs en sammanfattning med utgångspunkt från forskningsfrågorna 
av mina intryck under observationerna och vad som har tolkats av intervjuerna. 
Därefter följer en diskussion om varför det inte har hänt mera för att nå målen 
med projektet.

Villkor och förutsättningar för brukarnas självbestämmande 

Vilka allmänna villkor som finns för utvecklingsstördas delaktighet och 
självbestämmande i dagens Sverige kan denna studie inte säga någonting om. För 
att kunna göra det måste jag luta mig mot studier och rapporter som har ett vidare 
perspektiv än den här studien (exempelvis Blomberg, 2006; Karlsson, 2007; 
Mallander, 1999). Enligt dessa är villkoren för utvecklingsstördas delaktighet och 
självbestämmande ganska begränsade trots att olika reformer och lagar har haft 
som mål att stärka dessa möjligheter för personer med funktionsnedsättningar. 

Om brukarna skall få ökade möjligheter att bestämma behövs det troligen en 
förändring i praxis. Då de flesta av brukarna i denna studie har stora kognitiva 
svårigheter och dessutom inte är vana att styra över sina liv är det sannolikt en 
förutsättning för att nå dessa mål, att personalen arbetar aktivt för att stärka 
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brukarnas självförtroende, lyssnar till och respekterar deras viljeyttringar, 
uppmuntrar dem att bestämma och undanröjer olika hinder som finns i deras 
omgivning. För att brukarna skall kunna göra sina val och ta olika beslut är det 
också personalens uppgift att ge dem erfarenheter som visar på reella möjligheter 
att välja mellan och att kommunicera på ett sådant sätt att brukaren förstår 
innbörden. 

En svårighet för att förverkliga dessa mål är också den normativa kontext, som 
beskrivningarna av begreppen utgör i olika måldokument för den svenska 
handikappolitiken.  Då det inte finns några klara definitioner av begreppen del-
aktighet och självbestämmande och det troligen inte heller är lätt att utforma 
sådana gör inte arbetet lättare. Men målen ger ändå en viktig ledtråd till 
personalen som skall ge begreppen ett konkret innehåll för den egna praxisen. 
Karlsson (2007) skriver att brukarnas möjlighet till självbestämmande är en 
konsekvens av ett komplicerat samspel mellan brukarnas förmåga att uttrycka sig 
och personalens förmåga och vilja att lyssna och bekräfta deras vilja. De flesta i 
personalgruppen både i gruppbostaden och på dagcentret har relativt lång 
anställningstid så de känner brukarna väl och visar en stor omtanke om dem men 
utgår ifrån det som de anser vara brukarnas bästa. Samtidigt finns det en ambition 
att alla brukare skall göra samma saker som kan bidra till de individuella behoven 
ibland kommer i bakgrunden. Folkestad (2000) skriver att utvecklingsstördas 
delaktighet i och självbestämmande över sina liv är komplicerade processer då 
funktionsnedsättningen berör de kognitiva förmågorna och graden av 
utvecklingsstörning kan ha stora variationer. Därför är det rimligt att påstå att 
personalen har en svår och komplicerad balansgång mellan att utöva makt och 
undfallenhet. Balansgången kan också påverkas av att personalen ser sig som 
bättre skickade att ta beslut för brukarna utifrån sina kunskaper och erfarenheter 
(jfr. SOU 2000:78; Ellingsen m fl, 2005) trots att brukarna enligt lagstiftningen 
har rätt att bestämma (SFS 1993:387 § 6). Samtidigt som brukarna har bedömts 
behöva olika insatser, enligt ovanstående lagstiftning (§9), för att klara  sin 
dagliga livsföring.   

Kommunens arbete för att realisera målen

I kommunen fanns en klar uppfattning om att det förekom tydliga brister vad 
gällde brukarnas möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Det sätt 
kommunen valde att arbeta för att förbättra dessa möjligheter var  att, genom 
SFU-projektet erbjuda personalen fortbildning och ett antal seminarier med 
möjligheter att diskutera och reflektera kring olika teman som exempelvis 
delaktighet och självbestämmande. Tanken var att detta skulle stärka deras 
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kunskaper om begreppens innebörder och hur de skulle arbeta och bli motiverade 
att arbeta för att nå dessa mål. De teman som togs upp under utbildningen utgick 
från det som personalen hade önskat vid kunskapinventeringen under planeringen 
av projektet och var Delaktighet, Självbestämmande, Mental hälsa, 
Kommunikation, Nätverkets betydelse och Roller. Kommunen anställde vikarier 
under utbildningsdagarna så att all tillsvidare anställd personal skulle ha 
möjlighet att delta i dessa. Men ingen planering gjordes för hur uppföljning och 
implementering av de idéer och den nya kunskap som personalen skaffat sig 
under projektet, skulle ske. Det arbetet överläts till de anställda själva och därför 
hade också  arbetsledaren  ett ansvar för att detta skulle ske. Detta synsätt tyder 
på en stark tilltro till kunskap och utbildning som styrmedel och till den 
individuella reflektionens betydelse både för att öka förmågan och viljan att 
handla.

Det finns en uppfattning bland de intervjuade, att diskussionerna i 
personalgruppen har ökat och att klimatet har blivit mera öppet. Det kan tyda på 
att arbetsklimatet har blivit mera tillåtande, men diskussionerna sker fortfarande i 
huvudsak mellan personalen eftersom varken brukarna, deras anhöriga eller gode 
män tycks vara inkluderade i dessa. Det tycks inte heller ha hänt mycket när det 
gäller att ge dessa diskussioner en annan form eller att använda kunskap som de  
fått genom projektet till att genomföra konkreta förändringar av praxis. 
Undantaget är att de har startat ett ”boenderåd” i en av gruppbostäderna för att ge 
brukarna möjligheter att komma till tals och uttrycka sina förslag och vara 
delaktiga i olika beslut som skall tas. De första gångerna är det framförallt 
brukarnas önskemål om fritidsaktiviteter, som diskuterades. Med inspiration från 
detta initiativ startades även ett ”dagcenterråd” där brukarna kom med många 
olika förslag om exempelvis semesterresor, som de önskade göra.

Innebörden och betydelsen av de aktuella begreppen 

Även om intervjupersonerna hade haft utbildningsdagar och seminarier som 
bland annat behandlade innebörden av begreppen delaktighet och självbe-
stämmande visar analysen att de inte har reflekterat särskilt mycket över eller 
diskuterat vad dessa begrepp innebär för deras arbete och hur de skall förhålla sig 
för att öka brukarnas självbestämmande. De svar de ger på intervjufrågorna är 
oftast vaga och oklara och delvis motsägelsefulla. Det kan tyda på att personalen 
inte har tagit dessa mål på allvar, att de har olika ambitioner med sitt arbete för 
att nå dessa mål eller att de inte anser att det är något som skall prioriteras. Varför 
det finns olika uppfattningar om betydelsen för brukarna att ha självbestämmande 
är svårt att ge ett entydigt svar på.  Men det kan innebära att personalen inte anser 
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att brukarna kan och/eller skall vara delaktiga i och ha självbestämmande över 
sina liv, i någon större omfattning. Exempelvis har brukarna och även deras före-
trädare mycket begränsade möjligheter att vara delaktiga i beslut, som 
exemepelvis var brukarna skall bo och vad de skall fylla sina dagar med eller 
vem av personalen som skall hjälpa dem i olika situationer. Men de flesta av de 
intervjuade framhåller att brukarna får ta mindre beslut, som vad de skall äta och 
vilka kläder de skall ha på sig, ett ställningstagande som i och för sig inte är 
ovanligt (jfr Wehmeyer & Metzler, 1995).  Det är personalen som tar de flesta 
besluten och sedan frågar de brukarna eller övertalar dem att gå med på de beslut, 
som redan har tagits. Dessa omständigheter pekar på att brukarnas självbe-
stämmande är mer eller mindre begränsat och stämmer också överens med vad 
som framkommit i en studie av Karlsson (2007). Frågan är vad som är orsaken 
till dessa hinder och begränsningar?

Hinder och begränsningar för brukarnas självbestämmande 

Trots att många av de intervjuade uttrycker en positiv inställning till att brukarna 
skall få vara delaktiga i och ha självbestämmande över olika frågor har analysen 
av intervjuerna identifierat en rad hinder och begränsningar. De huvudsakliga är 
av organisatorisk, social och kommunikativ karaktär. Exempel på de 
organisatorisk hindren är oklara roller och ansvarsfördelning mellan olika 
aktörer, brist på tydlig ledning/handledning och att personalmöten som 
genomförs, i huvudsak behandlar frågor av praktisk karaktär och är inte ett 
naturligt forum för en öppnen diskussion. Det finns heller ingen samstämmig 
uppfattning huruvida man skall göra olika planering av arbetet. En försvårande 
faktor, som intervjupersonerna poängterar, är den stora variation på graden av 
funktions-nedsättningar hos de boende och därmed har de skiftande behov av 
stöd och service.

Arbetsklimatet inom de berörda verksamheterna präglas inte av en öppen och 
konstruktiv dialog och de kommunikativa hindren består i huvudsak av att det 
finns få möjligheter till kommunikation för att ta upp frågor som berör arbetet. 
Det är även svårt att bli hörd om man har några förändringsförslag och därför 
förekommer det lite kommunikation om än någon alls mellan de olika aktörerna 
och mellan de olika verksamheterna.  

Exempel på sociala hinder är framför allt personalens attityder. Flera av de 
intervjuade uttrycker invändningar mot och en viss rädsla för att brukarna skall få 
bestämma mer – rädsla för att de skall ”ta över”. I stället menar personalen att de 
har ansvar för de boendes säkerhet och därför måste de ha kontroll. Detta skapar 
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och upprätthåller en tydlig distans mellan ”vi och dom”. Mycket av detta 
reflekterar också ”gammal vana”; det är så här det har varit, det är så här man har 
lärt sig och det är tryggt om det fortsätter. Så det finns ett kollektivt motstånd 
eller åtmnstone en tröghet knuten till det jag har kallat arbetarkollektivet. 

Eftersom det sedan några decennier har skett ett tydligt perspektivskifte inom 
omsorgsarbetet, från att brukarna i huvudsak vårdades på institution till att de 
idag skall handledas och stödjas i vardagslivet, har också förväntningarna på 
personalen förändrats. För att det förändrade perspektivet skall få genomslag och 
brukarna skall få bättre möjligheter till självbestämmande är det troligen 
nödvändigt med en kraftig förändring av praxis, att gå från ”prat” till handling. 
Knoll & Racino (1994) skriver att det är på ”mikronivån” som det nya sättet att 
tänka måste få genomslagskraft. Författarna menar också att det nya sättet att 
tänka, med avståndstagande från det tidigare kollektiva institutionslivet till att 
personalen idag skall ge individuellt stöd till brukarna och att brukarna skall delta 
i samhällslivet, är en helt ny inriktning på omsorgsarbetet. De anser att om detta 
”nytänkande” skall få genomslag måste det underhållas och utvecklas för att 
personalen skall ha möjlighet att uppfylla alla krav både från brukarna och deras 
företrädare och omgivningen. Men det har satsats lite kraft för att utveckla och 
förverkliga de nya tankarna i den kommunala verksamheten nära brukarna. Det är 
framför allt det som saknas i SFU-projektet; ett konkret och praktiskt införande 
av ”nytänkande” i det dagliga arbetet. 

Analysen av intervjuerna pekar på olika uppfattningar i personalgrupperna om, 
och i så fall hur de skall gå tillväga för att öka brukarnas självbestämmande, men 
inga initiativ är tagna exempelvis från arbetsledaren för att söka konkretisera och 
starta ett förändringsarbete. Skälet till det är det svårt att uttala sig om, men ett 
kan vara att personalen inte har tillräckligt med tid för att diskutera dessa frågor, 
som också några av de intervjuade påpekar. Dessutom visar analysen att det finns 
ett starkt arbetarkollektiv, som bland annat innebär att några i personalgruppen 
har en så stark ställning, att enskilda med en annan uppfattning i olika frågor har 
svårt - för att inte säga ingen möjlighet - att få gehör för sina förslag. Karlsson 
(2007) fann en liknande situation i sin studie och skriver att ”enskilda team 
medlemmar har svårt att tillmötesgå enskilda brukares önskemål, utan att dessa 
måste förhandlas inom respektive verksamhet” (s. 88).
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Avslutande reflektioner 

Den huvudsakliga interventionen för att nå projektets mål var att all tillsvidare 
anställd personal fick en anpassad utbildning, som omfattade 12 dagar samt att de 
och alla brukare hade möjlighet att delta i årligt återkommande seminarier. Trots 
denna satsning på utbildning har inte situationen för brukarna förbättrats i någon 
större omfattning. Hindren är många, både organisatoriska, sociala och 
kommunikationsmässiga och det syns som den utbildning som genomfördes har 
haft föga effekter på det praktiska omsorgsarbetet. Detta kan jämföras med det 
som Ellingsen (2006) finner i sin avhandlingsstudie av utbildning som strategi för 
att förbättra omsorgsklimatet och reducera användandet av tvång i omsorg om 
utvecklingsstörda i Norge. Det han finner är att den kollektiva praxis och de 
rutiner som har utformats i arbetsgruppen är svåra att förändra eftersom de 
upplevs som en trygghet för personalen. Utbildning, som stärker den individuella 
kompetensen, kan även upplevas som ett hot mot de kollektiva arbetsformerna. 
Det kan vara en av anledningarna till att utbildningen i SFU-projektet inte heller 
har fått det genomslag som var avsikten. Rutiner gör också att man inte riktar 
någon uppmärksamhet mot att ta reda på varför man gör som man gör. I 
Ellingsens studie uttryckte intervjupersonerna att värderingen av utbildning är 
överdriven och att det gemensamma arbetssättet inte kan läras genom utbildning 
utan det är något som etableras i arbetskontexten som är baserat på och förankrad 
i en kollektiv praxis.

Detta korresponderar väl med vad jag funnit i denna studie och som jag med 
hänvisning till Lysgaard (1961) kallat för arbetarkollektivet. Intrycket jag fick 
under observationerna var också att mycket av personalens arbete var styrt av 
inarbetade vanor och rutiner och att det förekom få spontana initiativ. Brukarna 
hade exempelvis speciella ”tvättdagar”, ”duschdagar” och ”hemtjänstdagar” och 
sättet att arbeta på, påminde i många avseenden på hur det tidigare bedrevs på de 
stora institutionerna.

Det har gjorts en lång rad försök att ändra perspektivet på omsorgsarbetet, från att 
brukarna blev vårdade och omhändertagna till att de idag skall ha möjlighet att 
vara aktiva samhällsmedborgare, kunna leva som andra med full delaktighet i 
samhällslivet och att de dessutom skall respekteras och ha möjlighet till 
inflytande och självbestämmande över sina liv (jfr. SFS 1993:387 §§ 5, 6). Trots 
alla dessa organisatoriska förändringar och utbildning av personalen lever den 
gamla omsorgspraxisen i stor utträckning kvar. Varför händer då ingenting när 
både målen har omformulerats och organisationen har anpassats till dessa? 
Sandvin (1993) refererar till Ogburn (1922) och menar att personalen har haft 
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svårt att frigöra sig från tidigare omsorgs- och behandlingsmodeller och att 
institutionskulturen är integrerad i både den allmänna förståelsen av utvecklings-
stöning som fenomen och personalens yrkesmässiga socialisering. Ogburn kallar 
dessa fenomen för en kulturell eftersläpning (cultural lag) och hävdar att olika 
delar av en kultur utvecklas i olika tempo. Hans hypotes är att ändringar i det han 
kallar ”adaptive kulturen” inte är tidsmässigt samordnad med ändringar i de 
materiella villkoren. 

En av de intervjuade, som har en mycket tydligare brukarorienterad inställning 
till arbetet har också en större föresats och vilja att arbeta för att förverkliga 
handikappolitikens mål och ideal, än de övriga intervjupersonerna. Men då hon 
har en relativt kort anställningstid har hon svårt att göra sin röst hörd i personal-
gruppen. Därför upplever hon ofta en stor frustration eftersom hennes ambitioner 
är att arbetet skall utgå från brukarnas individuella behov, men kollegorna är inte 
alltid av samma uppfattning. Eftersom hon inte vet hur hon skall lösa den 
uppkomna situationen ger situationen upphov till en känsla av vanmakt hos 
henne. Enligt Hirschman (1970) kan hon välja vocice - strategin som innebär att 
hon försöker att visa vad hon vill genom att exempelvis ifrågasätta olika sätt att 
arbeta, uttrycka sin uppfattning och ge förslag till nya arbetsmetoder. Hon har 
använt denna strategi genom att hon har försökt att ge olika förslag till sina 
arbetskamrater, men utan framgång. Hon har också delvis använt sig av  
”konceptet” genom att hon uttryckt avvikande meningar under intervjuerna. Ett 
annat sätt att hantera känslan av vanmakt är att hon slutar sin anställning, det 
Hirschman kallar exit. Trots att hon trivs mycket bra med att arbeta med 
människor med utvecklingsstörning, har hon funderat på om hon är på ”rätt” 
arbetsplats på grund av de skilda uppfattningar, som finns i arbetslaget. Men då 
det finns begränsade möjligheter till arbete i kommunen har hon svårt att hitta ett 
nytt arbete så hon väljer istället att stanna så länge hon får. Hon väljer att i någon 
mån anpassa sig till sina arbetskamrater, i enlighet med vad Hirschman kallar 
loyality, eller kanske rättare sagt att finna en hyfsad balans mellan voice och 
loyality.

Samma intervjuperson är också den som tydligast uttrycker betydelsen av att 
bygga upp goda relationer till brukarna  och respektera deras vilja. Hon menar att 
personalens roll är att stödja och handleda och inte vårda och beskydda. En annan 
skillnad är också att hennes svar ofta är mer reflekterande jämfört med de övriga 
intervjuade, som svarade mer av översiktlig karaktär. Hon vill arbeta för 
förändringar och har genomtänkta idéer om vad som borde förändras. Men hon 
känner sig ensam med dessa tankar. Knoll och Racino (1994) skriver att de nya 
prioriteringarna i omsorgsarbetet är att identifiera och lyfta fram individuella 
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styrkor. Man kan säga att hon representerar det ”nya” eftersom hon betonar 
vikten av och strävar efter att vara professionell i sitt arbete genom att ta vara på 
och utveckla varje brukares speciella förmågor, vilket inte är lika tydligt hos de 
övriga intervjupersonerna. Men för att påskynda och stärka den processen inom 
organisationen behövs det fler anställda med det ”nya” synsättet.

För att utvecklingsstörda, när de har begärt stöd och service skall få möjlighet till 
självbestämmande och full delaktighet i samhällslivet (SFS1993:387 §5) behövs 
det troligen mer än att de blir anvisade en lägenhet i en gruppbostad, plats i en 
daglig verksamhet och att de får ta mindre beslut, som vad de skall äta, val av 
kläder samt att beslutsfattare, tjänstemän och personal har bytt vokabulär. Det är 
förmodligen nödvändigt att huvudmännen för LSS-insatserna  skaffar sig en ny 
identitet med nya attityder och värderingar som utgår från det individuella 
perspektivet och att de helt lämnar det traditionella synsättet för att förverkliga 
dessa mål (Knoll & Racino, 1994). Ett sätt att lyckas med detta arbete kan vara 
att i stället för att personalen ser anhöriga och gode män som kritiker eller rivaler, 
att de arbetar för att utveckla ett samarbete med dessa och naturligtvis med 
brukarna. Även samarbete med organisationer, grannar och andra samhälls-
medborgare kan bidra till att målet, att brukarna skall ses, bemötas och ges 
samma möjligheter till samhällsgemenskap som alla andra medborgare uppnås. 
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för utvecklingsstörda boende i gruppbostad. Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt 

och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjun beräknas ta ca en timme 

och du kan när som helst avbryta den om så önskas. Din adress har jag fått av 

enhetschefen XXXXX. 

Har du några frågor är du välkommen att ringa mig på 0921/758 58. Du kan också skriva 

till mig på adressen 

Lena Widerlund 

Institutionen för hälsovetenskap 

Hedelbrovägen 

961 36 Boden eller på min e-post adress  

Lena.Widerlund@hv.luth.se

http://www.hv.luth.se
mailto:Widerlund@hv.luth.se


2 (2) 

Vore tacksam om du fyller i nedanstående kupong och skickar den åter till mig, snarast i 

bifogat kuvert. Om du är positiv till en intervju kontaktar jag dig per telefon för att 

bestämma tid och plats som passar dig för genomförande av intervjun. 

Tack på förhand! 

Boden den 11/6 2004 

Lena Widerlund 

Jag är   positiv till att bli intervjuad  

   

    negativ till att bli intervjuad  

Namn:.......................................................................................... 



Bil. 4 

Intervjuguide

Personal (före och i början av projektet) 

1. Hur definierar du självbestämmande och inflytande? Ge exempel!

2. Tycker du att brukarna har självbestämmande? Ge konkreta exempel! 

Får de bestämma vem de bor med? Vem bestämde? Hur har 
gruppen brukare som bor här bildats? 
Får de bestämma vilken personal som skall arbeta hos dem? 
Får de bestämma över sin fritid? 

3. Vad gör du som personal för att ta reda på vilket liv brukarna vill ha? 

4. Vilken betydelse anser du att det har att själv få bestämma över sitt liv? 

5. Skall alla ha möjlighet att bestämma över sina liv? 

6. Inom vilka områden skall man få bestämma? 

7. En av de bärande mål formuleringarna i svensk handikappolitik är 
självbestämmande. Vad anser du om att utvecklingsstörda har rätt till 
självbestämmande?

8. Hur arbetar du för att uppfylla det målet? 





     Bil. 5 

Intervjuguide

Gode män (före och i början av projektet)   

1. Är du anhörig, god man eller både och? 
Hur länge har har du varit god man? 

     2.  Ett av målen i svensk handikapp politik är självbestämmande.
Hur definierar du självbestämmande respektive inflytande? Ge 
exempel!

     3.  Vilken betydelse anser du att det har att själv få bestämma över sitt liv? 
Skall alla ha möjlighet att bestämma över sina liv. 

     4.  Vad anser du om att utvecklingsstörda har rätt till självbestämmande? 
Inom vilka områden skall de få bestämma? 
Konsekvenser av självbestämmande? 
Etiska dilemman av självbestämmande? 

     5.  Hur kan du som närstående påverka att detta övergripande mål uppfylls
     för utvecklingsstörda? 

     6.  Tycker du att din anhöriga har självbestämmande? Ge konkreta exempel! 

Vem bestämde vilka brukare som skulle/skall bo tillsammans? 
Får brukarna bestämma vilken personal som skall arbeta hos dem? 
Får brukarna bestämma över sin fritid? 

     7.  Vad gör du som närstående för att ta reda på vilket liv brukarna vill ha? 





Bil. 6 

Intervjuguide

Personal (i slutet av projektet) 

9. Beskriv varför du började arbeta inom omsorgerna om utvecklingsstörda? 

10. Beskriv hur du har upplevt projektet?
Vad har du lärt dig? 
Hur skall du använda din kunskap? 
Hur har du upplevt erfarenhetsutbytet? 
Hur tror du att du kommer att kunna använda den kunskap som du har fått 
under erfarenhetsutbytet? 

11. Hur definierar du självbestämmande och inflytande nu när du har gått 
utbildningen som ingått i projektet?

12.Vad tycker du har förändrats i arbete när det gäller självbestämmande för 
de boende, efter projektet? Ge konkreta exempel. 

13.Vilka möjligheter resp. hinder ser du till utveckling/förbättring av 
möjligheten för de boende att ha självbestämmande efter projektet? 

14.Beskriv en eller flera nya situationer när de boende numera får ha 
självbestämmande!

15.Beskriv en eller flera situationer när de boende inte har möjlighet att ha 
självbestämmande! Ge exempel!? 

16.Har de boende veckoschema? Arbetar ni efter en individuell plan? 

17.Vem deltar när ni utformar individuella planer och arbetsplaner för 
brukarna? Vad får brukaren bestämma? 

18.Finns det tillfällen när det blir ett etiskt dilemma att uppfylla LSS´s 
intentioner om självbestämmande och ert ansvar som personal? Hur löser 
du den situationen? 

19.Diskuterar ni dessa frågor i personalgruppen?



20.Hur ser du på behovet av kontinuerlig handledning. Har du idéer om hur 
det skulle kunna se ut? 

21. Skulle du önska mer fortbildning? Ge exempel!

22. Någonting övrigt du har tänkt på under samtalet! 



Bil. 7 

Intervjuguide

Godemän ( i slutet av projektet) 

23. Hur kom det sig att du tog du på dig uppdraget att vara god man?

24. Beskriv hur du har upplevt projektet?

25.Vad tycker du har förändrats i arbete vad gäller självbestämmande för de 
boende efter projektets genomförande? Ge konkreta exempel. 

26.Beskriv en eller flera nya situationer när de boende numera får ha 
självbestämmande!

27.Vilka möjligheter resp. hinder ser du till utveckling/förbättring av 
möjligheten för de boende att ha självbestämmande efter projektets 
genomförande? 

28.Finns det situationer när de boende inte har möjlighet att ha 
självbestämmande! Beskriv! 

29.Diskuterar du dessa frågor med personalgruppen?

30. Anser du att personalen behöver kontinuerlig handledning 

31.Anser du att personalen behöver mera utbildning? I så fall i vad? 

32. Är det någonting mer du har kommit att tänka på som du vill tillägga? 





Bil. 8 

Intervjuguide

Arbetsledare (i slutet av projektet) 

33. Hur definierar du självbestämmande och inflytande nu när du har gått 
utbildningen som ingått i projektet? Har uppfattningen förändrats efter 
projektet?

34. Beskriv hur du har upplevt projektet? 
Vad har du lärt dig? 
Hur skall du använda kunskapen? 
Ge exempel på förändringar (när det gäller självbestämmande och inflytande 
för de boende) som skett under och efter projektet. Ge konkreta exempel. 
Hur kommer du att leda det fortsatta utvecklingsarbetet och implementera 
tankar som framkommit under utbildningsdagarna och i projektet? 
Hur kommer du att göra det möjligt för personalen att använda den kunskap 
som de har fått under erfarenhetsutbytet? 

35.Vilka möjligheter resp. hinder ser du till utveckling/förbättring av
      möjligheten för de boende att ha självbestämmande efter projektet? 

36.Beskriv en eller flera situationer när de boende numera får ha 
självbestämmande!

37. Beskriv en eller flera situationer när de boende inte har möjlighet att ha   
           självbestämmande! Varför? 

38.Har de boende veckoschema? Vem bestämmer vad som skall göras? Och 
när? Och med vem? 

39.Arbetar ni efter individuella planer? Vem initierar och deltar när ni gör 
dessa? Har ni individuella arbetsplaner för brukarna? Hur mycket får 
brukaren bestämma vid upprättandet av olika planer? Hur sker 
uppföljningen av dessa? 

40. Finns det tillfällen när det blir ett etiskt dilemma att uppfylla LSS 
           intentioner om självbestämmande och personalens ansvar. Hur löser man
           den situationen? 

41. Diskuterar ni dessa frågor i personalgruppen?



42. Kontinuerlig handledning/mera utbildning? 

43. Hur ”hanteras” de boendes ekonomi? Hur mycket får de boende  
           bestämma över sina pengar? 

44. Får brukarna bestämma var och hur de vill bo? Var de vill arbeta? 
Om någon av de boende vill flytta. Hur gör ni då? 
Om någon av brukarna vill byta arbete. Hur gör ni då? 

45. Får brukarna ha inflytande vid nyanställning av personal? 
Får brukarna bestämma vilken personal som skall hjälpa dom i olika 
situationer? 

46. Får brukarna bestämma välja kontaktperson? 

47. Rutiner för att få hjälpmedel? 

Tillgång.
Användning
Vem initierar? 
Ekonomin 

48. Tillgången på samhällsinformation? 

Lättläst mm 

49. Vem informerar brukarna och deras anhöriga om deras rättigheter? 

50. Anhörigkontakter? 

51. Brukarnas inflytande över fritidsaktiviteter? 

52. Någonting övrigt du har tänkt på under samtalet! 






