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This essay is about the staff in integrated homes very complex profession and 
this is illustrated through twelve interviews in five integrated homes for disabled 
people. The profession changed when the institution closed and especially when 
the Law of Support and Service (LSS) was introduced in 1994. 

The purpose of this survey is to study how staff works with LSS intentions in 
integrated homes for disabled people and to increase the awareness about the 
structure of power and how this affects the daily life for those who live there. 

The main objective in this survey is to find out which the differences that lie 
between LSS intentions and the work that take place in integrated homes for 
disabled people. This survey tries to illustrate when and why these differences 
occur.   

This survey has a multidisciplinary perspective, where three models of disability 
and theories from Foucault, Sibley and Wendell have been included. The result 
shows that the staffs work is difficult, full of responsibility and has many facets. 
The staff needs education regarding disability, communication and LSS to reach 
the intentions of LSS. 
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Förord 
 
Tankarna på att skriva en uppsats som handlar om arbetet som habiliterings-
assistent på ett integrerat boende kom till mig via ett samtal med min chef. Jag 
tog med mig dessa tankar och presenterade dem för Cecilia Kjellman och 
Magnus Tideman och fick positivt gehör. Det blev startskottet för en intressant 
resa där jag har fått besöka fem bostäder och där mött positiva assistenter och 
enhetschefer som gjorde att denna studie kändes mödan värd. Det har varit 
intressant att ta del av andras arbetssätt och få en inblick hur arbetet på en 
grupp- eller servicebostad bedrivs och hur Lagen om Stöd och Service påverkar 
det dagliga arbetet. Tack alla informanter för att jag fick låna er tid och era ord 
och tack enhetscheferna för ert intresse för min studie. Tack även till min chef 
för att du trodde på min förmåga att bedriva högskolestudier på halvfart 
samtidigt som jag arbetade och tack för samtalet som var upptakten till denna 
uppsats.  
 
Jag måste sända ett stort tack till min handledare Cecilia Kjellman för att jag har 
fått bolla mina tankar och idéer med dig. Efter varje handledningstillfälle har jag 
fått ett stort tillskott av positiva energier som har gjort att jag fortsatt arbeta trots 
att det har känts motigt emellanåt. Uppsatsskrivandet har varit en process som 
kan likna en berg-och-dalbana. Vissa dagar känns det positivt och andra dagar 
finns det en stark lust att lägga arbetet åt sidan. Jag vill även sända ett stort tack 
till Berit Prack för dina kommentarer och positiva feedback.  
 
Sist men inte minst sänder jag ett tack till min sambo som har fått utstå de dagar 
då jag har varit stressad eller haft negativa tankar kring uppsatsprocessen. Du 
har varit en bra stöttepelare. 
 
 
 
Mölndal, september 2007 
Yvonne Windborg 
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Del I 
 

1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Jag vill att du som läsare föreställer dig en vardagsmorgon vid ett stort 
köksbord på en gruppbostad. Klockan på väggen visar fem minuter i åtta och 
vid frukostbordet sitter två män i 30-årsåldern och äter frukost. Omkring dem 
är det mindre lugnt, men det är inget som bekymrar dem. Personalen springer 
fram och tillbaka, pratar med varandra och sköter om de vanliga 
morgonrutinerna.  
 
Just denna morgon är det kanske något mer stressigt än vanligt. Telefonen 
ringer i ett, vilket innebär att personalen springer fram och tillbaka mellan 
brukarnas lägenheter och kontoret. En av hyresgästerna trilskas ovanligt 
mycket just denna morgon, vilket ökar stressen hos personalen och resulterar i 
att en av assistenterna får avsätta all sin energi på att ens få upp den 
morgontrötte brukaren. Hela tiden har personalen i huvudet att alla ska iväg till 
sina respektive dagcentraler vid 09:00. En tanke som inte direkt underlättar. 
 
Den assistent som inte hjälper den morgontrötte brukaren hjälper nu en tredje 
hyresgäst att slå sig ner vid frukostbordet. Hon är i 40-årsåldern och har 
kommunikationssvårigheter då hon inte kan prata, men har möjlighet att visa 
vad hon vill genom ljud och signaler som personal för det mesta kan tolka. 
Strax innan har personalen hjälpt henne med både dusch och påklädning. 
Framför den kvinnliga hyresgästen, som nu har satt sig och fått hjälp med ett 
förkläde, finns två smörgåsar med leverpastej och en mugg kaffe med en skvätt 
mjölk i. Det är nu det händer. En av männen börjar nu visa klart och tydligt att 
han är arg och går med bestämda steg ner till sin lägenhet. Med sitt dramatiska 
utfall visar han att han anser att något var fel. Personalen ser förundrad ut och 
tänker ”vad tog det åt honom”? 
 
Vad vill jag då visa med denna inledning och vad reagerade hyresgästen 
egentligen på? Dessa två frågor har egentligen samma svar. Jag tänker börja 
redogöra för vad hyresgästen reagerade på. Efter en stund samtal med mannen 
visade det sig att han reagerade på att kvinnan inte hade fått välja 
smörgåspålägg. Personalen hade gjort i ordning hennes smörgåsar utan att fråga 
henne vad hon vill ha till frukost. Kanske berodde personalens agerande på 
slarv, stress eller på att de inte tänkte på att fråga då hon inte kan prata trots en 
kommunikativ förmåga. Det kan dock verka trivialt att inte få välja 
smörgåspålägg och att det inte är något att reagera över och det är nu vi 
återkommer till frågan vad jag vill visa med denna anekdot. Att få välja vilket 
sorts pålägg du vill ha på dina smörgåsar är en lika stor rättighet som att få 
bestämma själv om du vill ta en dusch eller ha sovmorgon en söndagsmorgon. 
Det handlar i grund och botten om att bli respekterad, få sin integritet värnad, 
känna att man har inflytande och är delaktig i sitt liv.  
 
Människor med intellektuella funktionshinder har länge fått kämpa för sina 
rättigheter och Lagen om stöd och service (LSS), som trädde i kraft 1994 (SFS 
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1993:387), är en lag som starkt värnar om dessa rättigheter. Det är en lag som 
personal som arbetar inom grupp- & servicebostäder ska rätta sig efter. Några 
av de viktigaste begreppen inom LSS handlar om självbestämmande, integritet, 
delaktighet och inflytande – några av de punkter som personen som bredde 
smörgåsar inte tog hänsyn till. Antagligen för att det kan ses som ytterst trivialt 
att inte få välja sitt eget pålägg om man inte tänker efter. Det blir kanske till och 
med ännu viktigare att få välja sitt smörgåspålägg när personen är beroende av 
andra för sitt vardagliga stöd och därmed befinner sig i en underordnad position. 
När en kommunikativ, men icke verbal kvinna inte kan besluta de övergripande 
besluten i sitt liv kanske de små valen blir ack så viktiga.  
 
Denna studie handlar om personalens arbetssätt på grupp- & servicebostäder i 
Sverige. Personalen ska arbeta efter LSS, vars syfte är att stärka de rättigheter 
som människor med funktionshinder har. Jag har velat studera hur väl detta sker 
och se vilket sorts arbetssätt personal använder sig av i det dagliga mötet med 
brukarna.  
 
Jag har valt att studera habiliteringsassistenternas arbetssätt av flera olika skäl. 
Det första skälet är av en personlig anledning, då jag har personlig erfarenhet att 
arbeta med människor med intellektuella funktionshinder. Enligt egen 
erfarenhet finns det komplexa sammanhang inom verksamheterna som bör 
belysas och reflekteras. Dessa komplexa sammanhang handlar bland annat om 
bostaden i sig. Bostaden är någons hem samtidigt som det är någons arbetsplats. 
Ett annat komplext sammanhang är personalens arbetstider kontra brukarnas 
självbestämmande. Det andra skälet till att jag velat studera detta är att det är ett 
relativt outforskat område. Det har inte gjorts många studier som handlar om 
vilket arbetssätt personal har, men det är ändå av stor vikt att belysa det då det 
handlar om mänskliga rättigheter. Människor med intellektuella funktionshinder 
kan ha svårt att göra sin röst hörd och personalen är länken mellan brukaren och 
omvärlden. Det är personalens arbetssätt som avgör om Lagen om stöd och 
services (LSS) intentioner kan uppnås eller inte och därför är det av stor vikt att 
reflektera över personalens arbetssätt på grupp- & servicebostäder. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Personal på grupp- & servicebostäder ska arbeta efter LSS intentioner och jag 
har valt att undersöka hur habiliteringsassistenternas arbetssätt ser ut i praktiken 
och om de möjligheter och hinder det finns att verkställa LSS intentioner. Jag 
har velat titta på om det finns skillnader mellan LSS och det praktiska arbetet 
och i sådana fall belysa vilka skillnader som finns och försöka få fram en bild 
kring vilket sorts arbetssätt personal på grupp- & servicebostäder arbetar efter.  
LSS är en grundläggande lag för habiliteringspersonal att arbeta efter och därför 
anser jag att det även har varit viktigt att titta på personalens inställning till 
lagen och de viktigaste begreppen. LSS intentioner är en del av verk-
samheternas målsättning och därmed en viktig del i personalens arbete.  Studien 
har gjorts genom tolv semistrukturerade intervjuer på fem integrerade boenden. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal arbetar med LSS 
intentioner inom grupp- & servicebostäder i Sverige idag. Det finns ett intresse 
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av att studera detta för både personal, arbetsledare, kommun och framför allt för 
brukarnas del.  
 
Problemställningen kring LSS i denna uppsats handlar om de problem som 
eventuellt kan uppstå vid verkställandet av denna lag. Frågeställningar jag har 
arbetat fram är: 
 

• Finns det skillnader mellan LSS intentioner och det arbete som bedrivs 
på grupp- & servicebostäder idag? 

 
• Om det finns skillnader mellan LSS intentioner och personalens arbete, i 

så fall när och varför uppstår dessa skillnader? 
 

• Vilken inställning har habiliteringsassistenter till LSS-lagen? 
 

• Hur ser personalen på LSS begrepp; normalisering, integrering, 
självbestämmande och integritet? 

 
Min målsättning med undersökningen är att få fram en bild över hur 
omsorgsarbetet på grupp- & servicebostäder ser ut i förhållande till LSS. 
 
 
1.3 ”Begreppsförklaringar” 
Inom de flesta ämnen som studeras finns det komplexa begrepp, som kan vara 
av vikt att belysa och förklara för den oinvigde. Jag har valt ut ett antal 
”begrepp” som är återkommande genom hela uppsatsen och som jag anser är 
viktiga att förklara. I vissa fall har jag ställt två eller fler ”begrepp” mot 
varandra för att förtydliga deras skillnader. Jag är medveten om att alla ord jag 
beskriver inte räknas som begrepp och därför har jag använt rubriken 
”begreppsförklaringar”.  
 
 
1.3.1 Funktionshinder och handikapp 
Funktionshinder och handikapp används ofta synonymt, trots att det finns 
skillnader mellan begreppen. Världshälsoorganisationen WHO definierar 
funktionshinder som den begränsning eller det hinder som gör att en människa 
till följd av en skada inte kan utföra en aktivitet inom de gränser som anses 
normalt. Normalt i detta sammanhang innebär hur en människa utan 
funktionshinder utför en aktivitet. Funktionshindret i sig självt är inget 
handikapp, men det kan bli det om personen med funktionshindret befinner sig i 
en miljö eller i en situation som gör att tillvaron försvåras (Grunewald & 
Lecinsky, 2005).  
 
Begreppet handikapp är en beteckning för de konsekvenser som följer av ett 
funktionshinder. Handikappet är med andra ord relativt och uppstår först i 
samspelet mellan en individ och den omgivande miljön (Grunewald & 
Lecinsky, 2005). Detta innebär att människor med samma funktionshinder kan 
vara olika mycket handikappade beroende på boendemiljö, socialt kontaktnät 
och levnadssituation (Gotthard, 2002). Det innebär också att en person med 
funktionshinder kan vara handikappad i en viss miljö eller i en viss situation, 



 12 

men inte i andra (Grunewald & Lecinsky, 2005). Denna miljörelativa 
handikappsdefinition ligger till grund för den svenska handikappolitiken och 
anknyter till WHO:s definition till handikapp (www.skolverket.se/content/1/c4/ 
20/53/bilaga1.pdf). 
  
Ett funktionshinder definieras ofta som en begränsning av en människas fysiska 
eller psykiska funktionsförmåga. I FN:s standardregler definieras skada, 
funktionshinder och handikapp på detta vis: Ett funktionshinder kan bero på 
fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador, 
medicinska tillstånd eller mentala sjukdomar. Dessa skador, tillstånd eller 
sjukdomar kan vara bestående eller övergående. Traditionellt indelas 
funktionshinder i medicinska skador, syn- och hörselskador och intellektuella 
funktionshinder (www.skolverket.se/content/1/c4/20/53/bilaga1.pdf).  
 
 
1.3.2 Intellektuella funktionshinder 
Utvecklingsstörning är det officiella begreppet men intellektuella funktions-
hinder är det begrepp som är på väg att ersätta ordet utvecklingsstörning, när 
denna studie skrivs. Andra ord som används av personal på integrerat boende är 
hyresgäst och brukare och dessa två begrepp klargör jag senare i detta kapitel. 
Begreppen utvecklingsstörning och intellektuella funktionshinder beskriver att 
det har skett något med den intellektuella utvecklingen och det kan ha skett 
antingen under fosterstadiet eller under barnets första 16 år. Det är ett livslångt 
funktionshinder, som gör att individen blir handikappad i ett flertal situationer 
och sammanhang. De konsekvenser funktionshindret medför kan mildras och 
kompenseras så att individen upplever sitt handikapp mindre (Gotthard, 2002).  
 
Det går att dela in intellektuella funktionshinder i tre stadier. A-stadiet innebär 
en grav utvecklingsstörning, B-stadiet är en måttlig störning och C-stadiet är 
lindrigare. En kortfattad beskrivning av detta innebär att dessa individer på A-
stadiet upplever tillvaron ur ett ”här och nu”-perspektiv och agerar därefter. De 
individer som befinner sig på B-stadiet uppfattar sin omgivning som en helhet, 
men har begränsningar inom förståelsen av förlopp, tid och sammanhang. De 
som befinner sig på C-stadiet har en mer allmän uppfattning av tillvaron och om 
tid och kan även förstå vissa abstraktioner och symboler. Genom att visa att 
intellektuella funktionshinder kan delas in i tre stadier visar det också att 
behovet av stöd och hjälp hos dessa individer är mycket olika. I början av 2000-
talet hade cirka 40 000 människor intellektuella funktionshinder i Sverige 
(Gotthard, 2002). Jag kommer att använda mig av ”begreppen” människor med 
intellektuella funktionshinder, hyresgäst och brukare, då jag beskriver de 
brukare som bor på stödinsatsen ”bostad med särskilt stöd”. Anledningen till 
detta är att jag anser att dessa begrepp är relativt neutrala och värderingsfria och 
ord som används av assistenterna i det dagliga arbetet. Andra ord och begrepp 
förekommer, då jag beskriver den historiska utvecklingen. 
 
 
1.3.3 Gruppbostad och servicebostad 
Gruppbostad är den boendeform som de skandinaviska länderna har ersatt de 
traditionella institutionerna med (Söder, 2005). En gruppbostad har fast 
bemanning som tillgodoser stöd- och servicebehov dygnet runt och är en 
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kollektiv boendeform. I nuläget innebär en gruppbostad oftast att det är 5-6 
stycken små lägenheter inom ett större hus. Lägenheterna har egen toalett, dusch 
och litet kök. Inom huset finns det ofta några gemensamhetsutrymmen så som 
vardagsrum och ett större kök (Gotthard, 2002). Det finns inga större skillnader 
mellan en gruppbostad och en servicebostad. I servicebostaden har brukaren en 
egen lägenhet där han eller hon kan tillkalla personal dygnet runt. Det bor 
mellan fem och tio personer i en servicebostad och lägenheterna är fullvärdiga 
och anpassade efter den enskildes behov. Servicebostaden kan ligga i ett 
servicehus eller i ett vanligt bostadshus och assistentersättning kan utgå till den 
som bor i ett servicehus (www.molndal.se/innehall/vardomsorg/funktionshinder 
/boende/servicebostad.4.4e32c810bb3fbffc780008994.html). I den löpande 
texten kommer jag att använda mig av både grupp- & servicebostad men även 
av integrerat boende, då det är ett begrepp som syftar på dessa två 
boendeformer. Integrerat boende innebär att grupp- & servicebostaden är 
placerad integrerat i den vanliga bostadsmiljön. Se bilaga 1 för detaljerad ritning 
hur en bostad kan se ut invändigt. 
 
 
1.3.4 Habilitering och rehabilitering  
Habilitering och rehabilitering är inte detsamma och dess skillnader bör 
förtydligas. Habilitering har sitt ursprung i grekiskans habille som betyder att 
göra skicklig (McElwee, 2000). Habilitering riktar sig till personer med 
medfödda och oftast livslånga funktionshinder eller till personer som har fått ett 
funktionshinder som ung. Funktionshinder kan ge nedsättningar i rörelse-
förmågan, hörseln, förståelsen och att relatera till omvärlden och till sina 
medmänniskor. Habiliteringsinsatserna syftar till att förebygga och underlätta 
för individen i det dagliga livet. Rehabilitering är den stödinsats som ges till 
vuxna människor eller äldre barn och syftar till att de ska få tillbaka bästa 
möjliga funktionsförmåga (www.habilitering.nu/gn/opencms/web/HAB/vad_ar_ 
habilitering/).  
 
Kommunerna ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763 §18b) 
erbjuda habilitering och rehabilitering till dem som bor på ”bostad med särskilt 
stöd” enligt paragraf 9 i Lagen om stöd och service (LSS). Detta för att ge 
människor förutsättningar till delaktighet i samhället och det måste finnas en 
samverkan mellan medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder i 
detta målinriktade arbetet. Åtgärder så som arbete och sysselsättning behövs 
också (Socialstyrelsen, 2003).   
 
 
1.3.5 Habiliteringsassistent 
Habiliteringsassistentens yrkesroll står i samstämmighet med vad habilitering 
står för. Detta innebär med andra ord att habiliteringsassistenter ska hjälpa 
brukaren att själv klara vardagen så bra som möjligt utifrån brukarens egna 
förutsättningar. Ifall det är möjligt även tillföra förmågor som brukaren inte 
tidigare har haft (Gotthard, 2002). Jag kommer att använda mig av orden 
habiliteringsassistent, habiliteringspersonal och assistent då jag beskriver de 
personer som arbetar med brukarna i det dagliga arbetet. När jag hänvisar till de 
assistenter jag intervjuade förekommer även ordet informant.  
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1.3.6 Brukare och hyresgäst 
Brukare och hyresgäst är två samlingsnamn och vedertagna begrepp för de 
människor som bor på de grupp- & servicebostäder jag har besökt. De är 
begrepp som används av habiliteringsassistenter eftersom de upplevs som 
könlöst och inte kränkande. Jag kommer att använda mig av både brukare och 
hyresgäst då jag beskriver de som bor på dessa bostäder.  
 
 
1.3.7 Stigma 
Stigma är ett begrepp som återkommer regelbundet i empirin och var ett 
begrepp som flertalet av informanterna använde sig av och därför anser jag att 
det är ett begrepp jag bör förtydliga. Stigma syftar på att människor med någon 
form av avvikelse riskerar att bli diskriminerade i samhället på olika sätt. 
Avvikelserna kan vara av kroppslig natur, människors personlighet eller bero på 
etnicitet, nationalitet och religion. När vi möter främlingar i vår omgivning 
använder vi oss omedvetet av dennes utseende och kläder för att avgöra 
främlingens identitet. Detta gör att vi placerar främmande människor i fack 
redan vid första anblicken och detta påverkar i sin tur vilka känslor vi har inför 
dem och hur vi beter oss mot honom eller henne (Goffman, 1971).  
 
Att placera människor i fack gör att det blir lättare för oss att förstå världen och 
människorna omkring oss. Det blir även lättare att veta hur vi ska bete oss och 
få en förståelse om vad som kan komma att hända. Genom att placera 
människor i fack känns världen mindre kaosbetonad och vi vet vad vi kan 
förvänta oss av andra. Det är därför det första intrycket är så viktigt och detta 
kan leda till att de människor som har ett funktionshinder blir stämplade och 
diskriminerade enbart på grund av sin kroppsliga eller utseendemässiga 
avvikelse. Vi använder oss ofta av nedsättande ord om de människor vi anser är 
avvikande och på detta vis visar vi att vi anser att den med stigma inte är 
mänsklig (Goffman, 1971).  
 
 
1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar är viktigt att genomföra för att en uppsats ska bli praktiskt 
genomförbar. Jag har valt mina avgränsningar av flera olika anledningar, men 
de viktigaste har handlat om tillräckligt stort empiriskt material och geografiska 
avgränsningar.  Jag valde att studera fem grupp- eller servicebostäder inom två 
kommuner inom Sverige. Dessa kommuner har ett liknande arbetssätt och 
ekonomiska möjligheter och därför intressanta att jämföra. I urvalet av 
informanter valde jag att enbart intervjua dem som har minst halva sin 
tjänstgöring i det dagliga arbetet med brukarna. Personalen kan ha haft en annan 
titel än habiliteringsassistent, men personalen jag har intervjuat utför i praktiken 
samma arbete och jag har valt att använda mig av titeln habiliteringsassistent. 
Jag valde att enbart göra två kortare intervjuer med två enhetschefer för att få 
fram andra synvinklar, som i sin tur kunde ge en bättre bild över verksamheten 
och personalens arbetssätt. 
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1.5 Disposition  
Denna uppsats är uppdelad i nio kapitel. I kapitel 1 beskriver jag bakgrunden 
till denna studie, syfte, frågeställningar, ”begrepp” och avgränsningar.  Syftet 
har varit att studera habiliteringsassistenternas arbetssätt och om det finns 
skillnader och likheter med Lagen om Stöd och Services intentioner. Jag har 
valt att beskriva ord och begrepp som är betydelsefulla i denna studie, för att 
öka förståelsen kring de ”begrepp” som återkommer regelbundet i denna 
uppsats. De avgränsningar jag har gjort har handlat om geografiska 
avgränsningar och att få in ett tillräckligt stort empiriskt material.  
 
Kapitel 2 berör den historiska utvecklingen, där jag beskriver hur människor 
med intellektuella och andra former av funktionshinder har blivit bemötta av 
samhället och av omsorgen ifrån 1850-talet fram till 2000-talet. Det är en 
beskrivning över hur vården och människosynen har utvecklats och förändrats 
under dessa år och vad som har påverkat dessa omställningar. I kapitel 2 ingår 
även en beskrivning över hur vårdarens yrkesroll har påverkats i och med de 
förändringar som har skett inom samhället och handikappsomsorgen i Sverige. 
Personalens roll var förr av det vårdande slaget, medan det idag handlar det mer 
om att stödja och kompensera.  
 
Kapitel 3 är teoriavsnittet och som är uppdelat i två delar. Den första delen 
berör de handikappsmodeller som har utvecklats, den medicinska, den sociala 
och den miljörelativa modellen. Dessa handikappsmodeller har växlat i och med 
de förändringar som har skett i samhället och inom handikappsomsorgen och 
därmed påverkat personalens yrkesroll. Den andra delen i kapitel 3 tar upp 
teorier och begrepp ifrån Foucault, Sibley och Wendell. Dessa teorier om makt 
och särskiljande är relevanta när det kommer till hur människor med 
intellektuella funktionshinder blir bemötta av sin omgivning.  
 
Kapitel 4 berör svensk handikappolitik och Lagen om Stöd och Service (LSS), 
där jag även beskriver LSS viktigaste begrepp och hur Socialstyrelsen ser på 
omvårdnad, personal och bemötande inom integrerat boende. 
 
Kapitel 5 innehåller en forskningsöversikt, både internationell och nationell, 
som är relevant för denna studie. Forskningen som jag beskriver tar bland annat 
upp de nya boendeformerna och hur det har påverkat personal och brukare, 
personalens nya yrkesroll och LSS viktigaste begrepp: normalisering, 
självbestämmande, delaktighet och integrering. 
 
Kapitel 6 är ett metodavsnitt, där jag beskriver det empiriskt materialet, 
tillvägagångssättet, analysen och urvalet i denna studie och där jag även 
diskuterar kring generaliserbarhet, validitet, reliabilitet och etik.   
 
Kapitel 7 är studiens resultatredovisning, där jag först presenterar verk-
samheterna som jag har besökt och de informanter jag har intervjuat. I detta 
kapitel redogör jag för vad informanterna har berättat för mig och hur de har 
svarat på mina frågor. Jag har fokuserat på personalens arbetssätt och hur de 
hanterar olika situationer som uppstår inom bostadens väggar. Det finns även en 
fokusering på yrkesrollen och hur den har förändras, anställningskrav, 
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bemötande, kommunikation och LSS. Detta ska ge läsaren en bild över hur 
personalen arbetar och hur de ser på sin yrkesroll och på LSS. 
 
I Kapitel 8 analyserar jag resultatredovisningen med teoriavsnittet och tidigare 
forskning. Kapitel 8 avser att jämföra dessa kapitel och få fram likheter och 
skillnader, men även analysera kring begreppet makt. Avsnittet har en 
fokusering på LSS, lagens begrepp och de maktstrukturer som verksamheterna 
visar. 
 
Kapitel 9 innehåller diskussion kring metod och syfte, där jag för fram egna 
tankar kring den metod jag har använt mig av och det syfte jag har arbetat efter. 
Avsnittet berör även övergripande slutsatser, där jag för fram huvudslutsatserna 
i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. Kapitlet avslutas med 
egna tankar och reflektioner kring resultat, slutsatser och studiens utvecklings-
process. Jag för även fram tankar kring framtida forskning inom området. 
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2. Historisk tillbakablick 
Livet för personer med intellektuella funktionshinder har kraftigt förändrats 
under 1900-talet i Sverige. Detta kapitel är uppdelat i två avsnitt. Den första 
delen berör en historisk tillbakablick över hur samhället har förändrats ifrån 
1850-talet fram till slutet av 1990-talet i Sverige. Den andra delen berör hur 
denna samhällsutveckling har påverkat yrkesrollen för dem som vårdar 
människor med intellektuella funktionshinder. Det är en yrkesroll som har gått 
från den vårdande personalen till den stödjande assistenten. 
 
Dessa två avsnitt är valda för att ge en beskrivning och en förståelse inför de 
nästkommande kapitlen teori, lagstiftning och tidigare forskning. Det ska även 
ge en ökad förståelse kring den empiri jag har samlat in, då flertalet av 
personalen och brukarna har tidigare erfarenheter kring institutionsboende och 
den samhällsutveckling som har skett inom området. Det är även viktigt att ha 
en förståelse kring habiliteringsassistenternas nya yrkesroll och arbetssätt, då 
denna yrkesroll påverkar hur personal ska arbeta på grupp- & servicebostäder 
idag. 
 
 
2.1 Samhällsutveckling 
Hur vi tar hand om de svaga och utsatta i samhället kan sägas vara ett mått på 
hur ett samhälles utvecklingsnivå är. Tittar vi på hur människor med svåra 
funktionshinder har blivit omhändertagna det senaste århundradet äger 
påståendet en viss riktighet. Levnadsvillkoren för denna grupp har blivit bättre i 
takt med att de allmänna villkoren i samhället har förbättras, dock med en viss 
fördröjning. De människor som har varit starkast drivkraft för dessa 
förändringar är anhöriga eller personer som har levt nära andra människor med 
funktionshinder (Gotthard, 2002).  
 
 
2.1.1 1800-talet 
På 1800-talets mitt började människor med intellektuella funktionshinder som 
grupp uppmärksammas av samhället. Det fanns en humanistisk syn och 
människor ville skydda och hjälpa dem (Gotthard, 2002). Specialanstalter 
började inrättas under denna tid av bland annat Svenska kyrkan. De första 
handikappsomsorgerna i Sverige startades av privatpersoner och finansierades 
av insamlade medel och drivkraften hos dessa pionjärer var den kristna 
barmhärtighetstanken. Det var ett kall att ta hand om de så kallade förkrympta i 
samhället. Detta gjorde att myndigheterna började vakna och 1878 beviljades ett 
generellt bidrag till uppfostringsanstalter för sinnesslöa barn. Landstingen 
började ta över verksamheter som hade startats i privat regi och 1916 hade alla 
landsting en egen verksamhet (Gustafson & Molander, 1995). 
 
Från 1850-talet fram till sekelskiftet 1900 var det en optimistisk syn som 
spirade i Sverige och i landstingens verksamheter. Målsättningen var att träna 
de handikappade till ett så självständigt liv i samhället som möjligt, vilket ledde 
till att yrkesutbildningar startades för dem. Blinda kunde till exempel utbildas 
till korgmakare eller borstbindare. Det fanns dock en övertro på att 
utvecklingsstörning kunde botas med hjälp av rätt och kärleksfull uppfostran 
(Gustafson & Molander, 1995). Dessa utbildningsförsök medförde dock inte 
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enbart positiva följder för de funktionshindrade. De obildbara blev i och med 
detta synliggjorda och detta gjorde att de blev placerade på asyler eller på 
idiotanstalter (Gotthard, 2002). 
 
 
2.1.2 1900-1950 
Efter sekelskiftet 1900 förändrades synen på människor med funktionshinder. 
Inslag av rasbiologi och arvshygieniska läror blev synliga i det svenska 
samhället (Gotthard, 2002) och den optimistiska synen började allt mer 
försvinna. Det hade visat sig att de utvecklingsstörda inte kunde botas och 
pionjärerna blev besvikna och ville inte längre arbeta med denna grupp 
(Gustafson & Molander, 1995). Fördomar började spridas i samhället. 
Människor med intellektuella funktionshinder var lata, opålitliga och framför 
allt promiskuösa. Promiskuitet ansågs vara särskilt farligt eftersom denna 
egenskap kunde leda till att hela befolkningen till slut var idioter, eftersom 
samhället ansåg att sinnesslöhet var genetiskt överförbart (Tideman, föreläsning 
050901). Detta skapade en form av panik i landet och samhället ordnade 
omvårdnaden på det absolut billigaste sättet, nämligen genom livslång 
anstaltsförvaring (Gustafson & Molander, 1995). För att lösa problemet med att 
människor med intellektuella funktionshinder skulle kunna överföra sina 
arvsanlag infördes äktenskapsförbud och på institutionerna praktiserades 
tvångssterilisering eftersom enbart äktenskapsförbud inte hindrade barnalstring 
(Barron, 2004). Anstalterna var alltid placerade långt ifrån den vanliga 
bebyggelsen och detta berodde på att staten ville skydda den normala 
befolkningen ifrån de fysiskt och mentalt handikappade. Institutionerna satte 
ofta upp tydliga gränser för området, till exempel genom staket, för att framhäva 
dess plats i samhället (Kjellman, 2003). Det var inte ovanligt att barn med 
funktionshinder blev placerad inom dessa verksamheter. Det ansågs att det var 
en självklarhet att de skulle lämnas till specialister så de fick den rätta vården 
och att familjen inte skulle belastas (McElwee, 2000).  
 
Livet på institutionerna var inte alltid mänskligt och anstaltsboendet ledde till en 
segregering. Det utvecklades ett eget samhälle, med andra normer, vilket gjorde 
att de som levde inom institutionernas väggar blev dåligt rustade för samhället 
utanför och även dåligt rustade för ett självständigt liv (Gustafson & Molander, 
1995). De som bodde på anstalterna fick lyda och rätta sig efter de regler och 
rutiner som fanns. Det fanns inga större möjligheter att protestera, kräva något 
eller hävda sina behov. Arbetsdelningen inom institutionen var strikt uppdelad 
och det var ett hierarkiskt uppbyggt system där det viktigaste var att sköta de 
basala behoven så som mat, hygien och av- och påklädning (Jacobson, 2000). 
Personalen ansåg att det fanns en brist i kompetensen hos dem som bodde och 
levde där. Kärnan i verksamheten blev därav ett arbete inriktat på att öka dessa 
personers kompetens och detta skedde genom två huvuduppgifter: undervisning 
och vård. De som var bildbara fick undervisning så deras kunskap ökade och de 
människor som var obildbara blev behandlade som patienter (Ericsson, 1995b). 
Annika Jacobson (2000:29) blev placerad på institution som barn och beskriver 
sin tid där så här: 
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[…] Föreståndaren var att likna vid Gud fader själv. 
Hon hade också de största bestraffningsmöjligheterna. 
Vi barn stod längst ner i rangordningen, näst efter 
vaktmästaren. De här var på många sätt en tuff tid. Jag 
och de andra eleverna kände oss ofta utelämnade till 
varandra. Det fanns sällan några trygga vuxna 
människor att söka stöd och tröst hos. Själv led jag av 
svår hemlängtan. Men när jag idag ser tillbaka på den 
här tiden var kanske det värsta av allt ändå att vi 
alldeles för tidigt i livet fick lära oss att andra 
människor hade rätt att bestämma över våra liv. 
Anledningen till detta var att vi hade våra 
funktionshinder. Vi blev under de här åren inskolande i 
en slags självklar underordnad roll, en roll som jag 
under mitt vuxna liv ofta upplevt som ett större 
handikapp än mitt faktiska funktionshinder […]. 
 

I slutet av andra världskriget började ett mer pedagogiskt synsätt göra sig 
gällande igen. De rasbiologiska åsikterna hade genom kriget kommit på skam 
(Gotthard, 2002) och den ekonomiska tillväxten i landet gynnade gruppen 
(Gustafson & Molander, 1995). År 1944 kom första lagen som reglerade deras 
rättigheter. Den omfattade dock bara de bildbara sinnesslöa och handlade om 
vård och utbildning för de barn och ungdomar som inte kunde tillgodogöra sig 
undervisningen i den vanliga folkskolan (Gotthard, 2002). 
 
 
2.1.3 1950-2000 
På 1950-talet kom handikappsfrågorna i fokus på grund av att handikapps-
rörelsen blev fast etablerad vid denna tidpunkt. Människor med handikapp och 
deras anhöriga hade börjat träda fram och påvisade allvarliga brister i 
omvårdnaden på institutionerna och krävde därmed en förändring (Gustafson & 
Molander, 1995). De protesterade även mot den uteslutning de upplevde ifrån 
arbetsmarknaden och den fattigdom detta medförde. Protesterna skapade nya 
radikala idéer kring handikapp och funktionshinder började nu sättas i ett socialt 
sammanhang (Barnes, Oliver & Barton, 2002). Detta ledde till en 
institutionsavveckling i landet under 1960- & 70-talet (Gustafson & Molander, 
1995). 
 
Under 1960-talet växte en ny vårdideologi fram som innebar ett synsätt som 
ansåg att alla har rätt till undervisning, meningsfullt arbete och fritid. Människor 
med funktionshinder ansågs nu ha lika värde, lika rättigheter och ha samma 
känslor och behov som alla andra. Syftet med den nya ideologin var att 
människor med funktionsnedsättning skulle kunna leva ett så fullvärdigt liv som 
möjligt. Den funktionshindrade är inte längre ett vårdfall, utan en individ med 
resurser och möjligheter. År 1968 trädde Omsorgslagen i kraft och den lade 
grunden för de omsorger som personer med funktionshinder får idag (Gustafson 
& Molander, 1995). Genom 1968 års Omsorgslag fick människor med 
intellektuella funktionshinder ett unikt rättsligt skydd och myndigheterna 
tvingades avsätta medel för omsorgernas upprustning (Gustafsson, Hallerfors & 
Mollberg, 1995). 
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Under 1970-talet var integrering ledordet när det gällde vård och omsorg och 
1986 kom den senaste Omsorgslagen, som starkt betonar den enskildes 
självbestämmande och integritet (Gotthard, 2002) och detta gjorde att de 
utvecklingsstördas rättigheter ytterligare förstärktes. I lagen reglerades bland 
annat rätten till plats i gruppbostad, daglig verksamhet, råd och stöd och 
korttidshem (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995). Grundtanken i 
Omsorgslagen är att människor med utvecklingstörning ska kunna leva som alla 
andra, under så normala förhållanden som möjligt. Normalisering och 
integration blev begrepp som kom att bli vägledande för många stora 
förändringar av utvecklingsstördas levnadsvillkor (Gotthard, 2002).  
 
Genom 1986 års Omsorgslag startades avveckling av vårdhemmen (Gotthard, 
2002) eftersom den tvingade myndigheterna prioritera handikappsomsorgen och 
vårdhemsavvecklingen på allvar. Detta ledde till en explosion i utbyggnad av 
gruppbostäder (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995) och nu började de 
som levde på vårdhem och på institution i all större utsträckning flytta till de 
mindre och mer integrerade boendeformer, så som servicebostad och 
gruppbostad (Tideman, föreläsning 050901). Utflyttningen ifrån vårdhemmen 
har skett successivt och de som har flyttat sist är de som egentligen har störst 
behov av en stimulerande och trygg omgivning, nämligen de med grav 
utvecklingsstörning (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995). Så sent som 
2002 var inte vårdhemavvecklingen helt avklarad. I början av 2000-talet fanns 
det fortfarande några enstaka vårdhem kvar i Sverige (Gotthard, 2002).  
 
Under 1990-talet skedde flera saker som har påverkat de funktionshindrades liv. 
1990-talet första hälft fick kommunerna på frivillig basis ta över huvud-
mannaskapet för särskolan och för de särskilda omsorgerna ifrån landstingen. 
Under 1990-talets senaste hälft blev detta en obligatorisk uppgift genom 
ändringar i skollagen och tillkomsten av Lag om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Förflyttningen av huvudmannaskapet kan ses ur två 
perspektiv. Det första perspektivet som en del av en generell förändring i 
välfärdssamhället och det andra som en följd av den handikappsideologiska 
utvecklingen (Tideman, 2000a).  
 
 
2.2 Boendets och personalens förändrade roll  
Boendemiljön har kraftigt förändrats för brukarna i och med utflyttningen ifrån 
institutionerna och vårdhemmen till de integrerade boendeformerna, grupp- & 
servicebostad (se bilaga 1). Dessa två boendeformer ska kunna ge människor 
med intellektuella funktionshinder en större möjlighet till ett mer normalt liv 
tillsammans med andra och samtidigt kunna stödja en utveckling i 
självbestämmande och integritet. Denna förändring påverkar självklart även hur 
organisationen kring boendet är, vilken roll arbetsledaren har och det påverkar i 
allra högsta grad även hur personal arbetar i bostaden. Det miljörelativa 
synsättet och Lagen om Stöd och Service påverkar med andra ord i flera led 
inom verksamheten. Arbetet på ”bostäder med särskilt stöd” är ett 
växelverkande arbete där alla parter påverkar varandra på flera plan. 
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2.2.1 En förändrad yrkesroll 
Personalens yrkesroll har förändrats radikalt sedan institutionerna och 
vårdhemmen började läggas ner och den nya lagstiftningen, starkt färgat av ett 
miljörelativt synsätt, tog vid. Tidigare var vårdarens uppgift att vårda, vilket 
ofta förknippades med betydelsen att ta hand om. Personalen som arbetade på 
vårdhemmen och institutionerna var samhällets redskap för kontroll och 
bevakning över sina patienter. Idag handlar vårdarens roll om att vara den 
enskilde brukarens högst personliga stöd. Ett konkret exempel på hur vårdarens 
roll har förändrats är: om vårdarens tidigare uppgift var att laga brukarens mat 
och klä på denna, så är uppgiften idag att vårdaren ska stödja individen att själv 
laga sin mat och själv klä på sig. Det är med andra ord en stor 
perspektivförskjutning som har skett som kan upplevas som omvälvande för 
båda parter och det ställer stora krav på arbetsledaren och på personalen. Det är 
stor skillnad mellan att vårda någon som anses vara sjuk och att stödja en person 
med speciella behov (Jansson, 1998). 
 
Personalen har ett svårt och ansvarsfullt arbete i att möta människor med 
intellektuella funktionshinder, men även ett stort inflytande över sitt arbete. 
Personalens sätt att fungera, det vill säga vara professionell i sin yrkesroll, är av 
avgörande betydelse för den med intellektuella funktionshinder (Gustafson & 
Molander, 1995). Personalens bemötande gentemot de brukare de möter är 
därför av stor vikt (Brusén, 2000). Gustafsson, Hallerfors & Mollberg (1995) 
anser att kvaliteten på omsorgen står och faller med personalen. Det är i mötet 
mellan brukaren och hans närmaste personal som det avgörs om målsättningen i 
LSS kan förverkligas eller förfuskas. Här har arbetsledaren ett stort ansvar 
eftersom det är enbart han eller hon som kan ge sin personal ekonomiska 
resurser och direktiv så att de kan uträtta ett bra arbete.  
 
Genom LSS-lagstiftningen, som kom i bruk 1994, har yrkesrollen för 
vårdpersonalen på ”bostad med särskilt stöd” blivit mångfacetterad. I de små 
integrerade boendeformerna ska personalen fungera som både kamrat, pedagog, 
fritidsarrangör, husmor, städledare, fostrare och samhällsguide. Personalen har 
blivit något mer än bara en vårdare och detta leder till att personalen ofta möter 
motstridiga krav och förväntningar, ifrån bland annat arbetsgivare och anhöriga. 
Arbetsgivares och anhörigas krav ska också tas hänsyn till trots att de ibland kan 
stå i kontrast med brukarnas önskemål (Gustafson & Molander, 1995). Det är 
viktigt att tänka på att det är i slutändan brukarens behov och förväntningar som 
ska styra omsorgens utformning (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995). 
 
 
2.2.2 Förändrade yrkeskrav 
Att arbeta med intellektuella funktionshinder är inte enkelt, då många av de med 
intellektuella funktionshinder har svårt att uttrycka sina behov och ta ställning i 
olika frågor. Personalens uppgift här blir att hjälpa brukaren att på olika sätt 
komma fram till hans eller hennes personliga uttryck och önskemål. Detta 
kräver tillgång till lyhördhet, fantasi och kunskap om handikappets möjligheter 
och begränsningar (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995). Att hjälpa 
brukaren att uttrycka sina behov och önskemål kräver regelbundna tolkningar i 
olika situationer. Detta kräver i sin tur att personalen samtidigt måste fråga sig 
själv om han eller hon har tolkat rätt.  
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I en grupp- och servicebostad ska varje enskild brukares behov tillfredsställas 
och varje individs egenskaper utvecklas trots att de bor ihop under samma tak. 
Detta gör att personal behöver handledning i sitt arbete för att effektiviteten inte 
ska gå ut över de människor de har som uppgift att ge omsorg och service till 
(Gustafson & Molander, 1995). Utöver handledning är utbildningar, mål-
sättningsdiskussioner och utvecklingssamtal effektiva redskap för att motverka 
stagnation, konflikter och missgrepp i omsorgen. Konflikter är tämligen vanliga 
på ”bostäder med särskilt stöd” eftersom det är många individer inblandade i 
verksamheten och i och med det många viljor (Gustafsson, Hallerfors & 
Mollberg, 1995).  
 
Det som kan upplevas arbetsamt på en gruppbostad är att det är ett arbete som 
involverar starka känslor. Känslor såsom sorg, förlust, ilska och avundsjuka är 
vanliga hos människor med intellektuella funktionshinder. Personalen har 
möjlighet att minska dessa olustkänslor genom att bidra med en god levnads-
miljö, men omsorgen är dåligt rustad för att möta dessa känslor och även de 
drömmar och funderingar som brukarna har. Här kommer egenskaperna 
lyhördhet och insiktsfullhet väl till pass, så att brukaren får personal som klarar 
av att hjälpa att ta hand om hans eller hennes sorg och önskningar på ett ärligt 
och allvarligt sätt. Att möta dessa känslor är inget som skedde på institutionerna 
och vårdhemmen, då det är genom den individuella omsorgen som dessa 
känslor kommer upp till ytan (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995).  
 
 
2.2.3 Frågor personal bör ställa  
Behoven hos brukarna är ofta inte formulerade och det gäller att i 
personalgruppen prioritera de insatser som de anser vara viktigast eftersom alla 
önskemål inte går att genomföra. Det har blivit viktigt för personalen att 
analysera och planera sitt arbete eftersom yrkesrollen så drastiskt har förändrats 
och för att det finns en lagstiftning som väldigt starkt värnar om brukarnas 
tillvaro. Det har likaså blivit viktigt att analysera sig själv och se vilka 
värderingar som man bär med sig som personal. De värderingar vi bär med oss 
färgar oss i mötet med brukarna. Frågor som är viktiga att ställa sig vid mötet 
med personer med intellektuella funktionshinder berör integritet, brukarens och 
sin egen privata zon, livets mening och vad som är ett gott liv. Dessa frågor bör 
även diskuteras inom personalgruppen (Gustafson & Molander, 1995). Andra 
frågor som bör tas upp inom verksamheten berör självbestämmandet och vilket 
moraliskt ansvar som personalen har. Diskuteras inte dessa frågor aktivt finns 
en risk att personalen, då de ofta arbetar själva, kan gå över gränsen utan att det 
noteras. Gränserna kan gälla brukarens integritet och självbestämmande men 
också fysiska och psykiska övergrepp. En grundbult i arbetet handlar om att 
balansera mellan att skydda sina brukare och samtidigt stärka deras förmåga till 
ett självständigt liv. Därför är det viktigt att samtala och reflektera inom 
personalgruppen och att det finns en klar målsättning med arbetet (Gustafsson, 
Hallerfors & Mollberg, 1995).  
 
Enligt Gustafsson, Hallerfors & Mollberg (1995), som är verksamma som 
enhetschefer, finns det inget som heter ”sunt förnuft” i arbetet på en ”bostad 
med särskilt stöd”. Gustafsson, Hallerfors & Mollberg anser däremot att styrkan 
i personalens arbete är att låta sin känsla och empati styras av kunskap och 



 23 

erfarenhet. Personalen bör ställa frågan ”varför?” regelbundet i det dagliga 
mötet med brukarna. Det finns inte en mall för en bra assistent, men en god 
grundhållning som innefattar förmågan att lyssna, att ta det lugnt, sätta sig in i 
andra människors situation, samarbeta och ha en gnutta humor är egenskaper 
som är bra att besitta i omsorgsarbetet. Var och ens personliga egenskaper och 
förmågan att genom dessa kunna svara upp på behov är viktigt. Personal måste 
respektera sin tystnadsplikt, brukarnas anhöriga och den enskildes privatliv. 
Anhörighetskontakten har ökat i och med de integrerade boendeformerna och 
därför ökar personalansvaret kring detta. 
 
 
2.2.4 De förändringar som ett integrerat boende medför 
De stora övergripande fördelarna med integrerat boende jämfört med 
vårdhemmen är att kontakten med anhöriga underlättas, respekten för 
människovärdet ökar, omsorgen blir mer personlig och miljön blir tryggare och 
mer ombonad. Organisationen för gruppbostaden är inte densamma som hos 
vårdhemmen. Föreståndaren, som idag kallas för enhetschef, har fått ett ökat 
ledarskap och därmed ökade krav på utbildning. Enhetschefen har blivit en 
nyckelperson för god kvalitet och bra ekonomi. En annan stor skillnad är att 
enhetschefen oftast ansvarar för flera verksamheter, vilket gör att den fysiska 
närvaron har minskat i de integrerade bostäderna jämfört med institution och 
vårdhem. Chefen måste därmed ha en stark tilltro till sin personal och måste lära 
sina anställda att stå på egna ben. Det ska finnas en självsäkerhet och en 
handlingsförmåga när personal möter en situation eller ett dilemma. En annan 
företeelse som också har bidragit till stor förändring är människosynen. Idag ser 
vi inte människor med intellektuella funktionshinder som en homogen grupp. 
Handikappet ser olika ut för var och en och därför måste även omsorgen vara 
individuellt anpassat. Att omsorgen blir individuell för varje brukare är 
arbetsledaren och personalens ansvar och därför är det viktigt att arbetet är bra 
organiserat så att grupptänkandet bryts trots att brukarna bor tillsammans med 
andra (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995).  
 
En negativ konsekvens som finns på grupp- & servicebostäder och det är att 
många personer med funktionshinder anser att personalens rutiner starkt 
begränsar deras möjligheter att planera och utforma sina dagar som de själva 
vill (Brusén, 2000). Det finns nämligen en intressekonflikt kring detta; för 
brukaren är det viktigt att ha samma personal under så stor del av dygnet som 
möjligt, medan för personal är det viktigt att arbetstiden är så bekväm som 
möjligt (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995). Något som också kan 
kännas negativt för brukaren är att det finns ett beroende mellan honom eller 
henne och personalen. Brukaren måste här använda sitt inflytande och sin 
assistans som ett sätt att få kontroll över sitt beroende (Brusén, 2000).   
 
Det finns med andra ord inga genvägar för bra omsorg. Det är ett långsiktigt 
arbete där personligheten och förmågan hos människorna som omger brukarna 
är det viktigaste. Arbetsledarens uppgift blir här att skapa detta och det är 
personalens ansvar att utföra det (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995)! 
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2.3 Sammanfattning 
Livet har kraftigt förändrats för människor med intellektuella funktionshinder. 
Det har dock varit en process som har tagit tid och levnadsvillkoren har blivit 
bättre i takt med att de allmänna villkoren i samhället har förbättrats. 
Förändringar mot ett mer integrerat boende och avvecklingen av institutionerna 
påbörjades på 1960-/70-talet. Dagens grupp- & servicebostäder ska kunna ge de 
som bor där möjligheter till ett normalt liv och utveckla sitt självbestämmande 
och sin integritet. I förlängningen ska dessa möjligheter till att leva ett normalt 
liv öka utsikterna till ett bättre liv för människor med intellektuella funktions-
hinder.  Dessa förändringar påverkar även hur personal ska arbeta på grupp- & 
servicebostäder. Bemötandet har blivit en av de viktigaste bitarna i 
habiliteringsarbetet och personalen har blivit brukarens förlängda arm till 
oberoende, självständighet, integrering och delaktighet. Yrkesrollen har i och 
med lagstiftningen och det förändrade arbetssättet blivit mångfacetterad och har 
gått ifrån vård till stöd och kompensation. Yrkesrollen har blivit i högsta grad 
ansvarsfull och svår och personalens sätt att vara är av avgörande betydelse. Det 
har även skett en perspektivförskjutning, då brukarnas behov och förväntningar 
ska styra omsorgernas utformning och inte personalens eller föreståndarens. 
Detta kräver en ökad lyhördhet, fantasi och kunskap ifrån personalens sida.  
 
Det finns både för- & nackdelar med det integrerande boendet. Fördelar är 
anhörighetskontakten, respekten, människovärdet och tryggheten ökar för 
hyresgästerna. Nackdelar är att personalens rutiner fortfarande påverkar i hög 
grad och kan begränsa hyresgästernas möjligheter till delaktighet och 
självbestämmande. Det finns fortfarande en beroende- & maktställning mellan 
personal och brukare, trots ändrat boende och arbetssätt. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer jag att beskriva teorier som jag anser vara relevanta för 
att kunna analysera min empiri. Jag har valt att redogöra för tre handikapps-
modeller: den medicinska, den sociala och den miljörelativa modellen. Det är 
modeller som beskriver tre olika sätt att se på handikapp och funktionshinder 
och det är tre synsätt som påverkar hur personal arbetar med människor med 
intellektuella funktionshinder. Handikappsmodellerna kommer vara en del i 
analysen då jag analyserar vissa företeelser och arbetssätt inom verksamheterna. 
Jag har även valt att beskriva teorier om makt och särskiljande. Jag är inspirerad 
av teorier och begrepp som Foucault, Sibley och Wendell tar upp. Foucault 
(2003) har skrivit om makt i samhället och mellan människor genom det 
generella fängelset och genom begreppen bio-makt och mikro-makt. Sibley 
(1995) diskuterar geografiska avgränsningar i det sociala rummet, insiders and 
outsiders och border crossing och Wendell (1996) använder sig av begreppet 
the other. Jag kan synliggöra de maktaspekter som finns mellan personal och 
brukare på grupp- & servicebostäder och hur myndigheters och arbetsledares 
makt påverkar personal och brukare genom dessa teorier. Foucaults, Sibleys och 
Wendells teorier och begrepp är även användbara för att belysa hur människor 
med intellektuella funktionshinder särskiljs i samhället och hur det påverkar 
deras livsvillkor.  
 
 
3.1 Handikappsmodeller 
Det finns tre handikappsmodeller som är influerade av det som har skett i 
samhället för människor med funktionshinder. Studerar vi samhället och dess 
historia och tittar närmre på hur människor och myndigheter har behandlat 
personer med intellektuella funktionshinder i olika tidsepoker kan vi se ett 
samband med den rådande modellen. I detta kapitel kommer jag att beskriva de 
tre olika modellerna, hur de har växt fram och beskriva deras skillnader och 
likheter. Jag kommer även att försöka ge en bild över hur arbetssättet blir när 
personal använder sig av de respektive modellerna. Handikappsmodellerna 
kommer att användas för att analysera mitt empiriska material. Vilken eller 
vilka modeller kan vi idag se att personal på grupp- & servicebostäder använder 
sig av i arbetet och varierar synsättet i olika situationer? 
 
 
3.1.1 Medicinska modellen 
Modellens synsätt 
Den rådande människosynen, ifrån mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet 
i Sverige, var av ett individuellt slag. Forskare och läkare hade vid denna 
tidpunkt en fokusering på den medicinska modellen, som härstammar ifrån 
Descartes tankar om att särskilja själ och kropp ifrån varandra. Detta skapade en 
tanke om att kroppen är en fysiologisk maskin och att det finns en autonom, 
medveten och rationell individualitet (Högberg, 2004). Med dessa antaganden 
anser de som stödjer den medicinska modellen att handikapp är en kronisk 
sjukdom där det inte finns något hopp om förbättring (Barnes & Mercer, 1999) 
och det är ett av två synsätt den medicinska modellen. Supportrar till den 
medicinska modellen beskriver sambandet mellan skada, funktionshinder och 
handikapp som linjärt och kausalt (Björck-Åkesson & Granlund, 2004).  
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Skadan är det centrala i den medicinska modellen, då det handlar om att 
upptäcka, förhindra, eliminera, behandla och klassificera. Handikappet är själva 
skadan hos individen (Thomas, 2002) och människan är enbart sitt 
funktionshinder. Kroppslig avvikelse eller missanpassning leder till eller är 
anledningen till social avvikelse eller missanpassning. Personer som stödjer den 
medicinska modellen anser att människor med funktionshinder inte har några 
större möjligheter att förändra sitt liv, utan de förblir offer för sitt handikapp 
(Hughes, 2002).  
 
Denna syn att biologin spelar en stor roll innebär en fokusering på individens 
bristande förmåga (Björck-Åkesson & Granlund, 2004) och människor med 
intellektuella funktionshinder ska rehabiliteras genom inlärning eller träning 
(Thomas, 2002), enligt det andra synsättet inom den medicinska modellen. 
Anhängare till detta synsätt anser att det bästa sättet att övervinna handikapp 
och sociala hinder är att tillämpa lämplig medicinsk behandling och 
rehabilitering (Barnes & Mercer, 1999). Målet med rehabiliteringen är att laga 
eller förbättra uppträdandet eller prestationen hos människor med 
funktionshinder (Hughes, 2002) för att kunna möta samhällets norm på vad som 
är normalt. Individen ska anpassas efter samhället, inte tvärtom (Barnes & 
Mercer, 1999).  
 
De som stödjer den medicinska modellen anser att miljön är neutral och inte 
viktig och därför står den inte heller i centrum för politiska åtgärder (Barnes & 
Mercer, 1999). Medicinen används för att kontrollera människor (Barnes, Oliver 
& Barton, 2002) och legitimeras genom samhällets ekonomiska tillstånd 
(Borsey, 2002). Samhällets historik visar på att detta synsätt blir vanligare vid 
dålig samhällsekonomi och experter blir de som befolkningen lyssnar på 
(Tideman, föreläsning 050901). Expertis hade och har fortfarande stor makt och 
enligt Foucault (2003) finns det en koppling mellan makt och kunskap. Makt 
generar kunskap och kunskap generar i sin tur makt (Borsey, 2002) och detta 
legitimiserade institutionerna och vårdhemmen och det naturvetenskapliga sättet 
att se på oss människor med eller utan funktionshinder. Människor med 
funktionshinder fick anpassa sig efter rättskipning, kontroll och övervakning 
ifrån medicinsk expertis (Hughes, 2002). 
 
 
Modellens konsekvenser 
När personal arbetar efter den medicinska modellen blir den främsta uppgiften 
att vårda människor på det effektivaste sättet och personalen har därmed ett 
funktionsinriktat istället för ett personinriktat arbetssätt (Grunewald, 2004a) och 
vården blir även medicinorienterad, då individuella och emotionella behov ej 
blir bemötta (Ericsson, 1996a). I förlängningen innebär detta att vården blir 
dehumaniserad, då vården inte varieras efter den enskildes behov. 
Dehumanisering innebär ungefär ”ta bort det mänskliga” och exempel på detta 
är när någon tvingas bo tillsammans med andra personer som han eller hon inte 
har valt, att inte själv få avgöra när han eller hon ska duscha och att ständigt bli 
förmanad trots att han eller hon är vuxen. Andra exempel på dehumanisering är 
att behöva stiga upp och lägga sig på samma tid som alla andra, att inte ha 
någon att samtala med, att inte själv få bestämma över teven eller när andra 
diskuterar en person utan dens närvaro. Inrättningar som fortfarande har denna 
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arbetsmodell är bland annat sjukhem, fängelser och sjukhus (Grunewald, 
2004a). 
 
Det finns fortfarande länder där denna modell är rådande i synen på 
funktionshinder och detta påverkar befolkningen och särskilt familje-
medlemmarna starkt. Samhällen som betonar den medicinska modellen blir 
nämligen gruppinriktade och gruppen, familjen och släktens sammanhållning 
och heder blir därmed viktig. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan familjen 
och individen med funktionshindret och detta blir en självklarhet och en 
trygghet för individerna när samhället inte tar ansvaret för den enskilde 
(Sjöberg, 2000).  
 
Synsättet skapar övergripande konsekvenser på flera plan. I länder med ett 
individuellt, medicinskt synsätt riskerar personen med intellektuella funktions-
hinder att bli beroende av sin familj och anhöriga så att den personliga 
utvecklingen blir lidande (Sjöberg, 2000). Då miljön inte är viktig och helt 
neutral innebär det att det är personen med funktionshindret som ska anpassas 
efter det ”normala” samhället och inte tvärtom. Det betyder också att människor 
som möter individer med funktionshinder inte tar hänsyn till individens 
erfarenheter och upplevelser (Barnes & Mercer, 1999). En annan negativ 
konsekvens för de handikappade som Högberg (2004) nämner är att när 
personal inte tar hänsyn till den subjektiva upplevelsen och medicinen blir en 
form av social kontroll inträder ofta känslor av passivitet, beroende och 
oduglighet. Mercer (2002) beskriver i sin artikel att det individuella synsättet 
formade människor med intellektuella funktionshinder till att bli andrahands 
medborgare, som blev socialt exkluderade och fick leva ett segregerat liv på 
institution.  
 
Den medicinska modellen har fått utstå en del kritik. Modellen kan betraktas 
som socialt försvar, vilket kan förklaras som en form av försvarsstrategi som 
skapas och används för att slippa konfronteras med obehagliga saker och att 
rättfärdiga sina handlingar. Modellen ger inte heller utrymme för den tänkande, 
kännande och upplevande människan, vilket innebär att den bortser ifrån den 
psykiska delen av individen (Högberg, 2004).  
 
Medicinen har dock dominerat hur vi förklarar handikapp i nutid (Hughes, 
2002) och den medicinska modellen influerar fortfarande vård- & omsorgs-
arbete trots stor utveckling mot andra handikappsmodeller. Att denna influens 
fortfarande är stark beror på att medicinska diagnoser och ingripande är i högsta 
grad viktiga för att hantera och upprätthålla vissa fysiska tillstånd (Lee, 2002). 
Exempel på detta är habilitering och rehabilitering, som kommunerna ska 
erbjuda dem som bor på ”bostad med särskilt stöd” (Socialstyrelsen, 2003)   
 
 
3.1.2 Sociala modellen 
Modellens synsätt 
Under 1960- & 70-talet började synen på människan och särskilt på människor 
med funktionshinder att förändras i en annan riktning. Länder där detta 
inträffade var till exempel i Storbritannien och i Sverige. De handikappade och 
deras anhöriga organiserade sig och arbetade politiskt för att förändra 
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myndigheters sätt att behandla de med funktionshinder (Thomas, 2002). 
Människor började vägra acceptera att de handikappade sågs som offer, som 
behövde vård, botemedel och välgörenhet. Nu ställdes det krav på kulturella och 
politiska förändringar, istället för att kräva förbättringar inom vården och detta 
är något som fortfarande är aktuellt i länder där handikappade har organiserat 
sig och krävt förändringar (Hughes, 2002). Denna organisering och protest 
skapade radikala idéer kring handikapp (Thomas, 2002) och funktionshindret 
började nu sättas in i ett socialt sammanhang. 
 
Den förändrade människosynen blev upptakten till den sociala modellen, som 
blev en motreaktion på den medicinska modellen. Den sociala handikapps-
modellen fokuserar på mänskliga rättigheter och det sätt som människor med 
funktionshinder upplever diskriminering och förtryck på (Högberg, 2004). 
Anhängare till det sociala synsättet skiljer mellan handikapp och funktions-
hindret/skadan, vilket gör att de anser att människor blir funktionshindrade i 
mötet med hinder i samhället, inte på grund av skadan (Hughes, 2002). I 
Storbritannien blev handikappsorganisationen Union of the Physically Impaired 
Against Segregation (UPIAS) stor vid skapandet av den sociala modellen och 
den har fått akademisk acceptans genom arbeten av Vic Finkelstein, Colin 
Barnes och Mike Oliver (Shakespeare & Watson, 2002).  
  
Den sociala modellen har kallats för ´the big idea´ av den brittiska 
handikappsrörelsen och de har tagit denna modell till sig av flera anledningar. 
Den största anledningen är uppkomsten till handikapp. I den medicinska 
modellen är människor handikappade på grund av sina biologiska skador 
(Shakespeare & Watson, 2002) medan i den sociala modellen blir människor 
handikappade genom att de konfronteras med hinder i samhället. Dessa hinder 
kan handla om fördomar, uteslutning ifrån arbetsmarknad och utbildning på 
grund av funktionshindret. Funktionshindret konstrueras således genom sociala 
processer, det är samhället som skapar handikappet (Barron, 2004). Denna 
förklaring kan upplevas som positiv av människor med funktionshinder, då 
synsättet anser att det är hinder i samhället som gör att människor med 
funktionshinder upplever diskriminering. Det är samhället som ska förändras 
och anpassas efter dem som lever i det och detta leder bland annat till att 
människor med funktionshinder inte längre ses som offer. En annan viktig 
anledning till att handikappsorganisationer i Storbritannien har tagit denna 
modell till sig beror på att den fokuserar på de hinder som finns i samhället och 
som nu kan både påverkas och förändras (Shakespeare & Watson, 2002). 
 
Barnes & Mercer (1999:86) beskriver den sociala modellen på detta vis: 
 

Den sociala handikappsmodellen riktar uppmärk-
samheten mot åtgärder som kontrollerar effekterna av 
fysiska, sociala och ekonomiska hinder för 
funktionshindrade på sådana områden som familj, 
utbildning, arbete, den yttre miljön och fritids-
aktiviteter. Den går utöver ”funktionella 
begränsningar” när det gäller att pröva olika sätt att 
mäta medverkan och uteslutning, vilka genomsyras av 
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funktionshindrade personers egna perspektiv och 
prioriteringar. 

 
Målet inom den sociala modellen är att avlägsna hinder på personlig och social 
nivå. Synsättet anser att politiken som fördes kring handikappade vid mitten av 
1900-talet inte var rättvis och därför borde den förändras så att individer med 
olika former av funktionshinder kan få ett integrerat levnadssätt inom sociala 
arenor. Dessa arenor handlar till exempel om utbildning, arbete, bostäder, 
sjukvård och välfärd. Enligt synsättet ska människor med funktionshinder själva 
bidra till bedömningen av sina egna behov och vilken hjälp de behöver och 
handikappsidentiteten ska utvecklas i en mer positiv riktning (Barnes & Mercer, 
1999). Anhängare till den sociala modellen anser att arbete är viktigt för att 
människor med funktionshinder ska kunna uppnå integrering, men samhället 
måste å andra sidan också ha en förståelse av att alla inte kan arbeta. Arbete ska 
vara en möjlighet, inget krav (Abberley, 2002). 
 
 
Modellens konsekvenser 
Styrkan i den sociala modellen ligger i dess förmåga att fokusera på de 
strukturer och processer som existerar inom den sociala uteslutningen. Modellen 
urskiljer de väsentligaste källorna till att människor med funktionshinder 
upplever handikapp, diskriminering och social uteslutning. Genom detta blir det 
möjligt att åstadkomma sociala förändringar som behövs och ett exempel på 
detta är institutionsavvecklingen som påbörjades på 1960-/70-talet i Sverige 
(Barnes & Mercer, 1999). Enligt den sociala modellen finns lösningar att finna i 
politiska och kulturella förändringar och därför är det viktigt att forskare inom 
handikappsstudier studerar politik, ideologer, attityder, värderingar, strukturer 
och kultur (Barnes, Oliver & Barton, 2002). Teori och praktik ska fokusera på 
social exklusion (Mercer, 2004), vilket blir ett naturligt steg när den sociala 
modellen utgår ifrån begreppen normalisering och integrering (Gustafsson & 
Molander, 1995). Ett arbete med en socialt inriktad modell blir med andra ord 
ett arbete som fokuserar på att ta bort sociala hinder för den person som har ett 
funktionshinder, så att den personen kan leva ett så normalt och integrerat liv 
som möjligt.  
 
Två länder som förespråkar den sociala modellen är USA och Storbritannien. 
Båda länderna har fokus på bostadsstandard och sysselsättning (Tideman, 
2000b), men det finns skillnader mellan dessa två länders modeller. Den 
amerikanska versionen har en större fokusering på frågor som rör kultur och 
historia (Barron, 2004) och den har inte gått lika långt i att förklara handikapp 
som sociala hinder i samhället så som modellen har gjort i Storbritannien. I 
USA anses människor med funktionshinder tillhöra en minoritetsgrupp, medan i 
Storbritannien anses de vara en diskriminerad grupp i samhället (Shakespeare & 
Watson, 2002). Många feministiska forskare har anammat den sociala modellen, 
liksom andra socialt inriktade forskare (Barron, 2004), men det är även många 
feministiska forskare som har kritiserat detta synsätt. En av dem är Liz Crow 
och hon anser att den sociala modellen bortser ifrån individuella upplevelser av 
smärta och fysiska begränsningar, som ofta är en del av funktionshindret 
(Shakespeare & Watson, 2002).  
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Den sociala modellen visar på positiva effekter för människor med funktions-
hinder. En av de stora effekterna är då människor kan se att deras handikapp 
beror på sociala hinder, inte på individuella defekter. Detta kan vara väldigt 
upplyftande och ge positiva effekter på självkänslan. Den andra stora effekten är 
att de sociala hindren i livet kommer till ytan och kan tas itu med. Dock har den 
sociala modellen kritiserats av flera olika anledningar (Thomas, 2002). Dess 
styrka är också dess svaghet (Shakespeare & Watson, 2002). När den sociala 
modellen påstår att handikappet uppstår av enbart samhälliga hinder kan detta 
hindra personen ifrån att ta tag i sitt liv. Personen kan istället skylla sin 
segregation, exkludering och den diskriminering han eller hon upplever i 
samhället på sociala hinder. Andra kritiska synpunkter är att det är ett synsätt 
som legitimiserar bidragsberoende (Thomas, 2002) och att personer med 
funktionshinder har ingen personlig skuld till de eventuella problem de upplever 
(Lee, 2002).  
 
Annan kritik som också har riktas mot den sociala modellen liknar den som den 
medicinska har erhållit. Det handlar således om att den sociala modellen kan 
liknas vid socialt försvar och att den inte ger något utrymme för den psykiska 
delen hos människan. Den sociala modellen kritiseras för att förneka att de 
sociala faktorer som formar funktionshinder är komplexa och undvika skillnader 
så som genus, sexualitet, etnicitet och kultur (Högberg, 2004). 
 
Shakespeare & Watson (2002) går så pass långt i sin kritik att de anser att den 
bör avvecklas och vi bör utveckla nya modeller och teorier. Denna kritik har 
inte setts med blida ögon av forskare i Storbritannien då den sociala modellen 
har blivit helig för vissa forskare inom landet. Shakespeare och Watson anser att 
en modell bör utarbetas, där passande medicinering och rehabilitering på 
funktionshindret/skadan samexisterar med den sociala modellens fokusering på 
hinder i samhället. Människor är handikappade både av samhällets hinder och 
av sina egna kroppar! 
 
 
3.1.3 Miljörelativa modellen 
Modellens synsätt 
Världshälsoorganisationen WHO har sedan 1972 utarbetat en ny klassificering 
av olika handikapp på en miljörelativ grund och detta synsätt är en motreaktion 
på både den medicinska och den sociala modellen. Den miljörelativa modellen 
sammanfogar de två tidigare modellerna för att ta bort de svagheter de besitter. 
Båda modellerna saknar nämligen ett helhetsperspektiv på funktionshinder och 
handikapp. Om hindren endast fanns i omgivningen och i samhället skulle 
väldigt stora resurser krävas för alla förändringar och samtidigt finns risken att 
individens situation skulle glömmas bort och allmänna reformer skulle ske på 
den enskildes bekostnad. Mårten Söder har argumenterat för att olika begrepp 
fyller olika funktioner i skilda sammanhang och det går att finna individuella 
lösningar genom att värdera begreppens analytiska utgångspunkter. Dessa 
tankar blev upptakten till ett nytt handikappsbegrepp, som snarare är flexibelt än 
klassificerande. Det lade även grunden för utarbetningen av den miljörelativa 
modellen (Holme, 1999). 
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Modellen har blivit den som Sverige och de övriga länderna i Norden har som 
ledstjärna i sin handikappolitik (Tideman, 2000b). I den miljörelativa modellen 
betonas att den funktionsnedsättning en individ har i hög grad påverkas av 
vilken miljö han eller hon lever i. Funktionsnedsättningen finns hos individen, 
men handikappet uppstår i samspelet mellan den funktionshindrade och den 
omgivande miljön (Calais von Stokkhom & Kebbon, 2000). Handikapps-
begreppet är med andra ord inte längre kopplat till enbart den enskilde utan 
istället tar det miljörelativa handikappsbegreppet fasta på de svårigheter som 
människor av fysiska eller psykiska skäl möter i sin dagliga livsföring. Detta gör 
dock att det blir svårare att definiera vad ett handikapp är och vem som är 
handikappad (Holme, 1999).  
 
Det miljörelativa synsättet betonar alltså relationen mellan miljön och 
människors funktionshinder och det gör att samhället har ansvar för att minska 
individers handikapp genom bland annat stöd, habilitering och anpassning 
(Sjöberg, 2000). Det finns ett helhetsperspektiv inom synsättet. Personen 
behöver inte bara stimulans och träning utan även också få en känsla av att han 
eller hon duger som han eller hon är och har rätt att få koppla av. Personal som 
arbetar med den miljörelativa modellen ska se helheten, vilket innebär att de 
måste se både den psykiska, sociala och fysiska delen hos varje individ. 
Personal ska också se till varje enskild individs personlighet och inte bara till de 
färdigheter som brukaren besitter (Söder, 2004). Enligt det miljörelativa 
modellen finns funktionshindret alltid hos individen men det är samspelet med 
omgivningen som avgör om personen blir handikappad eller ej. Detta leder till 
att personalen ska gå in och kompensera för funktionshindret, så att personen 
känner av sitt handikapp så lite som möjligt.  
 
Samhällen som har en miljörelaterad syn och betonar sitt ansvar är samtidigt 
mer individinriktade. Det är individens rätt som hävdas och fokus finns på rätten 
till integritet, självbestämmande och oberoende gentemot familjen. I den 
svenska handikappsmodellen ska alla ha rätt till integritet och det är viktigt att 
som vuxen kunna lämna sin familj och leva sitt eget liv. Att Sverige har 
möjlighet till att anamma detta synsätt beror på att det finns ekonomiska och 
politiska förutsättningar för detta. En trolig orsak till att vissa länder har en 
annan syn på funktionshinder, än det miljörelativa synsättet, är att dessa länder 
har sämre ekonomiska möjligheter än Sverige (Sjöberg, 2000).  
 
 
Modellens konsekvenser 
Det miljörelativa synsättet skapar en bild av att människor med funktionshinder 
är starka och kapabla att själv begära de insatser som han eller hon anser sig 
behöva för att klara det vardagliga livet. Människor med funktionshinder har 
med andra ord fått större makt över sig själva genom att samhället betonar det 
miljörelativa synsättet (Söder, 2004). Det individuella synsättet påverkar även 
personal som arbetar på ”bostad med särskilt stöd” och med människor med 
intellektuella funktionshinder. Genom betoning på det individuella kan 
människor med funktionshinder inte betraktas som en homogen grupp och 
personal måste titta på individuella problem och individuella lösningar. När 
individualiteten hamnar i fokus blir även begreppet integritet starkt betonat, 
något som personal som arbetar efter den miljörelativa modellen ska tänka på. 
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Den miljörelativa modellen innebär två viktiga konsekvenser. Den första 
konsekvensen är att den uppmärksammar den mångfald av åtgärder som både 
kan riktas mot individen och mot den omgivande miljön (Calais von Stokkhom 
& Kebbon, 2000). Exempel på stöd handlar om habilitering, bostadsanpassning, 
personlig assistans, korttidshem och gruppbostäder och det är stödformer som 
syftar till att minska konsekvenserna av människors funktionshinder och göra 
det möjligt att leva ett så pass självständigt och bra liv som möjligt (Sjöberg, 
2000).  Den andra konsekvensen är att den ger handikappsorganisationer en stor 
och viktig roll (Calais von Stokkhom & Kebbon, 2000) och det är ett synsätt 
som är etablerat hos både handikappsrörelsen, politiker och forskare (Holme, 
1999). Detta har gjort att Sverige har en mycket aktiv handikappsrörelse, som 
har ett stort inflytande på handikappolitiken. De flesta organisationerna 
startades på 1950- och 60-talen i samband med protesterna mot institutionerna 
och idag ses organisationerna som ett viktigt inslag i den demokratiska 
processen (Brusén, 2000).  
 
I januari 1994 togs Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade i 
kraft och den har fått stor genomslagkraft i den svenska handikappolitiken. LSS 
betonar det miljörelaterade handikappsbegreppet och stödjer sig på flertal 
viktiga begrepp som har betonats i den miljörelaterade modellen (Calais von 
Stokkhom & Kebbon, 2000). De viktigaste begreppen som ett arbete efter den 
miljörelativa modellen bör grunda sig på är normalisering, integrering, 
självbestämmande, integritet, inflytande och delaktighet (Grunewald & 
Leczinsky, 2005). Lagen om Stöd och Service med medföljande begrepp finns 
mer utförligt beskrivet i kapitel 4. 
 
 
3.2 Teorier om makt och särskiljande 
 
3.2.1 Det generella fängelset och makt 
Michel Foucault (2003) har studerat maktens utövningar och funktioner. 
Foucaults största intresse är utövningen av makten och dess effekter på dem 
som är kuvade, inte av maktens väsen eller innehavarens intentioner. Han anser 
att makt penetrerar och genomsyrar alla nivåer i samhället, vilket även gäller för 
integrerande boendeformer. Brukarna befinner sig i en beroendeställning till 
personalen, men personalen är också begränsade av regler och lagar. Foucaults 
(2003) övergripande slutsats är att själen är kroppens fängelse och kroppen är en 
fånge. Vid mitten av 1800-talet började samhället straffa sina kriminella på ett 
nytt sätt. Innan handlade det om fysiska straff, till exempel tortyr, men efter 
förändringen började samhället bestraffa själen för att kunna ge samhället 
möjlighet att kontrollera sina medborgare. Bestraffningens primära anledning 
blev alltså själen och samvetet.  
 
En universalmodell skapades som skulle gälla för alla former av övervakning: 
sjukhus, institutioner, skolor och fabriker. Modellen bestod utav övervakning i 
mitten och en ring med celler runt om övervakningstornet. Tanken var att några 
få skulle kunna övervaka många (Lindgren, 1999). Samhället behövde en 
generell modell för att kunna återfå kontrollen över sina medborgare (Foucault, 
2003). Ritningar över institutionerna visar att dessa byggnader hade stor 
kontrollerande effekt på de människor som bodde där. Institutioner byggdes för 
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deras syfte, vilket bland annat var övervakning. Än idag byggs byggnader efter 
deras huvudsakliga syfte och därmed kan vi studera anläggningars 
konstruktioner för att ta reda på deras egentliga ändamål (Kjellman, 2003). 
 
Foucault (2003) lyfte fram tankar kring det generella fängelset och vilka 
omständigheter som gjorde att denna modell blev så populär. Fängelset har en 
genomtänkt organisationsledning som förutsätter en total och mångdimensionell 
makt över de underlydande och fängelsestraffet är något mer än ett juridiskt 
frihetsberörande. Fängelsestraffet är en process, vars ändamål är att förändra 
och kontrollera individen på flera sätt. Dels avskiljs personen ifrån omvärlden 
och rummet som de befinner sig i indelas, differentieras och specialiseras. Detta 
innebär att människorna som befinner sig i rummet ska befinna sig på speciella 
platser. Kroppen, rörelserna och hållningen underordnas och detta regleras i 
detalj. Kroppen regleras av maktförhållandena som finns inom verksamheten 
och kroppen är bara användbar när den är både produktiv och underkastad. 
Underordningen är skapad av bland annat regleringen av kroppens handlingsfält 
och det är i sin tur reglerat genom definitioner och anvisningar av dem som har 
makten. Straffet i sin tur är en övervakad botgöring som utgår ifrån individen. 
På insidan är det ett system som värderar och behandlar de som är intagna efter 
moraliska normer. Foucault menar att dessa företeelser inte enbart finns inom 
fängelset, utan även i andra verksamheter.  
 
Foucault (2003) hävdar att denna makt och övervakning visar samhällets behov 
av att skilja avvikelser ifrån det normala. Det är myndigheters intresse som är 
rådande vid särskiljanden och de använder sin makt genom att bedöma, ställa 
diagnos, sammanfoga information och observera individerna. Det blir ett sätt att 
kontrollera och försöka förändra det avvikande. Genom att särskilja individer 
ifrån kollektivet utsätts de för disciplin. Disciplinen ska göra kroppen lydigare 
och därmed göra den mer nyttig. Disciplinen fördelar även individerna i rummet 
– för varje individ finns det en plats och för varje plats en individ. Disciplinen 
skapar ordning i den mänskliga mångfalden och den är effektiv enligt 
samhällets mått då den kostar lite, ger stor utdelning och är knappt synbar. Ett 
sätt att kontrollera verksamheter är genom tidsscheman. Detta innebär ett 
införande av tidsrytmer, obligatoriska arbetsuppgifter och ett regelbundet 
återkommande förlopp. Det är ett program som bestämmer hur själva 
handlingen ska utformas och programmet kontrollerar dess förlopp och dess 
faser inifrån. Det blir en sorts anatomiskt-kronologiskt beteendeschema.  
 
Enligt Foucault (2003) finns det en förbindelse mellan makt och kunskap. Den 
som har makten innehar även ”sanningen”. När en läkare möter sin patient blir 
det ett försök att skapa och förstå sanning. Detta är bara möjligt på grund av den 
makt som läkaren har tilldelats. Detta är ett exempel som finns överallt i 
samhället och i olika verksamheter. Enligt Foucault finns makt på två nivåer. 
Bio-makt har utvecklats sedan 1600-talet och denna makts högsta funktion är att 
lägga beslag på individens hela liv, ifrån födelsen till döden. Bio-makt verkar i 
två riktningar. Dels är det en disciplinering av individen och dels är det en 
reglering av befolkningen. Det är med andra ord en makt som utövas av 
myndigheter mot befolkningen (Lindgren, 1999). En annan makt är mikro-makt, 
som innebär en makt som på ett socialt vardagsplan riktas mot människor i 
konkreta situationer. Denna makt utövas med administrativa tekniker som 
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kontroll och normalisering och för att komma åt detta måste personerna befria 
sig ifrån invanda föreställningar om att det är enbart staten som har makt. Detta 
betyder med andra ord att även människor utövar makt mot varandra och det är 
något som alla bör inse (Lindgren, 1999).  
 
Foucault menar att vi bör undersöka hur maktprocesser verkar och notera dess 
avsedda och oavsedda effekter. Maktrelationer är inte enbart projektioner av 
klassrelationer eller politiska relationer. Relationerna mellan till exempel könen, 
generationerna, infödda och inflyttade och relationer inom existerande 
institutioner gör statens existens och funktion möjlig. Dessa relationer är inte 
projektioner av statens makt utan varje nätverk har sitt eget maktmönster och en 
relativ autonomi. Foucault identifierade två centrala maktritualer/maktprinciper: 
den allseende övervakningen och bekännelsen och det är en viktig del i hans 
maktanalys. Dessa två komponenter är centrala i den sociala kontroll som 
genomsyrar den moderna, västerländska samhällsbildningen (Lindgren, 1999).  
 
 
3.2.2 Geografiska avgränsningar i rummet 
Sibley har skrivit om marginalisering och gränsdragningar i rummet. 
Marginaliserade människor är ett begrepp som ofta hör ihop med 
marginaliserade rum och det mänskliga landskapet kan läsas som ett landskap 
av exkludering. De svaga i samhället befinner sig på en mindre åtråvärd plats än 
de som har makten över rummet (Sibley, 1995). Exempel på marginaliserade 
människor är fattiga, funktionshindrade, kvinnor och kriminella och detta 
innebär att dessa grupper är marginaliserade i olika sammanhang (Kjellman, 
2003). Dessa grupper avviker ifrån referensen ”vit man som är fysiskt och 
mentalt stabil”, vilket kan skapa rädsla, oro och negativa känslor för de som 
avviker och för de platser de befinner sig på (Sibley, 1995). Människor 
använder och upplever rummet olika beroende på deras möjligheter att påverka 
platsen. De som upplever att platsen är deras är insiders och det är de som 
markerar gränserna. De som befinner på andra sidan gränsen är då outsiders 
(Kjellman, 2003).   
 
Sibley (1995) anser att åtskillnad mellan människor upprätthålls dels 
symboliskt, i vårt tänkande om människors ”natur” och dels rumsligt, på de 
platser där människor lever och rör sig. Enligt Sibley sätter vi upp gränser i 
rummet för att kunna bestämma vem som får medverka och vem som ska 
utestängas ur gemenskapen. Vi väljer ett område vi finner viktigt och placerar 
de grupper vi finner hotande så långt därifrån som möjligt. Detta innebär att vi 
eftersträvar att skapa homogena miljöer eller strävar efter rumslig renhet. 
Behovet av att skapa homogena platser gör att vi bygger upp tydliga gränser 
som markerar detta område. Området tillhör en viss grupp och människor, 
samhället och dess institutioner hjälper till att bibehålla processen att peka ut 
avvikande och utestänga dem från vissa platser. När vi befinner oss i en viss 
miljö bör vi ställa oss frågor som ”vem är miljön till för?” och ”vilka är 
exkluderade?” enligt Sibley.  
 
Denna exkluderingsprocess resulterar i en uppdelning mellan individer och 
grupper. Det finns en fokusering på bland annat avvikande beteende i 
exkluderingsprocessen och att separera det normala i samhället från det som 
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anses vara avvikande i förhållande till normen. Samhällets landskap blir ett 
utestängningens landskap där både rörelsefriheten i och tillgången till rummet är 
skarpt garderat av gränser. Gränserna och barriärerna är dock i grunden 
politiska och denna exkludering är inte alltid synbar för de grupper som har 
tillgång till rummet. På vissa platser och vid vissa situationer möts och blandas 
två motsatta grupper, vilket Sibley kallar för border crossing. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara två motsatta grupper så som till exempel avvikande/normal, 
utan kan även vara då den privata och den publika sfären möts. Exempel då den 
privata och den publika sfären möts är i hemmet, då vi får besök. Border 
crossing kan upplevas både som ångestfullt och som stimulerande, beroende på 
vilka känslor vi har för gränserna, platsen och de människor vi beblandas med 
(Sibley, 1995).  
 
Enligt Sibley (1995) spelar attityder och känslor stor roll vid gränsdragningar. 
Våra attityder och känslor varierar beroende på var vi befinner oss och dessa 
känslor för vi över till dem som befinner sig där. Men denna process kan även 
gå åt andra hållet. De känslor och attityder vi har till dem som befinner sig i 
området kan projiceras till platsen. En plats som vi har starka känslor för och 
som vi ser som en tillflyktsort är hemmet. Det är en plats där vi kan känna oss 
trygga och som vi gärna värnar om. Enligt Sibley är hemmet en plats utan 
konflikter och en plats där vi har starka känslor av ägandeskap och personlig 
sfär. Hemmet kan även ses som den privata sfären som kvinnan har blivit 
tilldelad. Hemmets motsatts är den publika sfären, till exempel arbetet, som 
mannen har blivit tilldelad. Det är en uppdelning som fortfarande finns och som 
påverkar könsroller och attityder kring manligt och kvinnligt (McDowell, 1999). 
Sibley (1995) målar upp hemmet som en idyllisk plats, men McDowell (1999) 
visar att hemmet också kan vara en plats för våld och övergrepp. Feminister 
hävdade redan på 1960-talet att hemmet kunde ses som en bur, fälla eller som 
ett fängelse för kvinnor, trots att det är den plats som kvinnan har blivit tilldelad 
genom uppdelningen av sfärerna. Bostaden är med andra ord en motsägelsefull 
plats, då den både kan upplevas som säker och som otrygg (McDowell, 1999). 
 
Enligt Sibley (1995) skapar vi stereotyper kring de människor vi antingen hyllar 
eller är rädda för och det är dessa stereotyper vi använder oss av för att förstå 
världen och den plats vi befinner oss på. Genom att skapa stereotyper blir 
världen och människor antingen goda eller onda och det underlättar vår 
förståelse av världen och hur vi ska förhålla oss till dem vi möter. De avvikande 
och ’icke-perfekta’ upplevs som ett hot som måste hållas på avstånd. De bilder 
vi har över avvikande människor och andra platser skapar tillsammans det 
geografiska landskapet av vilka som tillhör och vilka som är exkluderade. 
Media spelar en stor roll för stereotypisering, då vi ofta läser och ser det som 
kommer därifrån okritiskt. Det som anses vara skrämmande har varierat över tid 
och rum. De gränsdragningar som görs i rummet, vilket exkluderar platser och 
människor kan utmanas av andra och därmed förändra hur vi ser på dessa 
platser och människor. En grupp som har upplevt detta är människor med 
intellektuella funktionshinder.  De som hade tillgång till rummet började reagera 
och protestera mot hur de människor som var exkluderade blev behandlade och 
krävde förändring.  
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Sibley (1995) betonar att känslor av osäkerhet kring territorium, status och makt 
bidrar till att exkludering fortsätter trots att det finns grupper i samhället som 
arbetar för förändring. Personer med funktionshinder har sällan tillgång till 
platser på samma sätt som människor utan funktionshinder. En person utan 
funktionshinder har generellt lättare att få tillgång till rummet och därmed större 
möjligheter att påverka. Med andra ord innebär det att de med funktionshinder 
tillhör ”de andra”, de exkluderade, som utestängs genom gränsdragningar i 
rummet och detta får olika konsekvenser för hur deras liv och vardag ser ut. 
 
 
3.2.3 The other 
Enligt Wendell (1996) avskiljer samhället människor utan funktionshinder och 
människor med funktionshinder på flera sätt. Wendell är kritisk till definitionen 
som finns kring vem som har ett funktionshinder och vem som är handikappad, 
då det är ett sätt för samhället att avgöra vem som har rätt till ekonomisk, 
praktisk och medicinsk hjälp. Hon anser att det som räknas som normal aktivitet 
beror på samhällets normer och därför varierar det i olika kulturer. Genom att 
särskilja på skadan, funktionshindret och handikappet är det lätt att se 
funktionshindret som enbart biologiskt och handikappet som socialt, men båda 
två är produkter av biologiska och sociala faktorer enligt Wendell. Hon anser 
inte att alla bör nå full integration och oberoende, då till exempel döva har velat 
skapa sin egen kultur med eget språk. Samhället måste acceptera och förstå att 
vissa alltid kommer vara beroende av hjälp ifrån andra för att klara sitt liv.  
 
Enligt Wendell (1996) särskiljer samhället även människor med funktionshinder 
genom det sätt som byggnader konstrueras och genom den norm som finns att 
alla ska kunna arbeta och fungera i samma hastighet utan hinder och 
begränsningar. Strukturen i samhället är med andra ord gjord efter den normala 
kroppen. Wendell anser även att när de publika och privata sfärerna är delade 
blir ofta människor med funktionshinder hänvisade till det privata. I den publika 
är styrkan i fokus – den positiva kroppen som presterar och producerar. 
 
Begreppet the other är fruktbar när det kommer till att förstå sociala positioner 
hos människor med funktionshinder. Begreppet involverar två viktiga processer: 
när vi gör andra till the others grupperar vi dem som objekt av vår upplevelse 
istället för att beakta dem som subjekt av upplevelsen som vi kan identifiera. 
Detta gör att vi huvudsakligen ser människor som är sjuka eller med 
funktionshinder som symboler av något annat. Det är oftast något vi avvisar och 
är rädda för och detta projicerar vi på dem (the other). Människor med 
funktionshinder symboliserar bland annat det icke-perfekta, misslyckandet i att 
kontrollera kroppen och vår allas sårbarhet för svaghet, smärta och död. Dessa 
projektioner kan gå åt alla håll, men det sker inte symetriskt då vissa grupper i 
samhället har mer makt än andra. Exempel på detta är att människor utan 
funktionshinder har mer makt än människor med funktionshinder och 
projektionerna går därför i riktning ”normal” till ”avvikande”. Dessa 
projektioner gör att människor med funktionshinder betraktas som the other för 
människor som är ”normala”. Människor med funktionshinder kan även 
projicera mellan varandra, men även här finns en maktfördelning. Ju mindre 
kontroll du har över kroppen desto mindre makt har du. Detta innebär i sin tur 
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att kontrollera kroppen är en kraftfull symbol när det kommer till handikapp och 
funktionshinder (Wendell, 1996).  
 
Det symboliska i att handikapp är farligt eller en obotlig sjukdom är både en 
produkt och en bidragande orsak till att människor tillhör the other. Men olika 
funktionshinder har olika stor betydelse i samhället och det varierar över tid. 
Ras, ålder, kön, klass och sexuell tillhörighet kan även förändra betydelsen av 
hans eller hennes funktionshinder. Exkluderingen förhindrar andra att lära 
känna the other, men det förhindrar även the other att påverka kulturen och 
samhället. Kulturen i sin tur bevarar otherness och begränsar då människor med 
funktionshinders möjligheter att räknas i det dagliga livet. De ”normala” får ej 
veta hur det är att kämpa och vilka tankar och känslor människor med 
funktionshinder har.  De ”normala” får inte veta the otherness erfarenhet av att 
leva med fysiska och mentala begränsningar (Wendell, 1996). 
 
Språket är också ett sätt av att avgränsa människor. Ord som krympling, invalid 
och utvecklingsstörd är exempel som placerar människor med funktionshinder i 
gruppen the other. Samhället har även en norm kring idealkroppen och att vi 
kan kontrollera kroppen och därmed har ett individuellt ansvar att förhindra 
sjukdom, handikapp och död. Detta gör att människor med funktionshinder 
känner skam, stigma och förnedring över den egna kroppen (Wendell, 1996).  
 
 
3.3 Sammanfattning 
De tre handikappsmodellerna visar tre synsätt att se på funktionshinder och 
dessa synsätt påverkar hur vi bemöter människor med olika former av 
funktionshinder. Den medicinska modellen har ett naturvetenskapligt synsätt att 
se på människan och betonar skadan som det centrala vid handikapp. När 
personal arbetar efter denna modell handlar det om att vårda på effektivaste 
sättet och detta skapar dehumanisering. Den sociala modellen sätter 
funktionshindret i ett socialt sammanhang och fokuserar på mänskliga 
rättigheter. Det sociala synsättet anser att samhället skapar handikappet och 
detta gör att människor med funktionshinder har möjlighet att påverka och 
förändra samhället. Den miljörelativa modellen sammanfogar båda modellerna 
och synsättet betonar att funktionshindret finns hos individen men det är i 
samspelet med miljön som handikappet uppstår. Detta gör att samhället får ett 
ökat ansvar. Människor med funktionshinder har rätt till integritet, 
självbestämmande och oberoende och modellen står till grund för svensk 
handikappolitik. Det miljörelativa synsättet ska även vara grunden i arbetet för 
habiliteringsassistenter.  
 
Foucault, Sibley och Wendell har teorier och begrepp kring makt och 
särskiljande. Dessa teorier påminner starkt om varandra och handlar om att både 
samhället och människor har ett behov av att särskilja människor. Det handlar 
om att särskilja avvikande ifrån normala genom bland annat fördomar, 
gränsdragningar i rummet och projektioner. De teorier och de begrepp Foucault, 
Sibley och Wendell använder sig av visar att de ”normala” har makt över de 
”avvikande” och det är en form av makt som går att belysa och studera mellan 
personal och brukare på grupp- & servicebostäder.  
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Del II 

 
4. Svensk handikappolitik & Lagen om Stöd och Service 
Det svenska samhället och handikappolitiken har förändrat sin syn på handikapp 
och funktionshinder sedan institutionsavvecklingen. I detta kapitel ska jag ge en 
bild över vilka värden svensk handikappolitik har idag och vad Lagen om stöd 
och service (LSS) innebär. Jag kommer även att beskriva begrepp inom LSS 
och hur lagen anser att omvårdnaden ska utformas och hur personal ska arbeta 
inom ”bostad med särskilt stöd”. Jag kommer sedan använda LSS och 
Socialstyrelsens föresatser i analysen genom att jämföra detta med min empiri. 
Jämförelsen kommer att ligga som grund, tillsammans med teorin, för att 
analysera mitt material. 
 
 
4.1 Svensk handikappolitik  
Människor med funktionshinder har i ett historiskt perspektiv ofta blivit 
diskriminerade och utestängda från sociala arenor inom samhället. De har varit 
beroende av andras välvilja, som gjort att möjligheterna att utforma ett liv på 
egna villkor ofta varit begränsat. Institutionstänkande och segregation har ibland 
syftat till att skydda de funktionshindrade från samhället, men det var också 
tankar om att skydda samhället från de funktionshindrade. Detta tänkande står 
dock idag i stark kontrast till de målsättningar som dagens handikappolitik 
bygger på. I den nationella handlingsplanen redovisas de nuvarande målen 
(Socialstyrelsen, 2003:13): 
 

- en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
 

- ett samhälle utformat så att människor med funktionshinder i alla 
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet 

 

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, samt för kvinnor 
och män med funktionshinder. 

 
För att uppnå målen skall det handikappolitiska arbetet särskilt inriktas på att: 
 

- identifiera och undanröja hinder för delaktighet i samhället för 
människor med funktionshinder 

 

- förebygga och bekämpa diskriminering av personer med 
funktionshinder 

 

- ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder 
förutsättningar för självständighet och självbestämmande. 

 
Sveriges handikappolitik är en del av den generella välfärdspolitiken, vars 
grundsats utgår ifrån tanken om alla människors lika värde och lika rätt. 
Handikappolitiken är en demokratifråga: 
 

Samhället måste byggas med insikten att alla 
människor är lika mycket värda, har samma 
grundläggande behov och skall behandlas med samma 
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respekt samt att mångfald berikar och att varje 
människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång 
för samhället (Socialstyrelsen, 2003:13-14). 

 
Handikappolitikens mål, delaktighet och jämlikhet, ska leda till att personer 
med funktionshinder får tillgång till olika samhällsområden. Målet är att skapa 
förutsättningar för ett självständigt och respektabelt liv. För att uppleva 
livskvalitet är det viktigt att leva som en självständig individ utifrån sina egna 
resurser och att själv få bestämma över sin vardag. Dessa mål stämmer väl 
överens med Förenta Nationernas standardregler, som FN:s generalförsamling 
antog i december 1993. FN:s regler gäller rättigheter, möjligheter och ansvar 
och ger konkreta förslag på hur ett land kan undanröja hinder och skapa 
delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder (Socialstyrelsen, 
2003). 
 
Att handikappolitiken så starkt fokuserar på icke materiella villkor, beror på två 
anledningar. Den första anledningen är samhällets syn på handikapp och 
funktionshinder bygger på ett miljörelativt synsätt, vilket innebär att skadan den 
funktionshindrade har är beständig, men att personen är bara funktionshindrad 
vid vissa situationer. Synsättet gör att det handikappolitiska arbetet inriktar på 
att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer 
med funktionshinder (Socialstyrelsen, 2003). Den andra anledningen är att 
förbättrade levnadsförhållande inte automatiskt medför förbättrad livskvalitet, 
utan även inflytande och delaktighet behövs (Brusén, 2000).  
 
Hur levnadsvillkoren ser ut för de funktionshindrade beror mycket på hur 
samhället är utformat i förhållande till funktionshindrades förutsättningar och 
behov. För att de politiska målen ska kunna uppnås behöver människor med 
funktionshinder samhällets stöd för att få sitt funktionshinder kompenserat. 
Samhällets stöd kan ges på både ett generellt och ett individuellt plan. Generella 
insatser handlar bland annat om fysisk tillgänglighet och delaktighet i samhället. 
Individuella insatser inriktar sig på den enskildes funktionshinder och behov. En 
individuell insats är ”bostad med särskild service för personer med 
funktionshinder”, det vill säga service- eller gruppbostad (Socialstyrelsen, 
2003), som regleras av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och LSS (SFS 
1993:387). 
 
 

4.2 Lagen om Stöd och Service  
LSS (SFS 1993:387) trädde tillsammans med Lagen om Assistentersättning 
(LASS) (SFS 1993:389), i kraft 1/1 1994. LSS och LASS markerar ett 
avgörande steg för de funktionshindrades väg till oberoende (Ekensteen, 2000) 
och dessa lagar grundar sig på det miljörelativa synsättet. LSS ersatte den 
tidigare Omsorgslagen, dess införandelag och Elevhemslagen och kom att bli 
den femte lagen sedan 1944 (Gustafson & Molander, 1995). Lagar som 
kompletterar LSS och LASS är bland annat Socialtjänstlagen (SoL), som ger 
möjligheter till visst ekonomiskt bistånd och insatser i hemmet, Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL), som reglerar rätten till sjukvård och till hjälpmedel, 
(Gotthard, 2002) och Skollagen (SFS 1985:1100).  
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De insatser som regleras av LSS är rättigheter för den enskilde och LSS är att 
betrakta som en rättighetslag. Rättigheterna i LSS är noga preciserade när det 
gäller innehåll, syfte, målgrupp och förutsättningar. LSS är till för att personer 
med funktionshinder ska få en god service och ett gott stöd, oavsett vart de bor. 
Det övergripande målet är att den enskilde ska kunna leva som alla andra, trots 
sitt funktionshinder. Den enskilde ska kunna skapa sig ett värdigt liv och det i 
gemenskap med andra (Socialstyrelsen, 2003). Det handlar om normalisering 
och integrering, som är två begrepp som är viktiga i den svenska 
handikappolitiken (Gustafson & Molander, 1995).  
 
Bostaden har en stor betydelse för människor med omfattande funktionshinder 
och är också av stor vikt för den egna identiteten. Det är oftast i bostaden som 
de elementära behoven tillgodoses. Bostaden och arbetet är två viktiga faktorer 
när de gäller att skapa relationer och delta i samhällslivet. Det är viktigt att 
tänka på att flertalet av de med omfattande funktionshinder spenderar en 
ansenlig tid i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2003). Socialstyrelsen (2003:3) 
anser att en bostad som tillförsäkrar goda levnadsvillkor är en förutsättning för 
att nå lagstiftningens mål. En intention med LSS är att säkerställa rätten till en 
sådan bostad. 
 
 
4.2.1 Paragraferna i LSS 
Den första paragrafen som nämns i LSS handlar om vilka grupper som omfattas 
av rätten till stöd och service. Enligt denna paragraf är det dessa tre grupper: 
 

1) De med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd 

 

2) De med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 
yttre våld eller kroppslig sjukdom 

 

3) De med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande om de är stora och förorsakar betygande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd och service (SFS 1993:387 §1, 
med vissa ändringar). 

 
Första och andra personkretsen är densamma som i Omsorgslagen ifrån 1985. 
Autism har ersatt barndomspsykos och i andra gruppen syftas det på personer 
som efter utvecklingsåren, ungefär efter 16 år, fått en hjärnskada som resulterat 
i ett intellektuellt funktionshinder. Faktorer kan vara skador som har uppkommit 
på grund av fysisk våld eller sjukdomar. Dock avses inte personer med psykiska 
sjukdomstillstånd, till exempel demens. Inte heller avses personer som har fått 
sjukdomar på grund av missbruk. De kan dock tillhöra den tredje gruppen om 
de uppfyller kriterierna för detta. Den tredje gruppen är barn, ungdomar och 
vuxna med stora funktionshinder och som har långvariga habiliterings- och 
rehabiliteringsbehov. Funktionshinder innebär att personen upplever begräns-
ningar eller hinder på grund av skada eller sjukdom gör att han eller hon inte 
kan utföra en aktivitet på det sätt som anses normalt. Funktionshindren ska vara 
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stora och vara varaktiga. ”Betydande svårigheter i den dagliga livsföringen” 
betyder att den enskilde inte klarar av vardagsrutiner på egen hand och ”ett 
omfattande behov av stöd eller service” kan vara behov av hjälp med 
toalettbesök, kläder, mat, kommunikation och sysselsättning. Den enskilde ska 
ha ett dagligt behov av stöd som är långvarit och upprepat. För personer med 
flera funktionshinder måste den samlade effekten av detta uppskattas. Flera 
mindre funktionshinder kan förstärka varandra och kan ge sammantaget stora 
svårigheter att klara av vardagslivet (Grunewald, 2004c). 
 
I paragraf 2-4 fastställs olika rättigheter och insatser som är fastställda inom 
LSS. Landstingen är huvudmän för insatsen rådgivning och personligt stöd och 
kommunerna är huvudmän för övriga insatser, sedan kommunerna tog över det 
övergripande ansvaret för handikappsomsorgen ifrån landstigen. Lagen är ett 
komplement till andra lagar, främst Socialtjänstlagen. Paragraf 5 är av stor vikt 
då den paragrafen uttrycker de bärande principerna i svensk handikappolitik, det 
vill säga tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn 
och kontinuitet (Grunewald, 2004c).  
 
Paragraf 6 handlar om allmänna krav på verksamheten (SFS 1993:387 §6): 

 
Verksamheten enligt denna lag skall vara av god 
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 
samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall 
vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall 
i största möjliga utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i 
verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras.  

 
Paragraf 7 beskriver personens rätt till insatser i form av särskilt stöd och 
särskild service och att insatserna ska tillförsäkra goda levnadsvillkor. 
Insatserna ska vara individuellt anpassade, stärka förmågan att leva ett 
självständigt liv och de ska vara varaktiga och samordnade. Paragraf 8 handlar 
om att det är endast den enskilde som kan begära insatser och saknar personen 
förmåga till detta eller är yngre än 15 år får vårdnadshavare, god man, 
förmyndare eller förvaltare ta ställning till detta åt honom eller henne 
(Grunewald, 2004c). 
 
Paragraf 9 handlar om insatserna för särskilt stöd och särskild service är enligt 
lagen (SFS 1993:387 §9, med vissa ändringar):  
 

1. rådgivning och annat personligt stöd 
2. personlig assistent eller ”assistentersättning” 
3. ledsagarservice 
4. kontaktperson 
5. avlösning i hemmet 
6. korttidsvistelse utanför hemmet 
7. korttidstillsyn för unga över 12 år före och efter skoltid och 

under lov 
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8. familjehem eller bostad med särskild service för unga 
9. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad 

för vuxna människor med funktionshinder 
10. daglig verksamhet för de personer som saknar förvärvsarbete, 

men är i yrkesverksam ålder.  
 
Paragraferna 10-29 är inte relevant för denna studie och därmed bortser jag ifrån 
att förklara dess paragrafer närmre. 
 
 
4.2.2 Hur många har idag insatser enligt LSS? 
Enligt Socialstyrelsens rapport ifrån 2005 är det mellan 56 000 och 58 000 
personer som har insatser enligt LSS. Detta motsvarar ca 0.6 procent av landets 
befolkning. Daglig verksamhet är den LSS-insats som flest personer med 
funktionshinder har och ca 20 400 personer har insatsen bostad med särskild 
service för vuxna, som innebär gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt 
anpassad bostad. Det är fler män än kvinnor som har LSS-insatser och den 
största delen är unga vuxna eller yngre (www.socialstyrelsen.se/publicerat/2006 
/9115/Sammanfattning.htm). 
 
 
4.2.3 Grupp- & servicebostad enligt LSS 
Idag är målet att människor med intellektuella funktionshinder ska få bo i en 
fullvärdig bostad som är den enskildes privata och permanenta hem. Denna 
bostad ska inte ha en karaktär som påminner om institution. Det finns tre 
huvudformer för boendet och det är gruppbostad, servicebostad och annan 
särskilt anpassad bostad. De två första formerna kan betraktas som ”bostäder 
med särskild service” och detta innebär att omvårdnad ska ges utifrån 
individuella behov och önskemål, med syfte att tillförsäkra den enskilde goda 
levnadsvillkor i boendet. Gruppbostaden är till för de personer som har stor 
tillsyns- och omvårdnadsbehov och det ska finnas en fast kollektiv bemanning 
som täcker den boendets hela stödbehov. Socialstyrelsen anser att det inte bör 
bo mer än 3-5 personer per gruppbostad. Anledningar till detta är bland annat att 
den funktionshindrade ska bli mer synlig i gruppen och i och med detta lättare 
få sina individuella, sociala, basala och känslomässiga behov tillgodosedda. 
Socialstyrelsen anser även att personalstyrkan bör vara begränsad, för att det 
inte ska bli för många sociala kontakter för brukaren (Socialstyrelsen, 2003). Se 
bilaga 1 för detaljerad ritning. 
 
 
4.2.4 Personal enligt LSS 
Kvaliteten i insatsen ”bostad med särskild service för vuxna” är till stor del 
beroende av personalen och hur arbetsstyrkan tar hänsyn till den enskildes 
behov av stöd, service och omvårdnad. Personalens roll, som är att ge 
individuellt anpassad omvårdnad, är mångfacetterad. Personalen ska ge 
praktiskt stöd och service, men också hjälpa individen med att skapa ordning 
och struktur och kompensera för funktionshindret i olika sammanhang. Det 
gäller för personalen att se individens behov och önskemål och respektera den 
enskildes rätt till självbestämmande och integritet i sitt hem. Det är i mötet 
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mellan den enskilde och dennes personal som det visar sig om målet med LSS 
kan förverkligas (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Humanistisk människosyn och handikappolitikens mål måste sätta sin prägel på 
den organisation som ska ge omvårdnad (Socialstyrelsen, 2003). Enligt 
Socialstyrelsen (2003) är det viktigt med kunskap om funktionshinder och dess 
konsekvenser, samt kunskap om hur funktionshindrade situationer kan 
undvikas. Utbildningskrav på personal finns dock inte lagstiftat, enbart att 
lämplig utbildning ska förestå verksamheten. Socialstyrelsen har dock preciserat 
vissa utbildningskrav för personal för att de ska kunna uppfylla de kvalitetskrav 
som finns. Socialstyrelsen anser att det måste finnas både en generell kunskap 
som bas och specifika kunskaper för att kunna möta varje brukares behov. Det 
är nödvändigt enligt Socialstyrelsen att personalen har kunskap om funktions-
hinder, förhållningssätt och bemötande, hjälpmedel, kommunikationssätt, 
kompletterande stödåtgärder (sociala, medicinska och ekonomiska) och 
lagstiftning.  
 
Utöver kunskap och utbildning har Socialstyrelsen (2003) en fokusering på 
bemötandet. Personalens vilja och förmåga till ett gott bemötande är av stor vikt 
för tillvaron på en grupp- eller servicebostad. Ett gott bemötande kräver 
kunskap, lyhördhet och inlevelseförmåga, men också en insikt om att människor 
med funktionshinder har liknande förväntningar på livet som vi andra. 
Funktionshindret kan vara väldigt synbart hos individen men det är av stor vikt 
att försöka se hela personen. Det är viktigt att personal som arbetar med 
funktionshinder får möjlighet att utveckla sin kompetens, men enstaka kortare 
kurser eller studiedagar förändrar dock inte människors attityder och inställning 
på lång sikt. Här är det viktigt att gå in med ett processinriktat långsiktigt arbete 
och en kontinuerlig dialog kring bemötande, förhållningssätt och ideologi 
bakom de handikappolitiska målen för att få till en förändring. Detta gör att det 
ställs krav på ett tydligt ledarskap inom verksamheten.  
 
 
4.2.5 Omvårdnad enligt LSS  
I insatsen ”bostad med särskild service för vuxna” ingår omvårdnad. I 
omvårdnaden finns det en skyldighet att stödja och hjälpa funktionshindrade 
med dagliga personliga behov som de kan ha svårighet med att klara själva. 
Omvårdnad är grundläggande för att säkra goda levnadsvillkor för brukaren. 
Omvårdnaden ska följa de begrepp som tidigare nämnts och den ska ges på ett 
sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga. 
Omvårdnaden ska anpassas efter de rådande omständigheterna så att den svarar 
mot den enskildes aktuella situation. För att detta ska vara möjligt är det viktigt 
att omvårdnaden planeras, dokumenteras och följs upp. LSS har ingen definition 
på omvårdnad men har utarbetat några punkter vad omvårdnad innebär:  
 

• Hjälp med att äta, dricka och förflytta sig 
 

• Hjälp med att sköta personlig hygien och att klä sig 
 

• Hjälp med att sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och 
inköp 
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• Hjälp med att kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och 
bryta isolering 

 

• Hjälp med att göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg 
samt hjälp att planera framåt 

• Hjälp med att göra tillgänglig den hälso- och sjukvård, inklusive 
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel, och den tandvård 
som den enskilde behöver 

 

• Hjälp med att se till att misstankar om övergrepp och andra brott 
mot den enskilde polisanmäls (Socialstyrelsen, 2003:39-41, 
huvudrubrikerna). 

 
 
4.2.6 Bemötande enligt LSS 
Personalens vilja och förmåga till god omvårdnad och ett gott bemötande är av 
stor betydelse för de personer som bor på en ”bostad med särskilt service”. 
Dessa två faktorer avgör hela tillvaron i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 
2003). Enligt Socialstyrelsen (2003:62) kräver ett gott bemötande kunskap, 
lyhördhet och inlevelseförmåga samt insikt om att människor med 
funktionshinder som regel har liknande förväntningar på livet som människor i 
allmänhet. Funktionshindret är enbart en aspekt av personen, och ett 
grundläggande villkor för ett bra bemötande är att varje individ 
uppmärksammas som hela den person han eller hon är. 
 
Att arbeta inom vård och omsorg kan vara påfrestande och enligt rapport ifrån 
Bemötandeutredningen (SOU 1999:21) visar det att de anställda önskar få en 
bättre kompetens kring bemötande, inflytande, självbestämmande, etik och 
förhållningssätt. Huvudmännen har ansvar för att personalen får möjlighet att 
utveckla sin kompetens, men enligt proposition 1999/2000:79 framgår det att 
det saknas systematiska och långsiktiga program för kompetensutveckling. För 
att förändringar ska kunna uppnås krävs ett processinriktat arbete och en 
regelbunden dialog på arbetsplatserna. Det är viktigt att frågor kring bemötande, 
förhållningssätt och ideologin bakom de handikappolitiska målen hålls vid liv 
och detta gör att ett tydligt ledarskap har stor betydelse (Socialstyrelsen, 2003).  
 
 
4.2.7 Viktiga begrepp inom LSS och svensk handikappolitik 
Normalisering, integrering, självbestämmande och integritet är fyra av de 
viktigaste begreppen i LSS och i svensk handikappolitik. De andra begreppen är 
inflytande, delaktighet, tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet. Men vad 
betyder dessa begrepp i praktiken? 
 
 
Normalisering 
Normalisering handlar om jämlikhet och är ett begrepp som formulerades redan 
på 1960-talet i den sociala modellens anda. Grundtanken är att alla är lika och 
alla har rätt till ett rikt och utvecklande liv. Normalisering handlar inte om att 
göra individen normal, utan det handlar om att individen ska få uppleva ett så 
normalt liv som möjligt. Det är svårt att definiera vad som är normalt och inte, 
men denna normaliseringsprincip har fått stor betydelse inom vården. Den 
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funktionshindrade ska få uppleva normal dagsrutin, normal veckorytm, normal 
årsrytm och uppleva normala faser i livet. Normaliseringsprincipen betyder att 
den funktionshindrade alltid ska bli tagen på allvar och att hans eller hennes 
behov ska bli tillgodosedda.  Det är även viktigt att den enskilde får bestämma 
över sig själv och att integriteten inte kränks (Gustafson & Molander, 1995).  
 
Normaliseringsprincipen bygger på en strävan efter det normala, men det finns 
tre sätt att se på normalitet. Det första synsättet kallas för statistisk normalitet 
och det innebär att se normalitet som det vanligaste eller det genomsnittliga 
tillståndet. Det andra synsättet kallas för normativ normalitet och innebär att 
normalitet utgår ifrån de värderingar om vad som är normalt i ett samhälle. Det 
tredje sättet kallas för individuellt eller medicinsk normalitet och innebär att en 
person är normal och frisk när den inte avviker ifrån normen. Är personen 
avvikande från det normala är personen sjuk och kräver behandling för att 
uppnå normalitet (Tideman, 2000a). 
 
De tre olika synsätt på normalitet innebär tre olika sätt att se på vad ett arbete 
med normalisering är och bör vara i praktiken. Det första synsättet (statistisk 
normalitet) antyder att det är levnadsvillkoren, miljön och omständigheterna 
som ska förändras och vara så normala som möjligt. Arbetet är inriktat på att 
individer ska kunna leva ett normalt liv, oavsett om de har ett funktionshinder 
eller inte. Den andra typen av normalisering (normativ normalitet) utgår ifrån 
strävan att nå det som betraktas som önskvärt i det samhälle eller i den tid 
personer befinner sig i. Det tredje synsättet (individuell/medicinsk normalitet) 
utgår ifrån att personen är avvikande och onormal och genom normaliserings-
arbete ska personen bli mer normal i sina attribut och i sitt beteende. Detta 
kräver insatser så som behandling, uppfostran, belöning eller straff. Personen 
ska inse att den är annorlunda och tränas i att bli normal. Det finns alltså en 
strävan att bli frisk i detta synsätt och det ger sig i uttryck i träningsprogram 
eller i habiliterings- och rehabiliteringsinsatser vars mål är att göra den 
avvikande mer normal (Tideman, 2000a). 
 
Grunewald & Leczinsky (2005) anser att begreppet normalisering ibland har 
missbrukats på grund av felaktig användning. Det har bland annat använts för 
att försvara principen om rättvisa situationer, vilket kan innebära att personer 
med funktionshinder får en sämre situation än andra. Ett exempel som de 
nämner är när alla medborgare måste dela påfrestningarna vid en försämrad 
samhällsekonomi. Besparingar kan innebära sämre levnadsvillkor eftersom 
dessa besparingar inte tar hänsyn till den enskildes utgångsläge i förhållande till 
andra.  
 
 
Integrering 
Integrering handlar om att leva i gemenskap med andra. Det är ett begrepp som 
blir en självklar följd av normaliseringsprincipen, som formulerades i mitten av 
1960-talet inom omsorgen. Att leva ett normalt liv innebär också att leva i 
gemenskap med andra och integrering är ett av de viktigaste medlen för att nå 
normalisering. Integrering förutsätter emellertid att personen/gruppen har blivit 
segregerade och måste återinföras till helheten (Grunewald, 2004b och 
Gustafson & Molander, 1995).   
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Normalisering och integrering visade tidigt gynnsamma effekter och ledde till 
ett miljörelativt synsätt på handikapp och funktionshinder (Grunewald, 2004b). 
Tanken är att integrering ska kunna ske i tre steg. Det första steget handlar om 
en lokal integrering, som innebär att den funktionshindrade bor i samma 
områden som andra. Det andra steget berör en funktionell integrering, som 
innebär att den med intellektuellt funktionshinder utnyttjar samma service-
anläggningar som andra. Slutmålet med integreringen är social integrering. Det 
innebär att människor med funktionshinder är delaktiga i samhället och får 
möjlighet att vara med och påverka sin miljö (Gustafson & Molander, 1995). 
Det inte alltid som alla tre stegen sker, ibland stannar det vid steg ett eller två. 
Begreppen individuell integrering och gruppintegrering existerar också, men 
dessa begrepp syftar på när de elever som vanligtvis går i särskoleklass går i 
vanlig klass (Grunewald, 2004b) och därmed blir integrerade i skolmiljön.    
 
Integrering ska ses mer som ett medel för att nå så stor social delaktighet som 
möjligt och för att detta ska kunna uppnås krävs individuellt stöd. Det 
individuella stödet är dock beroende av ekonomiska faktorer och det finns alltid 
en risk att detta stöd minskar vid besparingar. Graden av funktionshinder 
bestämmer också hur stora möjligheter personen har att uppnå integrering och 
delaktighet i samhället. Personer med mycket begränsade förmågor träffar i stort 
sett bara sina anhöriga, sin personal och varandra. Det finns alltid en särskild 
risk att personer med intellektuella funktionshinder känner att de lever utanför 
eller vid sidan om, då de inte förstår lika mycket och lika fort som andra. Det 
har därför blivit en central uppgift för omsorgerna att minimera den känslan 
(Grunewald, 2004b). 
 
 
Självbestämmande, inflytande och integritet 
Självbestämmande, inflytande och integritet är begrepp som verksamheten, till 
exempel en gruppbostad, ska vara grundad på. Den enskildes integritet måste 
respekteras i alla situationer och få största möjliga inflytande över det stöd som 
ges. Det är viktigt att ha inflytande över sitt liv och sin vardag för självkänslan 
och upplevelsen över den personliga integriteten. För personer med omfattande 
funktionshinder är det särskilt viktigt att inflytande och självbestämmande 
garanteras och att den personliga integriteten respekteras. Deras möjlighet till 
inflytande är beroende av omgivningens förmåga att skapa praktiska, 
psykologiska och organisatoriska förutsättningar (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Människor med intellektuella funktionshinder har fått större möjligheter till 
självbestämmande, men denna möjlighet är fortfarande i hög grad styrd av 
omgivningens kunskap och förhållningssätt. Att förhålla sig lojal till personer 
som har svårt att ta egna beslut innebär att gemensamt skapa levnadsvillkor som 
ger tillfällen till personlig utveckling och detta är av stor vikt i en ”bostad med 
särskilt stöd”. I självbestämmandet kan det ingå att personen överlåter beslut till 
någon annan, till exempel god man eller anhörig. Vid dessa situationer finns det 
en risk för maktmissbruk, som är viktig för personal att uppmärksamma. Det 
finns även en risk att makten kränker den personaliga integriteten, särskilt hos 
dem som kräver mycket omvårdnad och som har omfattande rörelsehinder 
och/eller talsvårigheter. Det är lätt att personalen invaggas i en tro att de har rätt 
att förbarnsliga, omyndigförklara och inte lyssna på dem som behöver hjälpen 
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när personen inte kan bestämma själv. Personalens egen uppfattning vad som är 
ett gott liv får ett stort spelrum, vilket kan påverka brukarens möjlighet till 
inflytande och integritet (Grunewald & Leczinsky, 2005).  
 
Personal som arbetar med funktionshindrade måste vara uppmärksamma i 
situationer där brukarna är mycket beroende av stödinsatser, så att brukarens 
självbestämmande ska bli så stort som möjligt. Det är även viktigt att det aktiva 
inflytandet underlättas. Brukarna ska kunna påverka olika intresseområden 
genom att till exempel utöva sitt medborgarskap och delta i föreningar 
(Grunewald & Leczinsky, 2005).   
 
 
Delaktighet, tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet 
Delaktighet handlar om att vara delaktig i den gemenskap som finns med andra 
människor. Hur delaktig en individ vill vara ska den själv få bestämma, 
eftersom det är något som varierar från person till person och över tid. 
Tillgänglighet innebär att insatser, så som stöd, information, fysisk miljö och 
ekonomi ska vara lättillgängliga (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Helhetssyn innebär att personlig integritet och individualitet respekteras och 
detta innebär i praktiken att ingen ska betraktas eller behandlas som ett 
vårdobjekt eller hanteras som om funktionshindret är personens enda egenskap 
(Grunewald & Lecinsky, 2005). Helhetssyn innebär också att stödet planeras 
och ges utifrån den enskildes samlade behov och livssituation (Socialstyrelsen, 
2003). Det går med andra ord inte att ge insatser på ett område och bortse ifrån 
andra bitar (Grunewald & Lecinsky, 2005). Det är även viktigt att beakta både 
de svaga och de starka sidorna och hur samspelet är mellan den omgivande 
sociala miljön och individen (Socialstyrelsen, 2003). Det går inte att planera 
insatser utan att den enskildes familj får ge sina synpunkter och helhetssynen 
ska även ta hänsyn till den samverkan som finns mellan verksamheter (till 
exempel bostaden och daglig verksamhet), samhällsorgan och huvudmän 
(Grunewald & Lecinsky, 2005). 
 
Kontinuitet innebär att stödet ska finnas kvar så länge som behovet finns. Det är 
en trygghet både för brukare och för anhöriga (Socialstyrelsen, 2003). I ett kort 
perspektiv handlar det om att stödet som den enskilde får idag inte ska upphöra 
eller förändras om inte brukaren självt har önskat detta (Grunewald & Lecinsky, 
2005). I ett längre perspektiv kan det ses som att samhället tar ett ansvar för att 
förverkliga de handikappolitiska målen (Socialstyrelsen, 2003). 
 
 
4.3 Sammanfattning 
Svensk handikappolitik är grundad på den miljörelativa modellen, där 
begreppen delaktighet, jämställdhet och självbestämmande är betydelsefulla. 
Människors lika värde och makt över sina egna liv ska vara en självklarhet i 
svensk handikappolitik. Samhället har ett stort ansvar att ge stöd, så att 
möjligheten till delaktighet och tillgänglighet i samhället uppfylls för alla. En av 
stödåtgärderna är ”bostad med särskilt stöd”, det vill säga grupp- & 
servicebostad. Lagen om stöd och service trädde i kraft 1994 och är en 
rättighetslag för människor med funktionshinder. Lagen är till för att se till att 
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människor med funktionshinder får tillgång till god service och ett gott stöd och 
grundar sig på begreppen normalisering och integrering.  
 
Personal som arbetar inom grupp- & servicebostad ska arbeta efter LSS och 
detta påverkar personalens arbetssätt. Yrkesrollen har blivit mer mångfacetterad 
och handlar idag mer om att stödja. Personalens roll har fått en ökad betydelse. 
Det är i själva mötet mellan brukaren och personalen som det visar om LSS 
intentioner förverkligas eller inte.  
 
Viktiga begrepp som personalen ska arbeta efter är normalisering, integrering, 
självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet. Personal ska också 
anpassa sig efter individuella mål inom dessa begrepp. Andra begrepp som 
också är av stor vikt i verksamheten är tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet. 
Forskningen visar att dessa begrepp inte alltid är lätta att uppnå i omsorgsarbetet 
och det kan finnas hinder som begränsar brukarnas möjligheter.  
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5. Forskningsöversikt 
Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning har under de senaste årtiondena 
expanderat och anledningarna till detta är flera.  En av de viktigaste är att det 
har blivit en etablering av området kring handikapp och funktionshinder i och 
med den politiska utveckling som skedde inom området på 1960-talet. 
Handikappsfrågor började urskiljas och blev därmed ett eget ”problemområde”, 
där bland annat handikappsorganisationer har haft ett intresse av att området 
undersöks. Handikappsforskningen har genom utvecklingen börjat hantera de 
problem som all annan samhälls- & beteendevetenskaplig forskning får brottas 
med. Ett problem handlar om själva definitionen av området, ämnet eller 
begreppet. På grund av att handikappsområdet är komplext och mångfacetterat 
blir forskningen kring handikapp tvärvetenskapligt (Söder, 2005).  
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva internationella och nationella studier som 
rör integrerat boende, personalens yrkesroll och LSS begrepp normalisering, 
självbestämmande, delaktighet och integrering. De studier som är beskrivna är 
relevanta att jämföra med min egen studie, vilket senare görs i analysen. 
 
 
5.1 Internationell och nationell forskningsöversikt 
Jag har valt att beskriva forskning som har skett i Storbritannien, Norge och 
Sverige kring ämnen som berör de nya boendeformerna och personalens arbete. 
Anledningarna till att jag har valt dessa länder är flera. Norge är intressant då 
det är ett grannland och använder sig av, precis som Sverige, den miljörelativa 
handikappsmodellen. Storbritannien är av intresse då det är ett land som ligger 
relativt nära, men som använder sig av en annan handikappsmodell, den sociala, 
när det gäller att förstå och förklara handikapp och funktionshinder. Därmed har 
Storbritanniens habiliteringspersonal ett annat arbetssätt än det som är aktuellt i 
Sverige.  
 
Jag kommer att beskriva de norska och de brittiska studierna mer kortfattat och 
mindre detaljerat, då jag har velat lämna mer utrymme för de studier som har 
bedrivits inom Sverige. De nationella studierna är mer relevanta att beskriva 
mer utförligt och detaljerat då min studie är gjord i Sverige. Jag har även 
sammanställt en kortare beskrivning över Norges och Storbritanniens boende-
utveckling, då jag anser att det är av intresse att få en bild över detta för att 
kunna få en förståelse kring varför forskningen ser ut som den gör i respektive 
land. Jag vill uppmärksamma att de internationella studierna har gjorts under 
första hälften av 1990-talet, vilket gör att dessa studier är något äldre än de 
nationella studierna jag har beskrivit.  
 
 
5.1.1 Internationella studier 
Storbritannien 
Storbritanniens institutionsavveckling påminner om den avveckling som 
inträffade i Sverige. Storbritannien började redan på 1950-talet söka nya 
boendeformer och i slutet av 1970-talet började detta ta vid. Då hade 
missförhållandena på anstalterna uppdagats (Ericsson, 1996b) och 
handikappsorganisationer börjat protestera mot institutionerna, exkluderingen 
ifrån arbetsmarknaden och den fattigdomen människor med funktionshinder 
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upplevde, precis som i Sverige. Detta blev sedan upptakten till den sociala 
modellen (Thomas, 2002). En handikappsorganisation som var påtryckande för 
en förändrad syn var the Union of the Physically Impaired Against Segregation 
(UPIAS) (Mercer, 2002).1 
 
Storbritannien har sedan 1970-talet utvecklat boendeformer som påminner om 
grupp- & servicebostäder. Det bor oftast två till sex personer per bostad och 
brukarna har alltid tillgänglig personal. Dessa verksamheter ägs av 
serviceagenturer, som bekostas av fonder ifrån myndigheter. Personal kan 
ibland arbeta på flera boenden, vilket är ett annorlunda sätt att organisera 
verksamheten på jämfört med Sverige. Det finns även andra typer av boenden i 
Storbritannien och dessa är större, har en mindre personalstyrka och boendet 
bekostas av gåvor. En annan skillnad, jämfört med till exempel Sverige och 
Norge, är att de nuvarande verksamheterna kostar mer än vad institutions-
boendet gjorde. I Sverige och i Norge ska det vara tvärtom, där ska de 
nuvarande verksamheterna kosta mindre än vad anstaltsboende gör enligt 
Mansell (1996). År 1998 ägde oberoende sektorer 88 procent av alla 
omsorgsboenden i Storbritannien och studier, bland annat av Andrews & 
Phillips, har visat att de mindre boendeenheterna uppvisar mindre av 
institutionalisering, vilket följer mottot ”omsorg i samhället” väl (Holden & 
Beresford, 2002).  
 
Felce med flera har gjort studier kring boenden som har varit speciellt 
anpassade för varje individ. Studierna har visat att personal, genom att dela upp 
arbetsuppgifterna i hushållet till delmoment och bara bidra med så mycket hjälp 
till brukaren som är nödvändigt, kan ge positiva effekter. Att dela upp 
uppgifterna till delmoment kan öka brukarnas delaktighet, ge dem mer 
erfarenhet och öka möjligheten till att de ska växa som individer och bli mer 
självständiga. Några studier har visat att brukarna hade mindre delaktighet i de 
nya boendeformerna, medan andra studier som har gjorts av bland annat Lowe 
& de Paiva ifrån 1990 och Felce, de Kock, Thomas & Saxby ifrån 1986 visar på 
ett ökat adaptivt beteende (Mansell, 1996). 
 
Det har gjorts studier där forskare har jämfört personal på institution med 
personal på de nya bostäderna och dessa studier har visat en positiv bild över 
verksamheterna. Studierna visar på att det är en större interaktion mellan 
brukare och personal, personalen är även mer stödjande och brukarna har mer 
sociala kontakter och lättare att få praktisk assistans i det nya boendet. En 
anledning till detta kan bero på ökade personalresurser och att alla former av 
resurser används mer effektivt (Mansell, 1996). 
 
Mansell, Hughes & McGill gjorde en studie 1993, som visat på att de nya 
boendeformerna har oklara mål och att det finns brist på direktiv inom 
verksamheten. Personal har sällan relevant utbildning, vilket är en konsekvens 
av att omsorgsyrket inte anses vara professionellt. Studien visade även att 

                                                 
1 För mer information kring Storbritanniens historia kring funktionshinder och 
upptakten av den sociala modellen kan Anne Borseys artikel ”History, Power 
and Identity” i Barnes, Oliver & Bartons bok ”Disability Studies Today” ifrån 
2002 läsas.  
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personal får för lite vägledning om hur de ska uppnå normalisering för brukarna. 
De har fått information om dessa värden, men ej hur detta ska gå till i praktiken. 
Mansell, Hughes & McGill fann även att personal inte erbjuder brukarna 
delaktighet i vardagslivet och att de kunde möta brukarna genom att använda ett 
kommunikationssätt som brukaren inte förstod. För att förbättra omsorgen för 
dessa brukare anordnade Mansell, Hughes & McGill praktisk utbildning för 
personal och arbetsledare. Resultat blev över lag positivt. Genom utbildning 
som ändrade personalens och arbetsledarens perspektiv kunde de ta andra beslut 
som förbättrade arbetssättet och omsorgen kring brukarna. Det blev bland annat 
en ökad delaktighet i vardagslivet, men studien visade också att det personalen 
hade lärt sig under utbildningen ibland var svårt att praktisera och Mansell, 
Hughes & McGill ansåg att engagemanget hos personalen inte ökade efter 
avslutad utbildning (Mansell, 1996). 
 
 
Norge 
Norrmännen ansåg redan på 1960-talet att livet var humant, socialt och 
kulturellt oacceptabelt på institutionerna och myndigheterna ansåg att det inte 
räckte att enbart omorganisera eller öka personalresurserna. Trots att 
myndigheter ville förändra boendeformerna, så var Norge senare i sin 
institutionsavveckling än Storbritannien och Sverige. Målet i Norge har varit att 
alla institutioner ska vara stängda i slutet av 1990-talet.  Norge har även använt 
sig av ordet institution längre än andra länder, trots att de boendeformer som har 
utvecklats sedan 1960-talet påminner mer om en gruppbostad än om en anstalt. 
Mellan 1971 till 1989 ökade bland annat personalstyrkan och boendearealen i 
Norge för brukarna (Tøssebro, 1996). 
 
De flesta studier som berör boendeverksamheten i Norge har kretsat kring 
institutionsboende. Tøssebro gjorde en studie 1992 kring att bo på en institution 
och det var inte en positiv bild han målade upp. Brukarna hade blivit placerade 
på anstalten, det fanns ytterst lite privat sfär inom verksamheten och brukarna 
hade varken fått välja sina grannar eller den personal som arbetade där. Det 
fanns inaktivitet, för många brukare inom anstalten och för lite personal. Han 
menade även på att brukarnas arbete är mer en symbol än ett riktigt arbete. Flera 
liknande studier har gjorts och med liknande resultat (Tøssebro, 1996).  
 
När forskarna började peka på positiva effekter i de nya boendeformerna 
påskyndades bostadsutvecklingen på 1990-talet. Det blev bättre hus, färre 
brukare inom varje bostad och hyresgästerna blev mindre segregerade, då 
bostäderna var mer integrerade i samhället. Jensen gjorde en studie 1992, där 
han visar på stora förändringar i personalens beteende i de nya bostäderna. Det 
blev ett större personligt utrymme och privatlivet för brukarna ökade. Tøssebro 
påpekar dock att Norge fortfarande har lång väg att gå i förbättrad omsorg för 
personer med intellektuella funktionshindrade. Han anser också att ett 
intellektuellt funktionshinder är ett stigma i sig och det försvinner inte bara för 
att institutionerna läggs ner (Tøssebro, 1996).  
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5.1.2 Nationella studier 
Inflyttning till integrerat boende 
Elisabeth Olin (2003) har skrivit en avhandling i Socialt arbete som handlar om 
när ungdomar med intellektuella funktionshinder flyttar hemifrån till personal-
bemannad verksamhet. Olins syfte har varit att undersöka och förstå effekterna 
av denna flytt, för alla inblandade parter, det vill säga både för ungdomarna, 
föräldrarna och för personalen.  
 
Olin (2003) fann att personalen var ambivalenta till sina arbetsuppgifter när det 
kom till vad de skulle och inte skulle göra med och för brukaren. De visste att 
de skulle arbeta med service, ej med omsorg, men de var osäkra vart gränserna 
gick. Det fanns även en osäkerhet kring vart gränserna för den privata och den 
offentliga sfären gick. Personalen hade ett kontrollbehov över situationer som 
uppstod i bostaden och denna kontroll kunde även göra att personalen 
kontrollerade ungdomarnas privata sfär.  
 
Olin (2003) visar på att personalens rutiner och regler försvårade eller hindrade 
ungdomarnas självbestämmande och initiativförmåga. Det fanns en målsättning 
för självbestämmande och egna initiativ inom verksamheten, men ungdomarna 
fick likväl flera gånger anpassa sig efter personalens rutiner och tider. Brukarna 
tyckte ofta att personalen bestämde för mycket, men att de fick anpassa sig trots 
allt efter rådande regler. Anhöriga kunde också ha en negativ påverkan på flera 
sätt. De kunde anse att ungdomarna fick bestämma för mycket och att 
personalen gjorde för lite, vilket ofta resulterade i att både personal och 
brukaren fick ge vika efter anhörigas önskningar. 
 
Positiva bitar som fanns inom verksamheten var att personalen arbetade för 
aktiv problemlösning, för att öka livskvaliteten för brukaren och samtidigt 
underlätta sitt eget arbete. Fokus var på service och ett individuellt 
brukarperspektiv. Negativa bitar Olin fann handlade om den beroendeställning 
som fanns mellan personal och brukarna, som kunde leda till fortsatt 
inkompetens och hjälplöshet. Den sociala kontexten är inte densamma som 
mellan förälder och barn och därför kan ungdomarna upplevas bli mer hjälplösa 
efter inflyttningen. Brukarna behandlades stundtals likformigt då kollektiva 
normer fick företräde framför individuellt självbestämmande. Det var även 
lättare att få praktiskt stöd än emotionellt och intellektuellt stöd. Trots dessa 
”problem” avslutar Olin sin studie med att det fanns en interaktionsprocess 
mellan personal och brukare för ökat självbestämmande, vilket skapade nya 
erfarenheter kring den egna förmågan, till andra människor och mot omvärlden 
(Olin, 2003).  
 
Kent Ericsson (1995a) har tillsammans med några medförfattare sammanställt 
ett projekt som berör vad det har inneburit för personer med intellektuella 
funktionshinder att flytta ut ur vårdhemmet och in till mer integrerade 
boendeformer. Projektets avsikt var att beskriva och förstå normaliserings-
processen som pågår vid avvecklingen och syftet har varit att beskriva brukarna 
och deras vardag och det stöd och den service som bidrar till denna vardag. 
Ericsson pekar genomgående under hela projektet på hur viktiga de centrala 
begreppen, så som delaktighet och integrering, är för brukaren.  
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I projektet framkom det att brukarna själva ansåg att de fick mer 
självbestämmande efter flytten, men att det var en rättighet som var svår att 
utnyttja fullt ut eftersom självbestämmandet ofta begränsades av personalen. 
Brukarna upplevde större frihet, men livet hade blivit mer ensamt efter 
utflyttningen, trots att familje- och anhörigträffarna hade ökat. Några av dem 
som bodde inom verksamheten upplevde ekonomiska svårigheter. Personalen 
gjorde fortfarande det mesta av hushållsarbetet, men brukarna hjälpte till 
emellanåt (Gilbertsson & Ericsson, 1995).  
 
Personalen upplevde att arbetet på gruppbostaden innebar större frihet, 
inflytande och självständighet än inom vårdhemmet och att de kunde skapa 
bättre livsvillkor för brukarna. Det fanns mer tid för varje enskild individ på 
bostaden, men personal upplevde att de hade sämre arbetstider och att det var 
mer ensamarbete på gruppbostaden än i vårdhemmet. Andra negativa bitar inom 
gruppbostaden var ökade hushållssysslor, mycket stress och stor psykisk 
påfrestning för personalens del. De ansåg att det var dålig kontakt med andra 
gruppbostäder. Ingen i personalen ville gå tillbaka till ett vårdhemsarbete, men 
de ansåg att de gärna slapp de ökande hushållssysslorna inom den nya 
verksamheten (Ericsson & Dahlgren, 1995).  
 
Zachrisson (1995) tittade på livskvalitet för personer med grava intellektuella 
funktionshinder och fann att det normala i livet inte alltid blir det goda livet. 
Detta gällde särskilt för de brukare som var till åren och flyttat till ett sjukhem. 
De blev behandlade som patienter och omsorgen blev helt inriktad på vård. 
Zachrisson anser att brukare med grava intellektuella funktionshinder lever ett 
generellt rikt och mångfacetterat liv, det vill säga upplever ett gott liv. Hon fann 
dock att gruppbostäderna var isolerade socialt och det var en företeelse hon 
gärna såg vidare studier på. 
 
 
Den nya vårdrollen 
Lill Jansson (1998) har studerat arbetet hos personal på gruppbostäder. Hon har 
i sin studie inriktat sig på personalens arbete i förhållande till Lagen om stöd 
och service (LSS). Hon har tittat på vårdarens roll i förhållande till LSS i sin 
helhet och hur personalen ser på sin roll efter att verksamheterna började arbeta 
efter lagen. Jansson pekar bland annat på att yrkeskåren har dålig kunskap vad 
deras uppdrag och yrke går ut på och att det behövs fortbildning kring detta. 
Synen på yrkesrollen var i stort sett fortfarande den samma för vårdarna trots att 
de egentligen har ett annat arbetssätt än tidigare. Flertalet av informanterna 
ansåg fortfarande att deras huvudsyssla var att vårda och inte att stödja.  
 
Jansson (1998) fann att utbildningsbakgrunden hos vårdarna var skiftande. 
Många var till och med ambivalenta kring utbildning då de ansåg att om det 
tidigare gick att utföra dessa uppgifter utan utbildning så går det än idag. Även 
arbetsgivarna var ambivalenta kring utbildning och de satte stort fokus på 
personlig lämplighet vid anställning. En sak som personalen ansåg var av stor 
vikt var att tolka brukarnas signaler de visade vid kommunikation, till exempel 
kroppsspråk och ljud.  
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Jansson (1998) anser att kunskaperna kring LSS var obefintliga eller bristfälliga 
även om det hade gått några år efter att lagen trädde i kraft. Hon anser att det 
behövs tydligare målstyrning, en fokusering på uppdraget och högre satsning på 
höjd kunskapsnivå hos personalen än vad hon kunde se att det gjordes i slutet av 
1990-talet. 
 
 
Normalisering, självbestämmande och delaktighet 
Ove Mallander (1999) har skrivit en avhandling där han jämför hur personal och 
brukare på vårdhem och gruppbostad har det i förhållande till begreppen 
normalisering och självbestämmande. På vårdhemmet var arbetet mer inriktat 
på vård. Arbetet gick på automatik och det förekom inte någon större interaktion 
mellan personal och brukare och personalen hade stor makt. Personalen på 
gruppbostaden hade en mer ambivalent syn på sina arbetsuppgifter, men de 
ansåg att yrkesrollen var mångfacetterad och pedagogisk. Arbetsstyrkan 
arbetade mer mot aktivitet och självständighet än vad som skedde inom 
vårdhemmet. Det fanns även större interaktion mellan personal och brukare och 
brukarna fick bestämma mer själva. Personalen hade fortfarande stor makt och 
brukarnas självbestämmande fick ge efter för personalens arbetstider, rutiner 
och när det var brist på personal. Assistenterna ansåg på båda verksamheterna 
att deras arbetsbörda var mycket tung och de ansåg att utbildning inte var av 
någon större vikt inom handikappsomsorgen. 
 
Personalen på gruppbostaden upplevde mer frihet än vårdhemspersonalen, då 
föreståndaren inte var lika närvarande. Även brukarna hade det mer fritt inom 
gruppbostaden och de hade fler anhörigkontakter. Mallander fann att brukarna 
som bodde på gruppbostaden inte var så integrerade i närmiljön, som andra 
människor är. Trots att de bodde mer integrerat än vad de gjorde på ett vårdhem, 
så har de fortfarande dålig kontakt med grannar och personal kunde till och med 
hindra vissa kontakter utanför verksamheten (Mallander, 1999). 
 
Arbetsstyrkan på det integrerade boendet visade mer respekt, tillit och intimitet 
än personalen som arbetade på vårdhemmet. Personalen kunde även på 
gruppbostaden diskutera och ta beslut som rörde brukaren direkt eller indirekt 
utan hans eller hennes närvaro, vilket var ett maktutövande till personalens 
fördel. Personalen bestämde aktiviteter, utan brukarnas delaktighet och detta 
gjorde de för att det var ett sätt att få sina brukare att bli mer integrerade och 
självständiga. Detta tänkande kan begränsa det egna självbestämmandet och 
integriteten enligt Mallander och brukarna kände själva att det fanns en 
aktivitetshysteri inom verksamheten men att det inte lönade sig att protestera 
(Mallander, 1999).  
 
Personal på gruppbostaden bestämde även premisserna, när det kom till 
beteende och aktivitet. De tänkte mycket på sitt eget anseende och kunde genom 
direktstyrning få brukaren att göra det personalen ville. De kunde därefter säga 
att personen hade hjälpt till eller varit delaktighet i aktiviteten. Mallanders 
slutsats var den att gruppbostaden inte möjliggör självbestämmande i den grad 
som den ska göra enligt LSS (Mallander, 1999). 
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Lindqvist & Norlén (2004) har studerat personal på gruppbostad och på daglig 
verksamhet i förhållande till begreppet självbestämmande. Syftet med studien 
var att belysa begreppet självbestämmande för personer med intellektuella 
funktionshinders och personalens upplevelse kring detta. Lindqvist & Norlén 
fann att personal hade varierande utbildningsbakgrund och olika syn på sin 
yrkesroll. Personalen hade även svårt att beskriva vad deras yrkesroll innebar 
men de var eniga om att det handlade om att stödja och få de människor de 
arbetade med så självständiga som möjligt.  
 
Lindqvist & Norlén (2004) fann att personalen vägledde brukaren till själv-
bestämmande genom att ge förslag eller alternativ och att självbestämmandet 
kunde hindras av personalens rutiner, regler och värderingar, men även av 
tidsbrist och ekonomiska faktorer. Anhöriga hade också stort inflytande över 
brukaren och dennes självbestämmande. Personal ansåg att självbestämmande 
inte alltid är naturligt för personer med intellektuella funktionshinder, utan de 
behöver uppmuntras, motiveras och aktiveras till egna initiativ. Att personal 
upplever att funktionshindrade måste uppmuntras och motiveras till själv-
bestämmande kan kopplas till det Jacobson (2000) beskriver. Jacobsson berättar 
om sin underordnade roll på institution när hon bodde där och att denna roll har 
påverkat henne negativt långt efteråt. Eftersom hon inte fick bestämma själv 
som liten, har hon haft svårt att utnyttja denna rättighet även i vuxen ålder. Hon 
har haft svårt att ta egna initiativ och inse att det är hon som bestämmer över sitt 
liv och det har även tagit lång tid för henne att anpassa sig efter de rättigheter 
hon nu har enligt lag.  
 
Lindqvist & Norlén (2004) slutsats var att det inte är lätt att identifiera 
självbestämmande. De ansåg att de kunde se att personer med intellektuella 
funktionshinder hade denna rättighet inom verksamheterna men att det var en 
rättighet som starkt begränsas av olika faktorer som rutiner, regler och attityder. 
 
 
Integrering och delaktighet 
Ringsby Jansson (2002) har skrivit en studie som berör hur människor som bor 
på ”bostad med särskilt stöd” använder arenor i sin vardag och i sitt sociala liv. 
Hon inriktade sin studie på aktörernas, alltså brukarnas, eget perspektiv och syn 
på sitt liv och sin vardag och hur de använde de arenor som fanns att tillgå i 
deras omgivning. Hon kunde se att det fanns tre olika stilar hos brukarna och att 
de använde sina arenor för socialt liv och integrering på olika sätt. Det fanns den 
informellt orienterade kontaktsökaren, de föreningsorienterade och de som var 
personal- och anhörigorienterade. Detta visar att även personer med 
intellektuella funktionshinder är olika som individer och har olika behov när det 
kommer till arenornas utformning.  
 
De integrerade boendena ska bli så individuella och icke-kollektiva som möjligt 
och detta sker genom att minska de gemensamma lokalerna, som Ringsby 
Jansson kallar för träffpunkter, och öka det egna boendet. Syftet med detta 
handlar om begreppen normalisering och integrering, då samhället utgår ifrån 
sina normer om hur ett hem är förskaffat och hur ett normalt liv ska levas. 
Ringsby Janssons studie visar dock på att dessa träffpunkter är av stor vikt för 
brukarna, särskilt för dem som hade svårare att ta sig ut i samhället och som 
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kanske inte hade detta behov. De gemensamma lokalerna kan leda till ökad 
integrering för brukarna rent generellt, då de kollektiva arenorna blir en arena 
där denna grupp kan pröva sig mot andra, få bekräftelse och stärka sig själva. 
Träffpunkterna utformas dock ofta efter personalens syn på normalitet och 
föreställningar om ett hem. Det finns inte heller en språngbräda för att utveckla 
nya sätt att förhålla sig till omvärlden och till andra människor (Ringsby 
Jansson, 2002). 
 
Precis som de gemensamma lokalerna var viktiga, så var även den egna 
lägenheten. Lägenheten användes mer som en form av reträtt av brukarna, än 
vad som är tanken med den egna bostaden. Ringsby pekar även på att det 
fortfarande finns brister när det kommer till brukarnas möjlighet att bli 
integrerade i den närmsta närmiljön. Brukarna har fått ökade livsvillkor i och 
med det integrerade boendet, men de är fortfarande inte väl integrerade i 
samhället (Ringsby Jansson, 2002). 
 
Kjellman (2003) har skrivit en avhandling om marginaliserade människors 
förändrade vardagsliv. Hon har studerat två marginaliserade grupper, vars liv 
förändras av olika anledningar. Den första gruppen berör nyktra narkomaners 
liv efter behandlingshemmet och den andra gruppen är människor med 
intellektuella funktionshinders liv efter utflyttning ifrån en institution. 
Kjellmans (2003) studie visar att det institutionaliserade boendet oftast har 
negativa effekter för de som bodde där. Deras vardagsliv liknande varandra och 
brukarna hade väldigt lite kontakt med världen utanför institutionens område. 
Personalen styrde brukarnas vardagsliv i stor grad då de boende fick anpassa sig 
efter personalens tider, arbetsstyrka och efter de regler och rutiner som var 
starkt inarbetade. Personalen hade även makten att bestämma aktiviteter, vilket i 
vissa fall kunde vara positivt för brukaren, till exempel om brukaren vanligtvis 
inte tog några initiativ till aktivitet. Enligt studien var helgerna något rörligare 
och flexiblare, men alla aktiviteter gjordes i grupp. Brukarnas vardag och liv 
innebar att de blev dåligt rustade för livet utanför institutionen då de inte fick 
erfarenheter och tillräcklig kunskap om världen utanför. 
 
I Kjellmans (2003) studie flyttade brukarna in i integrerat boende, då 
institutionen avvecklades i slutet av 1990-talet. Studien visar att resultatet av 
denna flytt inte var det samma för alla och detta berodde på flera faktorer. Två 
faktorer som spelade roll var hur gravt funktionshindret var och vilka aktiviteter 
som fanns att tillgå i samhället. Personalen spelade fortfarande en stor roll i det 
nya boendet, då de fortfarande styrde brukarnas vardagsliv genom rutiner och 
regler. Personal fick styra upp kring när saker och ting skulle ske, vilket kan 
kopplas till att människor med intellektuella funktionshinder har lite erfarenhet 
kring att göra saker på egen hand. Detta påverkar även brukarnas möjlighet till 
att uppnå normalisering, integrering, självbestämmande och delaktighet. Några 
av brukarna blev dock mer delaktiga i sitt liv, medan andra var på samma nivå 
som innan. 
 
Studien visade att ingen blev mer integrerad i samhället än vad de var tidigare 
och att de flestas liv påminde om det liv de levde innan utflyttningen. Gamla 
kontakter som hade varit betydelsefulla för brukaren försvann och många av 
brukarna tappade kontakten med sin förra kontaktperson på grund av det ökade 
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geografiska avståndet. Det sociala kontaktnätet blev därmed sämre för dem, då 
de har flyttat ifrån vänner och kontaktpersoner och in i ett samhälle där de 
kanske inte hade någon biologisk familj kvar på grund av hög ålder. För en 
person blev utflyttningen väldigt positiv, men denna brukare blev placerad på 
ett boende som var resursstarkt, vilket visar på att individuella förutsättningar 
och lösningar får olika konsekvenser för var och en (Kjellman, 2003).  
 
 
5.2 Sammanfattning 
Både internationella och nationella studier uppvisar likheter och skillnader 
sinsemellan när det kommer till normalisering, integrering, självbestämmande 
och delaktighet. Några studier har visat att personligt utrymme, integrering och 
delaktighet ökar vid inflyttning till integrerat boende, medan andra studier har 
visat minskad delaktighet. De sociala kontakterna och kontakten mellan 
personal och brukare ökar vid de integrerade boendeformerna, likaså själv-
bestämmande enligt tidigare forskning. Det har dock framkommit i flera studier 
att det finns oklara mål, brist på direktiv och utbildning inom verksamheterna. 
Utbildning inom LSS och kunskap om funktionshinder är en bristvara hos 
personalen. 
 
Flera studier har även visat att brukarna har svårt att uppnå självbestämmande, 
trots ökade möjligheter för detta och faktorer som påverkar negativt är 
arbetsrutiner, arbetstider, ekonomi, personalbrist och värderingar. Beroende-
ställningen mellan personal och brukare finns fortfarande trots ändrat arbetssätt 
och detta sätter avtryck i det dagliga arbetet. Tidigare studier har visat att det 
finns en vilja hos personalen att göra det bästa för brukarna, men forskning visar 
också att utflyttningen ifrån institution till integrerat boende har slagit olika för 
olika individer. Några har fått det bättre, medan andra har fått det sämre. 
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6. Metod 
Vid val av metod är det viktigt att tänkta på vilken metod som är bäst lämpad 
för syftet och problemformuleringen. Enligt Denscombe (2000) är valet av 
metod en fråga om rätt sak på rätt plats. Det finns fyra metodertekniker; enkäter, 
intervjuer, observationer och skriftliga källor och dessa tekniker lämpar sig för 
olika ändamål. Teknikerna kan också kombineras för att på så sätt komplettera 
varandra och ge stöd till empirin, till exempel genom triangulering. Metoderna 
kan placeras inom kvalitativ och kvantitativ metod, där intervjuer oftast ingår i 
kvalitativ och enkäter vanligtvis ingår i kvantitativ metod. Den kvalitativa 
metoden innebär få informanter men som ger ett djup i data, medan den 
kvantitativa metoden ger ett stort och brett underlag. Min valda metod är 
kvalitativ med intervjuer. I detta kapitel kommer jag bland annat redogöra för 
det empiriska underlaget har sett ut, hur empirin har samlats in och diskutera 
generaliserbarhet, validitet, reliabilitet och etik.  
 
 
6.1 Empiriskt underlag 
Denna studie handlar om hur personal på ”bostad med särskilt stöd” arbetar i 
praktiken och hur personal förhåller sig till Lagen om Stöd och Service. Jag har 
velat få ett djup i min empiri och jag har velat få fram känslor, tankar och en 
bild av arbetet på bostaden. Dessa tankar har varit grundläggande för mitt val av 
metod och därmed ansåg jag att kvalitativ metod var den metod som var mest 
lämpad.  
 
Denscombe (2000) skriver att valet som stödjer intervju som forskningsmetod 
är liknande mina egna; data baserad på emotioner, erfarenheter och känslor, data 
baserad på känsliga frågor och data som är baserad på privilegierad information. 
Denscombe anser att intervju är en bra metod om det finns möjlighet att få 
direktkontakt med informanterna och om forskaren har gott om tid och 
ekonomiska resurser till sitt förfogande. Jag har haft både möjlighet till att få 
direktkontakt med mina informanter och de ekonomiska och tidsmässiga 
resurserna för att genomföra intervjuer på plats.  
 
Det finns både för- och nackdelar med alla metoder och det gäller att väga för- 
och nackdelar mot varandra vid val av metod för att se vilken metod som passar 
ändamålet och forskaren bäst. Det finns några saker som forskaren kan göra för 
att minimera de eventuella nackdelar som finns för den valda metoden. Två 
exempel är att vara väl förberedd och vara medveten om vilka nackdelar som 
finns innan forskaren börjar samla in empiriska data (Denscombe, 2000). För att 
bli förberedd inför intervjuerna läste jag en mängd olika böcker, publikationer 
och tidigare forskning om ämnet och utarbetade min intervjuguide i etapper. Jag 
gjorde även en provintervju för att se hur lång tid intervjun skulle ta, om 
frågarna blev bra och om jag fick fram relevant empiri. Provintervjun gav 
väldigt mycket på flera plan, men mest gav den mig en säkerhet inför de 
kommande intervjuerna.  
 
Fördelar som Denscombe (2000) nämner för kvalitativ metod är informationens 
djup, värdefulla insikter, enkel utrustning, informanten får göra prioriteringar, 
det finns en flexibilitet i intervjumötet och validiteten går att kontrollera på 
plats. Kvalitativ metod har hög svarsfrekvens och intervjun kan upplevas som 
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terapeutisk av informanten. Jag upplevde dessa fördelar under hela processen. 
Jag fick ett djup i min empiri och informanterna var väldigt vältaliga och öppna 
under hela intervjun. Jag utnyttjade samtalet för att kontrollera validiteten på 
plats. Validitet kommer jag att diskutera i eget stycke längre fram i 
metodavsnittet.  
 
Nackdelar vid intervjuer är att det är en tidskrävande metod då det både kan ta 
tid att samla in data men också att skriva ut och analysera den. Det finns även en 
osäkerhet i hur mycket forskaren påverkar intervjun eftersom det är svårt att 
vara objektiv i mötet. Vad informanten säger är inte alltid vad han eller hon gör, 
bandspelaren kan kännas hämmande och kvalitativ metod kan även medföra 
höga kostnader (Denscombe, 2000). Att kvalitativ metod är en tidskrävande 
metod har märkts. Det tog mellan två till tre timmar att samla empirisk data vid 
ett intervjutillfälle, inklusive restid, och det tog cirka fem till sex timmar att 
skriva ut varje intervju ord för ord. Det blev drygt 100 sidor utskrift för tolv 
intervjuer, men det gick relativt fort att sammanfatta och jämföra 
informanternas data, då hela processen gör att det blir lättare att minnas vad var 
och en har sagt om olika ämnen och de flesta höll sig inom frågeguidens 
ordningsföljd under samtalet. 
 
Det finns tre typer av forskningsintervjuer. Den första är den strukturerade 
intervjun, som innebär att forskaren har en stark kontroll över frågorna och 
svarens utformning. Fördelen med denna är att analysen blir enkel, men den 
påminner mer om en enkät än ett samtal. Den andra intervjuformen är 
semistrukturerad intervju. Den innebär att det finns en färdig lista över ämnen 
som ska behandlas och frågor som ska ställas, men forskaren är flexibel och ger 
informanten möjlighet att utveckla sina tankar. Detta ger en nyanserad bild men 
blir svårare för forskaren att analysera. Den tredje formen är den ostrukturerade 
intervjun, där forskaren enbart ger informanten ett ämne att samtala om i början 
av intervjun (Denscombe, 2000). Mitt val här har varit den semistrukturerade 
intervjuformen. Jag har velat ha en viss kontroll över ämnen och frågor för att 
bli garanterad information som blir relevant för min forskning, men jag har 
samtidigt velat få informanterna att fördjupa sina tankegångar och ställa 
följdfrågor kring det de samtalar om. Jag har bearbetat fram två intervjuguider, 
en för enhetschefer och en för personal, och båda två har varit semistrukturerade 
(bilagor 3 och 4).  
 
 
6.2 Tillvägagångssätt 
Jag har använt mig av två tillvägagångssätt för att nå mina tilltänkta 
informanter. Vid mitt första försök skickade jag ut ett e-mail (se bilaga 2) till 
enhetschefer inom en kommun i Sverige. Jag fick svar ifrån några enhetschefer, 
både negativa och positiva. Mitt andra försök var genom att ringa direkt till 
enhetschefer inom en annan närliggande kommun i Sverige och presentera mig 
och min studie. Jag fick härigenom ett större positivt genomslag. Jag bokade 
intervjutillfällen med personal och chef på de verksamheter där jag fick positivt 
gensvar, antingen via enhetschef eller via habiliteringspedagog. Anledningen till 
att jag tog kontakt med enhetscheferna för att få informanter var för att jag 
ansåg att cheferna behövde informeras och ge sitt godkännande innan jag 
besökte bostäderna. 
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Empirin samlades in och skrevs ut under två månader. De flesta av 
personalintervjuerna gjordes på den bostad där de arbetar. Två av intervjuerna 
har gjorts på enhetschefens kontor och hemma hos informanten. Jag gjorde två 
enhetschefsintervjuer, där en av dem gjordes på dennes kontor och den andre 
gjordes via e-mail på grund av tidsbrist.  
 
Samtalen med personalen varade mellan 50-75 minuter och samtalet med 
enhetschefen varade ungefär 20 minuter. Jag har samtalat med var och en 
enskilt, trots att jag fick förslaget att intervjua två informanter samtidigt. 
Anledningen till att jag inte accepterade detta erbjudande var för att jag kände 
mig osäker på hur utgången skulle bli av detta. Det kunde ha lett till intressanta 
diskussioner mellan de två och jag kanske hade fått fram annan information. Jag 
valde att genomföra intervjuerna en och en. Samtal med två kan göra att de för 
intressanta diskussioner mellan varandra och ge ny infallsvinklar, men det kan 
också göra att någon inte vågar säga exakt vad den tycker när sin arbetskollega 
sitter bredvid.  
 
Alla intervjuer är inspelade via kassettbandspelare. Jag har inte upplevt att det 
har påverkat innehållet av empirin, då de flesta informanter verkade glömma att 
den existerade efter en stund. Jag ansåg att bandspelaren skulle underlätta 
insamlandet av data på flera plan. Genom att spela in, har jag kunnat fokusera 
mer på själva samtalet och på vad informanterna berättar för mig. Bandspelare 
underlättar även när jag ska återge intervjuerna, eftersom jag då har möjlighet 
att skriva av det de har sagt ord för ord. Jag har även fört anteckningar under 
samtalet för att kunna ställa intressanta följdfrågor och för att ha minnes-
anteckningar ifall bandspelaren inte spelade in allt som informanten sa. 
 
 
6.3 Urval 
Urvalet har bestått av fem ”bostäder med särskilt stöd”. Jag har intervjuat två ur 
personalgruppen per bostad, vilket blir tio personalintervjuer. Detta empiriska 
underlag ansåg jag i samråd med handledare skulle räcka för att täcka ett 
tillräckligt stort empiriskt underlag för denna uppsats. Jag har även intervjuat 
två enhetschefer för att få deras syn på personalens arbete, LSS och dess 
intentioner. I vissa fall har habiliteringspersonalen eller enhetschefen tagit ut 
tilltänkta informanter och en gång fick jag samtala med någon annan, då den 
utvalda informanten hade insjuknat under natten. Jag har även fått hjälp av 
informanter att finna andra informanter inom samma verksamhet som skulle 
kunna vara intresserade av att delta. I de flesta fall var habiliteringspedagogen 
på bostaden involverad i valet av informanter, oftast genom att fråga 
personalgruppen. Urvalet har skett utan att jag har aktivt styrt vem jag ska 
intervjua. 
 
Urvalet har blivit tillräckligt stort, men jag skulle ha önskat att fler män hade 
visat intresse för att även få deras syn på sin yrkesroll. Detta är dock mer 
önskvärt än genomförbart, då erfarenheten är att personal på grupp- & 
servicebostäder över lag är kvinnodominerad. Majoriteten av de jag kom i 
kontakt med var kvinnor, även på högre nivå inom verksamheterna. Det 
arbetade några män på de flesta av bostäderna och hur könsfördelningen var på 
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varje bostad finns att finna i nästa kapitel, där jag presenterar verksamheterna 
och informanterna.  
 
Flertalet av mina informanter var kvinnor i medelåldern med 
vårdarinneutbildning och/eller erfarenhet kring institutions- och vårdarbete 
innan utflyttningar till grupp- & servicebostäder inträffade. Att det blev så var 
en slump, men å andra sidan verkade det som det var vanligt att personalstyrkan 
inom ”bostad med särskilt stöd” består av individer med dessa erfarenheter. 
Detta kan i sin tur påverka mitt resultat, vilket jag har svårt att ha åsikter om. 
Jag upplevde att både personal som hade arbetat på institution och de som inte 
hade det svarade likartat på frågorna. Det som kan ses som positivt är att jag 
ansåg att de informanter som hade arbetat på institution och vårdhem kunde 
bidra med kunskap och erfarenhet där de jämförde de olika yrkesrollerna och 
bostadsformerna, vilket är relevant för denna uppsats.  
 
Jag kommer inte att berätta mer ingående vart i Sverige dessa gruppbostäder 
och servicebostäder finns då jag vill låta mina informanter förbli så anonyma 
som möjligt. Detta är ett medvetet val för att skydda personal, enhetschefer men 
också av hänsyn till brukarna på bostäderna.   
 
 
6.4 Analys 
Då jag har valt att göra en kvalitativ studie, för att nå en fördjupad och ökad 
förståelse kring andras människors uppfattning om sin yrkesroll, ansåg jag att 
hermeneutik var användbar analysmetod för ändamålet. Hermeneutiken studerar 
tolkningar av texter och syftet är att få fram en giltig och gemensam förståelse 
för meningen i texten. Hermeneutikens bearbetningsmetod innebär en ständig 
växling mellan delar och helhet, vilket ses som en fruktbar cirkel och ska ge en 
ökad förståelse av textens mening (Kvale, 1997).  
 
Jag har använt mig av hermeneutiken genom att först skriva ut alla intervjuer 
och för att sedan läsa igenom varje intervju var för sig. I detta fall blir 
intervjuerna den text som bearbetas och tolkas. Jag ville få fram en helhet inom 
varje enskild intervju men också för att få en uppfattning av gemensamma 
nämnare och avvikelser mellan informanterna. Vid dessa genomläsningar fann 
jag att informanterna ofta diskuterade liknande saker, vilket jag även fick en 
känsla av vid intervjutillfället, även om de hade olika uppfattningar. Då 
informanterna ofta samtalade i samma ordning och påpekade samma saker 
underlättade det sammanställningen av den empiriska texten. Jag använde mig 
till stor del av intervjuguidens rubrikordning för att skapa en struktur i empirin, 
vars struktur jag sedan återskapade i analysen för att skapa en helhet och få ett 
samband mellan intervju, empiri och analys. 
 
 
6.5 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
Generaliserbarheten i intervjuundersökningar är en fråga som oftast ställs. 
Utifrån vardagen generaliserar vi mer eller mindre spontant. Generaliser-
barheten avser i vilken utsträckning resultaten kan antas gälla också i andra 
situationer eller på andra grupper än de som är studerade. Det finns tre mål för 
generalisering och det är tre vetenskapliga teorier. Det första är att studera det 
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som är, vilket innebär att forskaren försöker fastställa det som är det typiska, det 
allmänna eller det vanliga. Det andra målet är det som kanske kommer att 
finnas. Detta innebär att forskaren tittar på det som kanske kommer bli det 
typiska i framtiden genom att studera något som ligger långt fram i 
utvecklingen. Det tredje målet är det som kan finnas. Då lokaliserar forskaren 
situationer som han eller hon tror är ideala och exceptionella och studerar det 
som pågår där (Kvale, 1997).  
 
Kvalitativa studier gjorda på intervjuer är svårare att generalisera än experiment 
som ingår i en kvantitativ studie. Experiment är lätta att göra om och studera 
ifall resultatet blir det samma. I intervjuundersökningar handlar det mycket om 
tankar, värderingar, personliga erfarenheter och forskaren har lättare att påverka 
resultatet på ett omedvetet plan (Kvale, 1997). Jag anser att min studie visar upp 
en sannolik bild över hur det kan se ut på verksamheter i Sverige och jag har 
valt att studera det första målet, vilket innebär att studera det som är. Jag har fått 
fram en känsla av det som är allmängiltigt på integrerade boenden i Sverige 
idag, då informanterna har svarat relativt likartat på mina frågor. 
 
Validitet innebär hur pass väl forskaren mäter det som är avsett att mäta och den 
är bland annat påverkad av mätinstrumentets och undersökningsuppläggningens 
giltighet (Svensson, 1996). Som jag skrev tidigare kontrollerade jag validiteten 
på plats genom att ställa följdfrågor och ställa frågor om jag hade tolkat rätt. Jag 
anser att jag har mätt det som jag avsåg att mäta, det vill säg att det finns en hög 
validitet i studien. 
 
Reliabilitet handlar om en strävan efter att få intersubjektivt trovärdiga resultat 
och detta innebär att undersökningen ska kunna gå att reproducera med 
likvärdigt resultat. Detta är svårare att göra i en kvalitativ undersökning än i 
kvantitativ, men genom att noggrant beskriva urval, metodiska överväganden, 
tillvägagångssätt för insamling, bearbetning, analys och tolkning kan kravet på 
reliabilitet öka i kvalitativ forskning. Kravet på reliabilitet står dock i viss mån i 
kontrast mot kravet på nyskapande tolkning (Kvale, 1997). Jag har försökt öka 
reliabiliteten genom att försöka beskriva noggrant urval, metodiska över-
väganden och den metodiska processen efteråt.  
 
 
6.6 Etik 
Etiska frågor är av stor vikt att tänka på vid intervjuundersökningar på grund av 
flertal orsaker. Etiska övervägande sker på sju stadier enligt Kvale (1997) när 
det kommer till intervjuundersökningar. Dessa sju stadier är tematisering, 
planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering.  
 
När jag har gjort denna undersökning har jag tänkt mycket på hur jag ställer 
frågor. Jag har försökt formulera frågorna neutralt och utan personlig värdering 
i så stor utsträckning som möjligt. Jag har även försökt framföra frågorna som 
de är skrivna och när informanterna har sökt svar utav mig har jag försökt svara 
neutralt eller ”att jag inte vet” för att det inte ska färga deras svar. Jag har varit 
noga med att informera informanten om att det vi samtalar om kommer 
handskas på ett konfidentiellt sätt och jag har arbetat efter denna förutsättning 
genom hela uppsatsen.  
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En punkt som jag har fått förhålla mig till är mitt inifrånperspektiv. Jag har 
erfarenhet av att arbeta som habiliteringsassistent på ”bostad med särskilt stöd” 
och detta är något jag har haft mycket funderingar kring. Ett inifrånperspektiv 
kan vara både positivt och negativt. Mina erfarenheter gör att jag kan se 
samband på ett annat sätt och ställa frågor kring fenomen på bostäder som 
oinvigda kanske inte kunnat se eller ställt. Inifrånperspektivet kan göra att 
undersökningen blir vinklad efter mina tankar och åsikter och det är något jag 
har arbetat med under hela processen. Att hålla sig helt neutral och objektiv till 
sin omgivning och det som studeras är omöjligt enligt min åsikt. Något som 
dock kan underlätta objektiviteten vid undersökningar är att veta vilka tankar, 
värderingar och eventuella perspektiv som den som gör studien bär med sig. Jag 
har försökt att arbeta utifrån flera perspektiv än min egen, det vill säga 
personalens yrkesroll, utan försökt se de ämnen jag beskriver ur andras 
perspektiv och synvinklar. Jag är medveten om att jag till viss del är styrd av 
mina erfarenheter som jag har, men jag har försökt föra ett kritiskt resonemang 
kring empirin, trots att jag har kunnat känna igen mig i informanternas 
resonemang och tankebanor.  
 
En annan punkt som jag förhållit mig till är när enhetschefer och personal har 
varit positiva till att bli intervjuade. Vad innebär dessa positiva svar och kan 
detta gör att undersökningen blir vinklad på ett visst sätt? Det är ingen lätt fråga 
att svara på, men jag anser att mina informanter har samtalat om både negativa 
och positiva inom verksamheterna och informanterna har också svarat utförligt 
på mina frågor. Jag har fått intrycket att informanterna har tackat ja till intervju 
mycket på grund av att de tycker att det har berört något som har intresserat dem 
och som har känts viktigt att samtala om, inte för att försköna bilden av sin 
yrkesroll.  
 
 
6.7 Sammanfattning 
Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer med en 
semistrukturerad intervjuguide. Mitt val av metod har utgått ifrån mitt krav på 
att få fram ett djup i empirin som berör emotioner, erfarenheter och känslor. Jag 
har velat få fram det som känns bra och det som känns mindre bra med 
habiliteringsassistenternas arbete och vad de har för känslor, tankar och 
erfarenhet kring detta. Jag valde hermeneutik som bearbetningsmetod av 
intervjuerna. Jag har besökt fem bostäder och intervjuat två assistenter per 
bostad, vilket innebär tio assistentintervjuer och två enhetschefsintervjuer. Alla 
intervjuer utom en av intervjuerna har skett via ett möte. De flesta av 
intervjuerna har skett på den bostad assistenten arbetade på och intervjuerna 
med assistenterna har varit mellan 50-75 minuter och intervjun med 
enhetschefen som skedde på plats tog 20 minuter.  
 
Jag anser att allmängiltigheten, validiteten och reliabiliteten är god. Det är 
svårare att generalisera ett kvalitativt material än ett kvantitativt, men jag anser 
att jag har fått fram en sannolik bild över hur det kan se ut på integrerat boende i 
Sverige. Jag har mätt det jag avsåg att mäta och fått fram ett trovärdigt resultat. 
Etiska övervägande har handlat om hur frågorna är ställda, mitt inifrån-
perspektiv och personalens och enhetschefers vilja att vara med i studien. 



 64 

7. Resultatredovisning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera den information jag har fått genom 
mina samtal med habiliteringspersonal och enhetschefer. Resultatet kommer att 
sammanfattas och jämföras mellan bostäderna, men även mellan informanterna. 
Det har funnits många likheter mellan informanternas åsikter, tankar och 
känslor, men det har även funnits skillnader som jag har åskådliggjort. 
Enhetschefernas intervjuer är inte av lika stor betydelse som personalens 
eftersom det är assistenternas syn jag ville belysa och därför kommer 
föreståndarnas åsikter och tankar bara poängteras då det känns relevant. Vissa 
informanter har fått mer utrymme än andra i texten och det beror på hur verbala 
informanterna har varit vid intervjun.  
 
Jag har valt att belysa min text med citat ifrån flertalet av informanterna och de 
är valda efter tre kriterier; citaten ska förstärka den befintliga texten i empirin, 
de ska vara representativa och generella för habiliteringsassistenternas syn på 
det specifika ämnet eller att de belyser de skillnader som finns mellan 
informanternas åsikter. För att underlätta läsningen kommer jag använda mig av 
bostädernas bokstav efter informanternas namn i parentes, till exempel Eva (A). 
Detta för att det ska bli lättare för er som läsare att minnas vilken informant som 
tillhör vilken bostad.  
 
Resultatredovisningen kommer tillsammans med tidigare forskning, lagstiftning 
och teori ligga till grund för en jämförelse och analys i nästkommande kapitel. 
Jag kommer att jämföra empirin med lagstiftningen och försöka få fram en bild 
över hur personal förhåller sig till lagen i sitt arbete och på så sätt få fram vilket 
sorts arbetssätt habiliteringsassisterna använder sig av i sitt arbete på bostäder. 
Detta analysarbete kommer att ske i jämförelse med de tre handikapps-
modellerna jag beskrev i teoriavsnittet. Jag kommer även att analysera makt-
förhållanden och de gränsdragningar som finns inom verksamheterna genom att 
utgå ifrån Foucault, Sibley och Wendell. 
 
I detta kapitel kommer jag först att presentera de fem verksamheter jag har 
besökt och de tolv informanter jag har intervjuat. Efter denna presentation finns 
en beskrivning av den insamlade empirin. Beskrivningarna kommer bland annat 
beröra hur arbetet ser ut på de olika verksamheterna, hur assistenterna ser på sin 
yrkesroll, hur beslut och konflikter hanteras och deras syn på Lagen om stöd 
och service.  
 
 

7.1 Presentation av verksamheter och informanter 
  
7.1.1 Bostad A 
Bostad A är personalbemannad med sju personer dagtid och tre nattetid. De 
flesta av dem arbetar deltid. Bostaden har vaken journatt och därför är det 
separat dag- och nattpersonal. Personalen arbetar vanligtvis två och två på dag- 
och kvällspassen och ensam på nattpassen. Personalstyrkan varierar i ålder och 
tre ur personalstyrkan är män. Det bor fem brukare på denna gruppbostad, tre 
män och två kvinnor. Brukarna är i yngre medelåldern, med både grava och 
lättare funktionsnedsättningar. Jag upplever bostaden som väldigt aktiv, med 
mycket rörelse och liv. Verksamheten har en flexibel struktur, där personal 
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försöker sätta brukarens vilja i första hand. Personalstyrkan verkar relativt 
stabil, med få personalkonflikter. De arbetar med årsarbetstid, vilket de har valt 
för att kunna lägga flexibla scheman för att kunna ändra sina arbetstider efter de 
behov som finns inom bostaden. Personalen arbetar kontinuerligt med att 
utveckla kommunikationen med brukarna.  
 
På bostad A arbetar Eva och Maria. Eva är en 41-årig kvinna med många år 
inom handikappsomsorgen. På gymnasiet kom hon i kontakt med funktions-
hinder genom en praktikplats och kände direkt att detta var något för henne. 
Hon har arbetat med vård och omsorg i hela sitt yrkesliv, genom att arbeta inom 
olika boendeformer och i särskolan. Maria är 26 år och har läst Barn och Fritid 
på gymnasiet med inriktning mot funktionshinder. Efter dessa studier läste hon 
till Fritidsledare och sökte sig sedan till handikappsomsorgen. Hon ser det som 
en blandning av utbildningsbakgrund och slump att hon idag arbetar inom 
handikappsomsorgen. Hon längtar efter att få arbeta med något annat. 
 
 
7.1.2 Bostad B 
På bostad B arbetar sex personer på dagen och tre på natten (sovande jour) och 
bostaden har separat dag- och nattpersonal. Det finns både heltid och deltid 
inom personalstyrkan och det är vid intervjutillfället enbart kvinnor inom 
personalgruppen. På bostaden bor det sex brukare, tre av dem är lite yngre med 
lättare funktionshinder och tre i medelåldern med större funktionsnedsättningar 
som kräver mer vård. Alla brukare är kvinnor. Personalen arbetar tre och tre på 
morgonen, fram tills brukarna har åkt till sina arbeten eller till daglig 
verksamhet. Personalen arbetar två och två resten av dagen och detsamma gäller 
kvällstid. Jag fick ett väldigt gott första intryck av bostaden, men det märks att 
det finns mycket personalkonflikter under ytan. Dessa personalkonflikter tros 
bero på att bostaden har en ganska fast struktur med fast schema. Personal-
styrkan är uppdelad i två läger, som sällan träffas.  
 
På bostad B arbetar Susanne och Anna. Susanne är en kvinna i 40-årsåldern som 
har mycket erfarenhet kring att arbeta med funktionshinder. Hon gick 
Vårdlinjen på gymnasiet, men det var ändå en tillfällighet att det blev den 
utbildningen och detta arbete. Hon har alltid velat arbeta med människor, men 
betygen fick styra vilken utbildningsform det blev. Hon började arbeta med 
funktionshinder genom ett sommarjobb, men har trivts så pass bra att hon har 
fortsatt att jobba med denna målgrupp. Anna är 40 år och började arbeta med 
funktionshinder av en slump. Hon har ingen utbildning inom intellektuella 
funktionshinder, utan hon började som timvikarie och fick sedan fast tjänst. Hon 
har arbetat i flera år inom vård och omsorg.  
 
 
7.1.3 Bostad C 
På bostad C arbetar tio personer, två ur bemanningen har även nattjänst. En 
tredjedel är män och det är en blandad åldersgrupp i personalstyrkan. På 
bostaden bor det fem brukare, två är män och tre är kvinnor. Några av brukarna 
kräver mycket vård, medan andra klarar sig relativt bra med hjälp av lite 
stöttning. Personalen arbetar tre på morgonen, tre på kvällen och två mitt på 
dagen. De använder sig av årsarbetstid, vilket innebär ett flexibelt schema där 
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personal kan styra lite mer över sina tider. Jag fick en väldigt lugn och positiv 
känsla av denna bostad. Det känns som alla i personalstyrkan trivs väl med 
varandra och jag fick ingen känsla av att några personalkonflikter fanns inom 
verksamheten. Jag tror att det är en bidragande orsak till att jag upplevde ett 
positivt lugn inom husets väggar. Brukarna är dock väldigt olika som individer 
enligt personalen och detta gör att det är få gruppaktiviteter. Jag upplever att 
detta var en väl fungerande gruppbostad, där alla inom verksamheten trivs bra 
tillsammans. Enligt informanterna som arbetade inom denna verksamhet gjorde 
alla i personalstyrkan sina arbetsuppgifter och det verkar vara en bidragande 
anledning till få personalkonflikter. Det är en bostad som fokuserar starkt på 
bemötande.  
 
På bostad C arbetar Cecilia och Rut. Cecilia är i 30-årsåldern och började arbeta 
inom handikappsomsorgen i slutet av 90-talet genom ett sommarjobb. Hon har 
inte heller någon utbildning inom området, slumpen har varit avgörande för 
hennes yrkesliv. Rut är 70 år gammal och började arbeta med funktionshinder 
av personliga skäl. Hon har en vårdarinneutbildning bakom sig och har arbetat 
med funktionshindrade i flera år. Trots att hon har nått pensionsåldern vill hon 
inte sluta arbeta helt.  
 
 
7.1.4 Bostad D 
På bostad D arbetar det sex kvinnor i medelåldern. De har arbetat tillsammans i 
många år och känner varandra väl. Det finns enbart en man inom verksamheten 
och det är habiliteringspedagogen. Brukarna är fem stycken med lättare 
funktionsnedsättningar. Dock har en gått in i demens och blivit mer 
vårdkrävande och en av brukarna har tillgång till personlig assistent. Personalen 
arbetar vanligtvis två och två, både morgon, dag och kväll. Min upplevelse av 
denna bostad är positiv. Jag fick intrycket av att personal och brukare kände 
varandra väl och det fanns en glädje inom personalstyrkan. Personal har vid 
flera tillfällen flyttat tillsammans med brukarna vid ut- och inflyttningar från 
andra bostäder. Detta gör att några i personalstyrkan känner vissa av brukarnas 
historia mycket väl. Det finns en del personalkonflikter inom verksamheten, 
men inga allvarliga. Personalen arbetar efter ett fast schema, vilket innebär att 
det är en stark struktur kring personalens arbetstider. Personalen fokuserar på 
bemötande och att sätta sina hyresgäster i centrum. 
 
På bostad D arbetar Monika och Sofia. Monika är 49 år gammal och hamnade 
inom handikappsomsorgen genom en praktikplats på gymnasiet. Hon har alltid 
velat arbeta med människor, men betygen räckte inte till den inriktningen hon 
egentligen ville. Hon blev kvar på sin praktikplats och arbetade upp sig där, 
utbildade sig bland annat till vårdarinna. Monika trivs väldigt bra med sitt 
arbete. Sofia är 59 år, har läst vårdarinneutbildningen, men hamnade inom 
verksamheten av en slump. Hon började först arbeta inom en annan avdelning 
inom verksamheten, men sedan gick hon över till att arbeta direkt med 
brukarna.  
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7.1.5 Bostad E 
På bostad E arbetar sju personer, två är män. Åldersgruppen är blandad, den 
yngste är 20 och den äldste 65. På bostaden bor det sex personer i övre 
medelåldern, fyra personer är kvinnor och två är män. Personalen arbetar 
vanligtvis två och två på morgon- och kvällspassen, men en av 
morgonpersonalen stannar kvar över på dagen och är då själv i huset. 
Informanterna påtalade att detta gör att de upplever sitt arbete som ensamarbete. 
Jag upplever denna bostad som stabil men full av liv. Jag fick här möjlighet att 
träffa några av brukarna och detta har förmodligen färgat min upplevelse av en 
mer livfull bostad. Personalen arbetar efter fast schema vilket gör att 
personalstyrkan känns lite uppdelad och detta gör också att det blir en fast 
struktur kring personalens arbetstider.  
 
På bostad E arbetar Ingrid och Iris. Ingrid är 55 år och hon kände, som flera av 
informanterna, att hon ville arbeta med människor men visste inte riktigt på 
vilket sätt. Hon hamnade till slut inom handikappsomsorgen av personliga skäl. 
Hon har läst en sjukvårdutbildning och har även vårdarinneutbildningen bakom 
sig. Iris är 52 år och har en utbildning inom psykologi i grunden. Hon hamnade 
inom verksamheten genom dagcenter eftersom hon ville har ett mer fritt arbete 
än det som erbjöds inom vanlig sjukvård.  
 
 
7.1.2 Enhetschefer 
Martin är 45 år och har arbetat inom omsorgen i ungefär 20 år. Han har en 
gedigen arbetslivserfarenhet och har arbetat upp sig inom handikappsomsorgen. 
Han började som vårdare och har nu arbetat som enhetschef i ett par år. 
 
Birgitta är 48 år och har arbetat inom omsorgen i ungefär 30 år. Hon har också 
arbetat upp sig inom verksamheten, genom bland annat utbildning. Hon började 
som städerska och vårdarinna och arbetar nu, sedan flera år tillbaka, som 
enhetschef.  
 
 
7.1.3 Bostädernas utformning och känsla  
Bostad A och C påminner starkt om varandra i utseende och utformning. 
Bostäderna ser ut som ett stort hus på utsidan med egen trädgård. På insidan 
rymmer huset fem mindre lägenheter, stort gemensamt kök med matsalsbord 
och ett vardagsrum med bland annat teve, soffa och soffbord. Det finns även ett 
personalkontor, en personaltoalett i huset och tvättstuga. Lägenheterna i huset är 
stora och innehåller vardagsrum, toalett, litet kök och sovrum. Dessa utrymmen 
är placerade lite olika på bostäderna, då husen inte ser exakt likadana ut. 
Bostäderna ligger i utkanten av respektive ort och området består mestadels av 
villor. Det är nära till naturen, men det går relativt fort för både bostad A och C 
att ta sig in till de centrala delarna med bil, ca 10 minuter. 
 
Både bostad A och C känns hemtrevliga fast på lite olika vis. Jag befinner mig 
på bostäderna då brukarna inte närvarar, vilket ger ett lugnt intryck. Bostad A 
inger ett mer livligt intryck, vilket troligtvis beror på vad informanterna säger 
under intervjun. Informanterna från bostad C är något stressade då jag träffar 
dem eftersom de precis har avslutat sitt morgonarbete. Telefonen ringer flera 
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gånger och personal ska iväg för att handla mat, men jag får ändå en känsla av 
att det är en lugnare bostad än bostad A. Bostad C är en mycket välstädad 
verksamhet och ger ett ljust intryck när jag tittar på möblemang och val av 
tapet/färg på väggarna.   
 
Bostad B skiljer sig något ifrån de andra bostäderna då det ligger integrerat i ett 
lägenhetskvarter där brukare har egna lägenheter, som personal har nycklar till. 
Det finns en stort gemensam lokal, där personal och brukare kan umgås och 
som de har fri tillgång till. Lokalen består av ett kök med stort matsalsbord och 
ett vardagsrum. Personalkontor och personaltoalett finns i detta gemensamma 
utrymme. Bostaden ligger relativt centralt i området, men i utkanten av en stor 
stad. Informanterna höll fortfarande på med morgonarbetet när jag kom, 
eftersom det hade blivit ett missförstånd kring vilken tid jag skulle komma. 
Bostaden känns ren, fräsch och ny. Lägenheterna är fina och stora och 
välstädade. Den lägenhet jag får se har vardagsrum, sovrum, badrum och eget 
kök.  
 
Bostad D och E ligger också i inbyggt i ett lägenhetsområde med egen 
trappuppgång, vilket påminner om bostad B. Bostäderna ligger i utkanten av 
orten och de befinner sig nära till naturen. Det finns både lägenheter och villor i 
området och det tar ca 5-10 minuter med bil att ta sig till centrum. Insidan 
påminner mer om bostad A och C, då brukarna har egna mindre lägenheter som 
är sammanbundna med de gemensamma utrymmena som består av kök och 
vardagsrum. Allt blir sammanbundet genom en hall. Vid de gemensamma 
utrymmena finns tvättstuga, personalkontor, personaltoalett och ett litet 
extrarum och det var välstädat och inredningen kändes relativt ny.  
 
I bostad D kunde jag få en inblick i personalens arbetsuppgifter, då ett schema 
över vad som skulle göras varje dag satt uppe vid personaltoaletten. Det stod 
klart och tydligt vilken dag som skulle handlas på och vilka dagar som personal 
skulle storstäda. När jag besöker bostad E så befinner sig brukarna där. Detta 
gör att jag får uppleva hur denna bostad är när brukarna är hemma. Jag blev 
snabbt inbjuden till brukarnas lägenheter av dem själva. Lägenheterna är 
personligt inreda och jag fick intrycket att lägenheterna betydde mycket för de 
brukare jag blev inbjuden till.  
 
Jag blev bra bemött när jag besökte bostäderna och det blev en avslappnad 
stund. Jag upplevde att personalen accepterade min visit och var flexibla inför 
min närvaro.  
 
 

7.2 En vardag på bostaden 
Varje bostad och varje assistent har olika sätt att förhålla sig till sitt arbete och 
olika arbetssätt vid olika situationer. Det finns dock något som alla människor 
inom verksamheten, både personal, brukare och enhetschef, måste förhålla sig 
till och det är det tidschema som finns. Tidschemat är anpassat efter personalens 
och brukarnas arbetstider, men också efter de arbetsuppgifter som assistenterna 
ska utföra under sina arbetspass. Detta tidschema blir den grund som personal 
arbetar utifrån och tidschemat får styra hur och när personal utför sina 
arbetsuppgifter.  
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Informanterna berättar likartat hur en dag på arbetsplatsen ser ut. Jag har arbetat 
fram en beskrivning som ger en generell bild över hur en dag och en kväll kan 
se ut på de fem bostäder jag har besökt. Jag har vid vissa tider markerat om 
någon eller några bostäder inte stämmer överens med den generella bilden. 
Tiderna i schemat är ungefärliga och de varierar något från bostad till bostad. 
Jag har valt de tider som har varit mest frekventa. 
 
07:00 Morgonpersonal börjar sitt arbetspass. Har cirka en kvarts rapportering 

med natten om det har hänt något under natten. Morgonarbetet börjar 
därefter. På bostäderna B och C stannar nattpersonalen kvar ett par 
timmar och hjälper till.  

 
08:00 Nu är morgonarbetet i full gång. På bostäderna är det oftast fullt av liv 

vid denna tid. Brukarna får hjälp med sin hygien, frukost och 
påklädning. Vissa brukare klarar sig relativt bra på egen hand, medan 
andra behöver hjälp med allt. Oftast kan brukarna välja mellan att äta 
frukost i den egna lägenheten eller vid det gemensamma 
matsalsbordet. 

 
09:00 De flesta brukare blir hämtade eller skjutsade till dagcentralen (DC) 

eller till sitt arbete på bostad vid denna tid. Ibland blir brukare hemma 
och då beror det till exempel på sjukdom eller hemmadag. Hemmadag 
innebär att personen är ledig ifrån sitt vanliga arbete på DC och ska 
spendera sin dag med någon ur personalgruppen. När brukarna har åkt 
börjar vanligtvis personal med städning, inköp av mat, tvätta kläder, 
hämta mediciner och liknande sysslor. Dessa sysslor ska göras även då 
brukarna har hemmadag. Alla informanter påtalade att det är fullt upp 
efter att brukarna har åkt. Det finns alltid att göra.  

 
10:00 På bostad A åker de två sista brukarna iväg vid denna tid och personal 

börjar inte med att städa, tvätta och göra i ordning efter morgonarbetet 
förrän då.  

 
11-14 Morgonarbetet fortsätter och varierar lite grann beroende på bostad 

och på vilken dag i veckan. På bostad B ska även morgonpersonalen 
förbereda middagen inför kvällen. Om dagen innebär hemmadag för 
någon av brukarna så ägnas denna tid till honom eller henne. Det kan 
handla om att handla till sitt kylskåp, gå ut och fika, titta på film eller 
liknande aktiviteter.  

 
14:30 Kvällspersonalen börjar sitt arbetspass och har en överlämning av 

morgonpersonalen eller får börja sitt pass med att läsa i rapportboken 
och titta i almanackan.  

 
15:00 Brukarna kommer hem, antingen får de skjuts eller så blir de hämtade 

av personal ifrån bostaden. Brukare med grava funktionshinder vilar 
ofta efter dagens arbetspass. På bostad B intar de brukare som ska iväg 
på aktiviteter sin middag tidigare än de andra. 
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16:00 På de flesta bostäder börjar nu matlagningen och personal får hjälpa 
till med det som behövs. Det kan röra sig om toalettbestyr, tvättning av 
kläder, städning eller leta efter försvunna skivor. Brukare hjälper 
sällan till med själva matlagningen, men några av brukarna brukar 
hjälpa till med dukningen.  

 
17:00 Middag. Några brukare äter själva, andra behöver hjälp. Brukarna får 

välja om de vill inta middagen vid det gemensamma bordet eller i sina 
egna lägenheter. 

 
18:00 På de flesta bostäder är det relativt lugnt efter middagen, men det kan 

förekomma aktiviteter även på vardagskvällarna. Det kan vara 
gymnastik och aktiviteter anpassad för intellektuella funktionshinder, 
så som till exempel specialanpassad gymnastik på Friskis och Svettis 
och ridning eller att hyresgästerna får besök.  

 
19-21 Kvällsbestyren tar vid. Brukarna ska göra sig i ordning för natten, 

vilket innebär dusch, ombyte till pyjamas och kvällsfika. Vissa brukare 
klarar detta helt själv, medan andra behöver hjälp antingen delvis eller 
helt. Vid lugnare kvällar blir det oftast mys framför teven enligt 
informanterna.  

 
21-22 Någon gång under denna timme kommer nattpersonal och tar vid. 

Överrapportering ifrån kvällspersonal och sedan ser natten till att alla 
kommer till ro inför natten.    

 
 
På bostäderna B och C hjälper natten till med morgonarbetet och det verkar som 
dessa bostäder har en lugnare och behagligare morgon för både personal och 
brukare. Ett exempel på detta var bostad B där det bodde tre som klarade sig 
nästintill helt själva på morgonen och tre som behövde mycket hjälp. I denna 
bostad hjälpte tre assistenter varandra och fick på detta sätt en mycket lugnare 
morgon. Varje assistent kunde ägna i stort sett hela sin morgon åt en enda 
brukare.  
 
Nästan alla brukare åker till dagcenter eller till ett mer vanligt arbete vid 
niotiden på morgonen. Undantaget för detta var vid hemmadagar, då brukaren 
var hemma och kunde hitta på aktiviteter med personal som till exempel handla 
mat eller saker till hemmet. Bostad A har även utarbetat en plan där två av 
brukarna inte åker förrän vid 10:00 eftersom de behöver längre tid på sig på 
morgonen.   
 
Flertalet av bostäderna lade läkar-, tandläkar- och frisörbesök på hemmadagar, 
då det underlättar rent praktiskt att göra så. Bostäderna B, D och E upplevde jag 
som verksamheter med stark struktur och där kontaktpersonerna hade en större 
aktiv roll för den specifika brukaren. En kontaktperson är en eller flera ur 
personalstyrkan som har lite mer ansvar för en specifik brukare i bostaden. 
Varje kontaktperson har huvudansvaret kring brukarens ekonomi och kontakter 
med anhöriga och gode man. Jag fann att bostäderna B, D och E ansträngde sig 
för att läkarbesök, kontakt med anhöriga/gode män och aktiviteter som var 
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utanför huset till största delen skulle ske med den specifika kontaktpersonen. 
Anledningen till detta enligt informanterna var att blev lättare för både personal, 
brukare och för till exempel läkaren om de fick möta samma person varje gång. 
Assistenten hade då lättare tillgång till all information som rörde brukaren 
eftersom hon eller han var med varje gång, brukaren blev mindre förvirrad då de 
fick information av en och samma person och läkaren eller tandläkaren kunde 
lättare få svar på sina frågor kring tidigare besök, enligt informanterna. Varje 
kontaktperson kanaliserade sin energi på en specifik brukare och de verkade 
trivas väldigt bra med det. De verkade tycka att det fungerade bäst för alla parter 
att ha det på det viset. Monika (D) påtalade att hon till och med kan gå in några 
timmar ifall läkarbesök för den person hon ansvarar för bokas in då hon är ledig. 
Allt för att underlätta för alla parter. 
 
Efter att alla brukare hade farit till jobbet, tog hushållssysslorna vid. Alla 
informanter verkade finna morgonarbetet stressigt. En mening som förekommer 
ofta var ”det finns alltid att göra”. Det blev mycket städning, tvättning, telefon-
kontakter, redovisning av ekonomi, matinköp till det gemensamma köket och på 
bostad B förberedde de även middagsmaten innan eftermiddagspersonalen tog 
vid, vid 14:30. När kvällspersonalen tog vid verkade det vara lugnare på flera av 
bostäderna. Majoriteten av informanterna arbetade enbart med äldre personer 
med intellektuella funktionshinder och de var ofta trötta efter dagens arbete. 
Eftermiddagsbestyren bestod ofta av att äta middag och samtala om hur dagen 
hade varit. På bostad B hade de aktivt samtalsstöd på eftermiddagen, där 
brukaren kunde få prata av sig kring till exempel oro för pojkvännen. Denna 
bostad har tre yngre brukare, som klarar sig relativt bra på egen hand och har 
därmed kanske ett större behov av samtalsstöd än de äldre med svårare 
funktionshinder.  
 
Efter att brukarna har ätit middag blev det antingen aktiviteter utanför huset 
eller lugnare inomhusaktiviteter, antingen med personal eller på egen hand. 
Bostäderna A och B har över lag mer aktiva brukare jämfört med de andra 
bostäderna och på dessa bostäder kunde aktiviteter ibland upplevas som 
stressigt av personalen. Detta kan bero på tidsbrist, personalbrist och att det 
fanns många arbetsuppgifter utöver detta som ska göras. På de andra 
bostäderna, C, D och E, var det mer lugnt och de förlade aktiviteter på helgerna 
istället. Dessa bostäder hade också lite äldre hyresgäster, som ofta var trötta 
efter dagens arbete. I dessa bostäder blev det oftare mer mysstunder och 
tevetittande på vardagskvällarna.   
 
 

7.3 En helg på bostaden 
På helgerna var arbetet lite lugnare, eftersom inga av hyresgästerna skulle till 
arbetet. Detta medförde att stressen minskade och assistenterna kunde planera 
för aktiviteter på ett annat sätt. De brukare med grava intellektuella 
funktionshinder, som krävde mycket vård, fick emellertid sin helg något styrd 
på grund av blöjbyten och mediciner, enligt personal. På bostad B påtalades 
detta mest. Dock påtalade de att de kunde låta brukaren få sova vidare efter 
morgonens blöjbyte och medicinintag. Detta är även ett arbetssätt som bostad A 
delar med bostad B. Eva (A) påtalade att helgernas utseende och händelser ser 
olika ut beroende på vilka som arbetar. Enligt Eva (A) blev det mer aktiviteter, 
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både i grupp och individuellt, när vissa arbetade helg, medan när andra arbetade 
blev det mer hemma-aktiviteter och lugnare helger. 
 
På bostad C hade brukarna olika behov vid sociala aktiviteter att det nästan var 
omöjligt för personal att planera gruppaktiviteter. Några av dem var väldigt 
sociala, någon annan var passivt social och en tredje ogillade större sociala 
sammanhang. De fick planera helgerna genom att åka ut med var och en på 
olika aktiviteter. Dock blev det gruppaktiviteter inom huset och några av 
informanterna ansåg att bostäderna är som små öar, lite isolerade ifrån varandra, 
vilket gjorde att varken personal eller brukare besökte andra bostäder och 
brukare speciellt ofta.  
 
Vissa brukare var mer aktiva i sina önskemål om aktiviteter än andra. Sofia (D) 
poängterade att brukarna inte har levt ett liv som gör att de är medvetna om att 
de ska ha önskemål, vilket resulterar i att personal oftast är de som kommer med 
idéerna. Detta behövde dock inte alltid vara negativt, utan detta kunde göra att 
brukarna fick uppleva saker de annars inte skulle ha gjort som de tycker är 
roligt. Eva (A) berättade dock en annan version om sin arbetsplats. Brukarna har 
så många önskemål om aktiviteter ibland att personal varken hinner eller kan 
uppfylla allt på grund av resursbrist. Hon påtalade att personal var tvungna att 
prioritera och försöka låta dem som ej har talet att komma till tals på sitt sätt, så 
de kan beskriva sina önskemål, men att det inte är lätt. Oftast blev de brukare 
som hade ett lättare handikapp, de på B- & C-nivå, mer sedda. Eva (A) säger 
detta genom dessa ord: 
 

Det svåra är när man tar emot dessa önskemål så får 
man se över och göra en prioritering vad vi kan klara 
av rent praktiskt å möta hyresgästen i en trygghet att 
kan vi inte nu kan vi vid något annat tillfälle. Att vi 
fångar upp önskemålen och tar dem på så stort allvar 
att vi kan gå in vid ett annat tillfälle och personen blir 
trygg att jag får det en annan dag och samtidigt fånga 
upp dem som inte har den kommunikationen som kan 
tala […] utan att man har andra möjligheter som vi 
måste vara med att erbjuda så de kan uttrycka det. Det 
är svårt. Det är svåra prioriteringar att göra. 

 
 

7.4 Habiliteringspersonalens arbetssätt 
Alla informanter var överens om att arbetet på bostaden handlade om att se till 
att brukarna mår bra och hjälpa och stödja dem med det de behöver. Några av 
bostäderna arbetade väldigt mycket med rutiner för att brukarna skulle må bra. 
Det skapar trygghet enligt personalen och det var även något som Martin, en av 
enhetscheferna påtalade. Martin ansåg att målgruppen har ett stort behov av 
struktur, kontinuitet och förutsägbarhet. Ett sätt att se till att detta sker är via 
situationsbeskrivningar, som beskriver hur varje brukare vill ha det vid vissa 
situationer till exempel vid dusch och vid tandborstning. Bostad B använde 
situationsbeskrivningarna i det dagliga arbetet och var den bostad som mest 
påtalade hur viktiga dessa är. Situationsbeskrivning är ett verktyg för 
habiliteringsassistenten vid situationer som rör brukaren, till exempel vid dusch, 
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så att alla i personalstyrkan sköter dessa situationer på samma sätt. Detta 
innebär att brukaren blir duschad på samma sätt av alla och detta skapar 
trygghet. Bostad A hade en mer lös struktur på tillvaron, men om det gagnade 
brukare eller personal talades det inte om. Bostad A verkar dock vilja ha en 
flexibilitet i personalgruppen och i det dagliga arbetet och använder inte 
situationsbeskrivningar i det dagliga arbetet. 
 
För att kunna göra ett gott arbete påtalade de flesta att det är av stor vikt att se 
varje individ på bostaden. Det är viktigt att tillgodose allas behov, men det finns 
vissa svårigheter i detta visade det sig. De största svårigheterna var 
personalresurser och pengar. Maria (A) ansåg att arbetsstyrkan var för liten för 
att kunna göra ett tillräckligt bra arbete. Hon anser att det behövs tre assistenter 
varje kväll, då brukarna är väldigt aktiva och för att de brukare som är mer 
lugna och inte kan prata också ska få tid och bli sedda. Rut (C), Monika (D) och 
Ingrid (E) pratade om att pengar styr verksamheten för mycket och att de 
märker av att det har skett besparingar på senare tid. Grupp- & servicebostäder 
får numera dela buss, inom en av kommunerna jag har besökt, vilket gör att det 
blir svårt att handla mat och komma ut med de brukare som inte har tillgång till 
färdtjänst. Vissa brukare klarar inte av eller vill inte sätta sig i en taxi och blir i 
och med detta mycket begränsade i samhällslivet. Några ansåg att det var 
individen som skulle vara i centrum på bostaden men när ekonomin skulle ta 
hänsyn till inom verksamheten så försvann detta synsätt. Några av 
informanterna som arbetat länge inom handikappsomsorgen ansåg att brukarna 
hade större tillgång till aktiviteter som kostade pengar förr. Det var bland annat 
vanligare att åka på utlandssemestrar.  
 
Alla informanter sa att de diskuterade sitt arbetssätt på bostaden. Detta skedde 
bland personalen vid direktarbete, men mest på arbetsplatsträffar (APT), 
tillsammans med enhetschef och habiliteringspedagog. Personalen ansåg att de 
hade mycket nytta av dessa träffar, då de fick möjlighet att diskutera situationer 
som hade känts arbetsamma tillsammans med sina kollegor. Assistenterna ansåg 
också att de hade mycket nytta av den hjälp och stöttning som 
habiliteringspedagogen kunde bidra med. Pedagogen användes ofta som ett 
bollplank vid situationer som personal behövde samtala om och pedagogen sågs 
som ett nära stöd i vardagen. Enligt Martin är det precis det som pedagogen är 
till för.  
 
Både personal och enhetschefer ansåg att det var av stor vikt att kunna reflektera 
över sitt arbete för att verksamheten ska kunna bli ännu bättre. De som nämnde 
handledningen i intervjun ansåg att den också var av stor vikt. Några av dem 
ansåg att de skulle ha det oftare, likaså få en större tillgång till olika utbildningar 
och endagskurser inom aktuella områden. Dessa områden handlade bland annat 
om teckenutbildning och utbildning om demens, vilket vissa bostäder hade ett 
stort behov av att få mer kunskap om. Detta för att personal skulle bli mer 
trygga och göra ett bättre arbete med hyresgästerna. Vissa bostäder har fått 
kämpa för att kunna få tillgång till utbildning, vilket berodde på ekonomiska 
besparingar enligt informanterna. Det fanns inte pengar till den kunskap de 
ansåg sig behöva för att kunna bli bättre personal. 
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7.5 Habiliteringspersonalens syn på sin yrkesroll 
När jag bad informanterna att beskriva sitt arbete användes ordet ”hem” av 
nästan samtliga. Assistenterna ser det som att de arbetar i någons hem, där de 
ska hjälpa till med allt som förekommer i ett hushåll. Några av informanterna 
behövde fundera innan de svarade och vissa av dem hade lite svårt att formulera 
sig. Andra verkade mer på det klara med vad deras arbete handlade om. 
Habiliteringspersonalen ansåg sin yrkesroll som mångfacetterad, då de ansåg att 
deras roll berörde många punkter. Fem av informanterna fokuserade mer på den 
stödjande biten, medan tre av dem betonade mer de praktiska bitarna kring 
hygien och hushållsrengöring. Ingrid (E) beskriver sitt arbete på detta vis: 

 
Då skulle jag säga så här att det är ett arbete som för 
det första kräver väldigt mycket tålamod. Och att man 
får vara väldigt flexibel, man får ta snabba beslut. Och 
att jag jobbar med människor […] som faktiskt har ett 
handikapp som gör att dom inte klarar tillvaron. Och 
att inte klara tillvaron handlar om att detta, hjälp med 
det vardagliga då, kläder, pengar, mat och läkarbesök, 
fotvårdsbesök, allt detta. Man hjälper människor för att 
klara sig gott i vardagen. […] Jag brukar säga att det 
är som att jobba i ett hem. Det här är och ska va och 
ska fungera som ett hem. 

 
Flertalet av informanterna trivs på sitt arbete, men det fanns vissa saker som 
ändå upplevdes som påfrestande. Några nämnde att den psykiska belastningen 
kunde bli väldigt påfrestande, antingen då arbetsbelastningen var större än de 
kände att de klarade av eller då vissa situationer uppstod som personal tog 
personligt. Aktiviteter för brukare kunde upplevas som stressande, då personal 
ansåg att de inte hade personalresurser för att hinna med allt. Plötsliga händelser 
eller då personal inte ”hittar rätt” i kommunikationen/bemötandet med brukaren 
kunde även upplevas som psykiskt ansträngande. Tidsbrist var något som 
påtalades av många. Susanne (B) berättade så här kring de bitar som kändes 
jobbiga: 
 

Jag är stolt över att ha varit länge på mitt yrke utan att 
hoppa runt. […] Men sen tycker jag det har blivit 
sämre på vissa bitar. Tycker schemaläggning och 
arbetstiderna är väldigt dåliga och det är dåligt betalt 
för det arbete man gör. Jag har ju varit med så länge så 
förr på vårdhemmen hade man ju städerskor och 
sömmerskor och det lagades mat, idag ska jag vara allt 
detta så det är otroligt mycket att göra så tiden med 
brukarna blir allt mindre och mindre. Nu ska det 
dokumenteras otroligt mycket. Det är inte det här 
jobbet jag valde, jag valde inte att städa, laga mat, 
handla mat. Sådant tar jättelång tid. 

 
Alla informanter utom två trivs bra med sin yrkesroll, trots att i stort sett de 
flesta av dem har hamnat inom handikappsomsorgen genom en slump eller för 
att det har varit den väg som har öppnats på grund av till exempel skolgång, 
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praktik eller kontakter. Personalen ansåg att det ger dem mycket tillbaka genom 
att försöka ge ett gott liv till de brukare som bodde i bostaden och några 
uttryckte att de var stolta över sitt yrke. De som känner att de har hamnat rätt i 
sitt yrkesliv är de som är mest positiva. Så här beskriver Eva (A) sina känslor 
för sitt yrke: 
 

Jag trivs bra med min yrkesroll. Det är väldigt gott i 
min yrkesroll och det är att jag ska utgå ifrån det goda i 
livet […]. Det är svårt att nå dit så alla får ett riktigt 
gott liv, det är mycket som påverkar. Brukaren kanske 
inte har möjligheten och vi kanske inte har resurserna 
att leva upp till det, men vi ska arbeta efter det och det 
ger mycket gott i min yrkesroll. Och det ger mig 
möjlighet att växa själv genom våra reflektioner som 
formuleras tillsammans med mina kollegor å med 
hyresgästerna […]. Och ibland är det svårt att jobba 
med människor för man är så påverkad av andra i 
gruppen å det kan vara svårt att hitta rätt i vad som är 
ett gott liv med jag får ändå möjlighet att komma till 
min rätt. 

 
Två av informanterna jag intervjuade var mer negativa till sin yrkesroll. 
Anledningarna till att de inte verkade trivas lika bra verkade handla om 
personliga känslor av att inte komma till sin rätt eller att den psykiska 
belastningen är för tung på arbetet. 
 
Några av informanterna påtalade starkt att de ansåg att det skulle underlätta det 
dagliga arbetet om de fick bestämma lite mer vilka brukare som skulle få bo 
ihop och vart de skulle bli placerade. De upplevde det som att det inte fanns 
någon tanke på var brukare blev placerade utan de fick bo där det var ledigt. 
Detta resulterade i att brukarna inte alltid passade ihop och då blir det lätt 
mycket bråk och oro hos hyresgästerna. Personal på bostäderna B och C var de 
som mest påtalade att hyresgästerna hade stora variationer i sina 
funktionshinder. Dessa bostäder hade både lätta och grava funktionshinder. 
Susanne (B), Cecilia (C) och Anna (B) upplevde att detta var jobbigt. De 
upplevde det som att det skulle vara lättare för både personal och brukare om 
hyresgästerna var lite mer lika varandra i både personlighet och funktionshinder. 
Bland annat skulle hyresgästerna få ut mer av varandra då eftersom de skulle 
lättare komma överens och kunna kommunicera på samma nivå enligt 
informanterna.  
 
Rut (C), däremot, tyckte att det var bra med en stor mångfald för personalens 
del. Det blev en större variation i arbetet och personalen får utnyttja sin 
flexibilitet till sin gräns. Dock ansåg hon att det kunde vara negativt för 
brukarnas del, precis som de andra eftersom alla inte trivs med alla. På de mer 
integrerade bostäderna, bostad D och E, konstaterade personal att alla inte 
passade att bo så som de gjorde. Vissa kunde vara mycket högljudda eller 
skrämma grannar. Assistenterna ansåg också att myndigheterna skulle ta större 
hänsyn till funktionshindret och personliga egenskaper innan personen blev 
placerade. 
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7.6 Anställningskrav 
Flera av informanterna ansåg att det var bra om personal hade olika utbildnings- 
och arbetslivsbakgrunder och olika åldrar. På bostäderna D och E har 
personalen arbetat i många år tillsammans och känner varandra väldigt väl. 
Några av brukarna hade ”följt med” personal vid flytt, vilket resulterade i att 
några hade arbetat i många år med vissa brukare på fler än ett boende. 
Anledningen till att personalen ansåg att personalen bör bestå av en mixad 
grupp är att de ansåg att det var lätt att bli ”hemmablinda” och gå i samma 
hjulspår. Ny personal kunde komma in med nya idéer och se på saker och ting 
på ett annorlunda sätt. Dock så kunde detta kännas lite hotande till en början, 
men de uppskattade ändå i slutändan om det kom in lite nya ögon i 
verksamheten. 
 
Vilka krav det skulle ställas vid nyanställning på personal hade informanterna 
en någorlunda lika uppfattning om. Det ord som förekom flest gånger var 
utbildning. Samtliga informanter och enhetschefer ansåg att utbildning om 
handikapp och funktionshinder var viktigt. Några tryckte specifikt på 
omvårdnadsutbildning, medan andra var mer osäkra på om det fanns någon 
specifik utbildning för detta yrke. Trots att samtliga informanter ansåg att 
utbildning inom funktionshinder var viktig, betonade flera av assistenterna att 
lämplighet kom före utbildning. De hade negativ erfarenhet kring utbildade 
människor, till exempel Socionomer, som inte klarade av att ta egna initiativ 
utan stod handfallna inför uppgifterna. Flera påtalade också att bara för att 
personen är utbildad innebär inte det att personen är lämplig och en person utan 
utbildning kan mycket väl vara det. Monika (D) ansåg också att lämplighet 
berodde på boendet. Vissa bostäder kräver mer vård än andra till exempel. En 
av enhetscheferna betonade starkt att utbildning var otroligt viktigt, men enligt 
informanterna har inte många den omvårdnadsutbildning som denna chef ansåg 
vara ett krav. Enhetschefen betonade även att det var viktigt att personalen 
kunde samarbeta, ändå hade några av bostäderna vissa samarbetsproblem och 
personalkonflikter.  
 
Informanterna ansåg att personliga egenskaper som att gilla att arbeta med 
människor, kunna visa medkänsla, kunna bortse ifrån sina egna värderingar, ha 
stort tålamod, kunna lyssna, vara lugn, ha självkännedom och vara flexibel är 
viktiga egenskaper i arbetet. Majoriteten av både assistenterna och 
enhetscheferna ansåg att erfarenhet var bra, att på något sätt ha varit i kontakt 
med personer med intellektuella funktionshinder innan. Susanne (B) hade dock 
några punkter till som ingen annan nämnde och det handlade om att hon ansåg 
att personal ska kunna det som står i LSS och kunna sköta om ett hem, vilket 
innebär bland annat att städa, tvätta, laga mat, bädda sängar och vattna 
blommor. Hon ansåg att flertalet som kom in på boendet inte kunde utföra dessa 
göromål på grund av okunskap. Hon menade med andra ord att många av de 
som kommer in i verksamheten inte har lärt sig att tvätta, laga mat och städa. En 
av enhetscheferna betonade att människosynen och hur personen bemötte 
brukarna var av stor vikt.  
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7.7 Bemötande och kommunikation 
Bemötandet med brukarna är i fokus hos habiliteringspersonalen på service- & 
gruppbostäder. Flera av informanterna sa att det var det absolut viktigaste och 
det som de fokuserade mest på i arbetet med brukarna. Eva (A) beskriver sin 
syn på bemötandet:  
 

Det är utgångsläget i jobbet. Jag tycker det är allra 
viktigaste vi kan ge hyresgästen är att vi visar oss 
otroligt öppna för att möta hyresgästen, att lyssna, att 
vilja veta, vara nyfikna, att tro på att hyresgästen vet 
själv, vet hur han eller hon vill ha det. Att varje person 
vet mest vad den tycker är bäst, därför är mötet det 
allra viktigaste att vi också är tydliga med de spelregler 
som finns […]. Att vi är tydliga med hyresgästen att 
alla har lika mycket värde. Det som känns bra i mötet… 
ja, det är när man lyckas hålla kvar i mötet, man möts 
hela tiden av att det finns olika röster som pockar på å 
det positiva är när man lyckas hålla sig till mötet med 
enskild brukare tills det är färdigt så att man känner att 
man har förstått varandra och skapat något i 
kommunikationen.  

 
Hon berättar att bemötandet är väldigt viktigt i arbetet, men påtalar i slutet att 
det finns vissa svårigheter med detta. Hon nämner att det är svårt att 
upprätthålla ett påbörjat möte när det finns andra brukare som också vill 
samtala, få uppmärksamhet och berätta om sina behov. Andra svårighet för att 
få till bra möten med brukarna är tidsbrist och stress. Tidsbrist och stress var två 
svårigheter som återkom ofta när jag samtalade med Maria (A). 
 
På bostad A förlägger de mycket tid på att utveckla kommunikationen kring 
brukarna, för att lättare kunna bemöta och förstå sina hyresgäster, med också för 
att brukarna lättare ska kunna göra sig förstådda. Att utveckla kommunikationen 
för brukarna blir därför något som både gagnar personal och brukare åt båda 
hållen. När jag undrade varför verksamheten fokuserade extra mycket på detta, 
svarade Eva (A) så här:  
 

Ja, själva arbetet utgår ju ifrån…det är brukaren som 
gör en beställning till oss som arbetat på stället, vad 
han eller hon vill ha stöd och service i… det står ju 
väldigt tydligt i lagen att vi ska inte tvinga oss på 
någon, att så här ska det va, utan vi ska ta en 
beställning, lyssna in en beställning å det kan vi ju inte 
göra om vi inte förstår varandra. Det är väl kärnan i 
det. 

 
Evas citat belyser även en annan viktig aspekt och det handlar om att 
hyresgästen vet bäst vad den behöver och vill, inte personal eller anhöriga. Att 
se brukaren som en vuxen individ med egna tankar, åsikter och behov var något 
som flera av informanterna ansåg sig kunna. Detta synsätt kommer ibland i 
kläm när personal hade kontakt med anhöriga, särskilt föräldrar till brukarna. 
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Ingen av de andra bostäderna ägnade så mycket kraft på kommunikationen som 
den bostad A. Informanterna på bostäderna B, C, D och E fokuserade mer på 
själva mötet, att se individen och sätta honom eller henne i centrum. Andra 
anledningar till att de inte utvecklade kommunikationen var att bostaden 
prioriterade bort kommunikationsarbetet eller att de inte fått tillgång till 
relevanta utbildningar. Några av bostäderna saknade den kunskap de ansåg sig 
behöva för att verkligen kunna kommunicera med brukaren. De hade inte fått 
den teckenutbildningen de behövde för att kunna möta brukaren, så att båda 
parter kunde göra sig förstådda och förstå varandra.  
 
Saker som kan underlätta ett möte enligt assistenterna handlade bland annat om 
att vara trygg, öppen och positivt inställd till brukaren. De påtalade även att det 
tar tid att skapa en relation med brukarna, det går inte att bara ”klampa in”, utan 
det är av stor vikt att ta det lugnt när man möter en brukare och låta relationen 
växa fram. Det ska finnas respekt och en hänsyn till integriteten i bemötandet. 
En annan viktig aspekt handlade om information. Ett möte med brukarna 
underlättar om personal har fått all viktig information kring personen och om 
några speciella situationer har hänt. Inträffade en jobbig situation med en 
brukare var det viktigt att arbetsgivaren kom in och gav möjlighet till 
handledning och stöttning, så att personalen kunde gå vidare och vara 
professionella i sitt bemötande.   
 
Enhetscheferna ansåg att det viktigaste i mötet med brukarna var att personal 
var lyhörd, respektfull, inte värderande och kunna stödja varje individ utifrån 
var och ens förutsättningar. Detta stämde väl överens med personalens syn på 
bemötande och kommunikation.  
 
 
7.8 Personalgruppen – konflikter men också trivsel 
Susanne (B), Anna (B) och Monika (D) nämnde att det fanns mycket konflikter 
inom personalgruppen som kunde upplevas som mycket påfrestande för 
personalen. De ansåg även att dessa konflikter påverkade brukarna på ett 
negativt sätt. Iris (E) och Ingrid (E) pratade inte om några direkta konflikter, 
men de upplevde att det fasta schemat har påverkat personalgruppen att bli två 
arbetsläger, något som även Anna (B) och Susanne (B) nämnde. De 
personalgrupper som har ett fast schema verkade oftare uppleva att det blir 
konflikter inom personalgruppen. I bostad B och D arbetar personal i stort sett 
alltid med samma människor och brukarna anpassar sig alldeles för mycket 
kring detta, genom att lära sig personalens schema utantill och ändra sitt liv och 
beteende efter vem som arbetade. Något som skapade mycket konflikter hos 
personalen var när vissa, exempelvis ”den andra gruppen”, inte hade skött sitt 
arbete utan struntat i städning, tvättning och blomskötsel hos hyresgästerna. 
Habiliteringsassistenterna betonar att det är av stor vikt att all personal strävar 
mot samma mål och att personalen har samma värderingar kring sitt arbete så att 
upplevelsen av att vara en enhet förstärks. Susanne (B) beskriver dessa 
konflikter på följande sätt när jag frågar hur hon trivs med personalgruppen: 
 

Det är ju blandat, det blir ju oftast…det beror på 
utbildning och på varför man är här. Det finns personer 
som är här för de har inte fått något annat arbete, 
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andra studerar. Man arbetar på olika sätt beroende på 
varför man är där på jobbet. Det är stor skillnad. Alla 
är inte insatta i vad som ska och inte ska göras. Det är 
ju vår arbetsplats och deras hem och i och med att det 
är deras hem så behöver man inte bädda deras säng 
men det är vår arbetsplats och jag vill inte komma hit 
om det inte är gjort. Vi vill inte att blommorna ska 
vissna. Det är inte alla som tänker på sånt. Det är svårt 
att komma åt på grund av vårat schema så kanske du 
inte möter den här personen för om en vecka och då 
har det lagt sig. Det skapar irritation. 

 
Susanne (B) sa senare i intervjun att hon tror att om alla hade följt de rutiner 
som är uppsatta, så hade det blivit lugnare på bostaden och det hade blivit bättre 
för de boende. Hon anser att brukarna blir oroliga och ser mer ovårdade ut när 
arbetet inte utförs. Det kommer klagomål utifrån från till exempel daglig 
verksamhet och anhöriga, vilket skapar merarbete för de som gör uppgifterna 
och detta skapar i förlängningen irritation och ilska mot ”den andra gruppen”. 
Anna (B), som arbetar på samma bostad som Susanne, tror att irritation som 
växer inom personalgruppen även kan överföras till brukarna på ett omedvetet 
plan. Monika (D) pratade om liknande erfarenheter, då hon anser att konflikter 
som finns i personalgruppen påverkar ens sätt att vara mot brukarna.  
 
På de bostäder där alla bidrog med att hjälpa med allt som behövde göras 
verkade det som det också fanns en större trivsel och en större 
personalkontinuitet. På de bostäder där konflikterna var som störst var det också 
en stor personalgenomströmning, vilket leder till att brukarna inte får det 
kontinuerliga stödet av fast, solid personal. Eva (A) poängterade att hon 
erfarenhetsmässigt ansåg att inom vård och omsorg så är det över lag stor 
personalgenomströmning, men hon kunde inte svara på varför vård och omsorg 
har större personalgenomströmning än inom andra yrkeskategorier. Hon ansåg 
att personerna i arbetsstyrkan varierar mycket över tid inom handikapps-
omsorgen. Av den personalgrupp som fanns på bostaden när hon började för 
fem år sedan så är det enbart Eva (A) kvar. Att personalstyrkan byts ut ofta var 
ett liknande mönstret på alla tidigare bostäder hon hade varit på. Eva (A) ansåg 
att anledningarna till att personal slutade var att människor blir 
graviditetslediga, testar nya arbeten, säger upp sig eller tar studieuppehåll.  
 
Alla informanter ansåg att det var av stor vikt att personal trivdes ihop. Ingrid 
(E) påtalade att alla inte kan räkna med att trivas ihop då vi alla är olika, men i 
dessa fall gällde det att vara så pass professionell att som personal acceptera den 
andre. Monika (D) beskriver sin syn på arbetskamraternas betydelse för trivseln 
för både personal och brukare: 
  

Arbetskamraterna blir fruktansvärt viktiga […] därför 
(de) påverkar ju i sin tur brukarna. Det har ju alltid 
varit så fult att säga att personalen trivs […]. Men det 
är fruktansvärt viktigt att personalen trivs, (det) gör att 
jobbet blir en glad arbetsplats eller snarare en glad 
boendeplats, där man löser konflikter och där man kan 
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komma framåt. Om du är sur och tråkig och är ledsen 
eller arg eller får jobba med någon du inte trivs med 
har du ingen inspiration, då kommer det ju inget glatt 
ur det. Om man jobbar ihop med någon man tycker om 
[…] får mycket mer idéer och inspiration. Då kan man 
längta till jobbet. Det är väldigt viktigt att man trivs 
och att personalgruppen är en enhet.  

 
Att arbeta i grupp kan alltså ses som både positivt och negativt. Några av 
informanterna såg sitt arbete som ett mer ensamarbete, medan andra ansåg att de 
jobbade i en grupp. Eva (A) ansåg att arbeta i grupp både kunde underlätta och 
försvåra arbetet. Personalen kan lära av varandra i arbetet och se saker ur nya 
perspektiv som rör brukarna, vilket kan bli givande för hyresgästen. Dock ansåg 
hon att det ibland kunde bli frustrerande att invänta resterande personalgrupp 
vid processer. Gruppen blir påverkad av hyresgästerna och av att arbeta 
tillsammans. Det blir lätt ett kompromissarbete, när personal är oense om vad 
som är bäst för brukaren. 
 
 
7.9 Konflikter och beslut  
Beslut som rör brukare ska i första hand tas av brukaren själv. Det var alla 
informanter överens om, dock ansåg de att det i många situationer inte var lika 
enkelt i praktiken som i teorin. En anledning till detta var att några brukare inte 
kunde ta några beslut alls och alla brukare behövde råd och stöttning på något 
sätt vid de beslut som de kunde ta. Ofta var personal tvungen att försöka ta 
beslut åt sina hyresgäster och detta ledde ibland till ett kompromissarbete 
mellan personalen, mellan personal och brukare eller mellan anhöriga/gode 
män, personal och brukare.  
 
Vid mindre saker så vände sig ofta brukaren eller personalen till 
kontaktpersonen eller kontaktpersonerna, så han eller hon fick bestämma vad 
som blev bäst i den rådande situationen. Kontaktpersonen kan i vissa fall gå 
vidare till anhörige eller gode män, som ska ta vara på brukarens intressen. För 
det mesta går dessa samtal bra, men det finns undantag. Vid vissa fall blev 
assistenterna tvingade till motivationsarbete, för att brukaren till exempel skulle 
gå med på sårvård och läkarbesök, vilket var för brukarens bästa enligt personal. 
Det kunde upplevas jobbigt när brukaren inte kunde avgöra sitt eget bästa och 
de blev tvingade till att motivera och förklara varför detta skulle vara bra för 
brukaren. Ibland blev personal tvungen att lägga ner detta motivationsarbete, då 
brukaren totalvägrade eller inte löd personalens råd. Det kunde ibland hända att 
brukare gick ut i spöregn utan jacka, trots råd, men personalen hade den 
inställningen att så länge brukarna inte skadade sig lät de brukarna vara. Andra 
situationer personal kunde uppleva som jobbiga var när pengarna inte räckte till 
allt brukaren ville göra och de blev tvungen att styra in brukaren på andra 
alternativ eller då brukare inte kunde kontrollera sitt ätande. Eva (A) beskrev 
sina tankegångar kring hur arbetsgången var vid fattande av beslut som rör 
brukare:  
 

Har ju ingen tydlighet i det, vi tycker att brukaren 
ska ta sina egna beslut genom stöd av anhöriga eller 
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någon person som är nära hyresgästen och samtidigt 
är det inte enkelt odelat på det viset ändå. Vi tar 
ändå en hel del beslut som rör hyresgästerna och hur 
deras vardag utformas, men vår grundfilosofi är att 
hitta möjligheter så att brukaren ska själv kunna ta 
sina egna val och tycka och tänka. 

 
Alla informanter ansåg att brukarna skulle vara delaktiga i sina beslut i den mån 
de kunde vara det. Det som oftast avgjorde detta var hur gravt funktionshindret 
var. Ju svårare intellektuella funktionshinder hyresgästerna hade, desto mindre 
delaktiga i sina beslut var de. Då gick personal in och styrde efter sina 
värderingar, vilket innebar att de fick ta beslut som de trodde var bäst för 
brukaren. Några av informanterna påtalade att det var av stor vikt att tänka på 
att det var deras värderingar som avgjorde och det kunde vara olika tankesätt 
inom personalgruppen vid olika situationer. Om en gode man ringde och 
undrade vad en brukare behövde, så kunde svaren bli olika enligt Sofia (D). 
 
Något som nämndes av samtliga informanter var att det var av stor vikt att ha ett 
gott samarbete till både anhöriga, gode män och särskilt till personal på 
dagcentralen för både hyresgästerna och personalens skull. Personal som hade 
lagt extra mycket kraft på samarbete hade inga problem, utan upplevde att 
anhöriga, gode män och personal på dagcentralen stöttade dem i arbetet. 
Personal som inte hade lika bra samarbete kunde ibland uppleva att anhöriga, 
gode män och arbetsstyrkan på dagcentralen kunde styra deras arbete. Detta 
skapade extra mycket stress och det var lätt att personal tog det personligt vid en 
eventuell konflikt. På några av bostäderna var det vanligt att anhöriga var gode 
män och det ansåg personalen inte var så bra. Detta kunde leda till att brukaren 
inte fick göra det han eller hon egentligen ville och det var alltid brukaren som 
fick ”lägga sig” vid dessa konflikter. Tvister kunde även uppstå då 
informanterna ansåg att föräldrar till brukarna fortfarande ser dem som små barn 
och behandlar dem därefter. Informanterna ansåg själva att de såg sina brukare 
som vuxna individer som kan ta egna beslut och deras synsätt krockade ibland 
med föräldrarnas.  
 
På de bostäder där samarbetet mellan gode män och anhöriga var gott, hände det 
sällan att personal och gode män/anhöriga hade motstridiga åsikter om vad som 
var bäst för brukaren. På de bostäder där konflikterna var mer påtagliga kunde 
assistenterna ibland tycka att gode män och anhöriga lade sig i för mycket kring 
personalens arbete. Maria (A) beskrev detta så här:  
 

Ja, många gånger tycker vi att de lägger sig i alldeles 
för mycket för vad brukaren skulle behöva. Brukarna är 
ändå vuxna så dom kan ta egna beslut men många 
gånger lägger dom sig i, i deras beslut å så blir det 
katastrof. Föräldrar behandlar dom som mer eller 
mindre som barn. Det krockar med vårat arbetssätt 
eftersom vi arbetar på ett helt annat sätt. Vi försöker 
puscha på dem på deras villkor. […] För det mesta är 
det inte brukarna som får sista ordet, för de har inte så 
mycket att säga till om, särskilt när det gäller anhöriga 
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så hade väldigt lite att säga till om. Så oftast blir det 
antingen anhörig eller så blir det vi. För det mesta 
anhörig. 

 
Några av informanterna påtalade att detta blir ett större problem om gode män 
var anhöriga till brukaren. De ansåg att anhöriga inte borde få bli gode män, för 
de hade en förmåga att lägga sig i för mycket och ibland hindra brukaren ifrån 
aktiviteter som han eller hon ville göra. Sofia (D) påtalade i sin tur att hon anser 
att gode män ska vara mer engagerade, för att på så sätt få en större förståelse 
för vad som är bäst för brukaren. Hon ansåg att gode män inte kunde sköta om 
sina brukare om de enbart tog hänsyn till den ekonomiska biten. För att kunna 
veta vad en brukare verkligen behöver, behöver de möta och umgås mer med 
sin brukare. Pengar till brukaren var något som personal lätt kunde hamna i 
konflikt med gode män om ansåg informanterna. Ibland kunde gode män ha en 
annan uppfattning om hur mycket pengar en brukare behövde i fickpengar för 
att kunna leva ett någorlunda liv utanför bostadens väggar. Något som 
underlättade kontakten med gode män, ifall de skulle vara av andra åsikter än 
personal och/eller brukare, var att ha tydliga direktiv uppifrån, till exempel ifrån 
enhetschefen, vad som gäller. Det gäller även att vara trygg i sin yrkesroll och 
inte ta dessa konflikter personliga.  
 
 

7.10 Lagen om Stöd och Service 
Eva (A) och Susanne (B) var de enda informanter som sade att de har fått en 
utbildning inom LSS. Det var endast de som också hade en någorlunda bra 
kunskap om lagen. Dessa två informanter hade dock inte fått denna utbildning 
inom den verksamhet de befinner sig i vid intervjutillfället, utan via en annan 
arbetsplats vid ett tidigare tillfälle. Båda informanterna anser att lagen är väldigt 
bra och den har hjälpt både brukare och personal inom handikappsomsorgen. 
Eva (A) anser att LSS är en ledstjärna som hjälper henne att ha ett perspektiv på 
brukaren som påverkar vad hon ska göra på arbetet. Susanne hade liknande 
tankar, men ansåg att ekonomin ställde till problem. Det finns inte tillräckligt 
med pengar för att använda LSS fullt ut inom verksamheten. Monika (D) hade 
också tankar på LSS och samhällsekonomin:  
 

[…] det är ett väldigt tjat om individen när det kommer 
till oss, men när det kommer till pengar då är det inte 
prat om individen längre. Lagen om stöd och service 
och individbestämmande försvinner så fort pengarna 
kommer in […]. När vi skulle flytta hit, vi hade fyra 
stycken brukare, det va ju inte så att individerna 
önskade att flytta utan det är bara att stänga ett ställe 
och det va inte prat om vart brukarna passade bäst utan 
man försöker i största möjliga mån se om de här kan 
passa ihop kanske men det är ju ändå pengarna som 
styr. 

 
Maria (A) har gått någon form av kurs, där LSS ingick, men den hjälpte inte 
hennes förståelse kring lagen. Varför det var så hade hon svårt att uttala sig om. 
De andra informanterna påtalade att det finns papper att läsa, men att tiden till 
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att sätta sig ner och läsa inte fanns. De informanterna som inte hade fått gå 
någon kurs inom LSS hade emellertid ändå lite kunskap om lagen. De ansåg att 
de nu har nått en förståelse om att deras arbete idag inte handlar om att vårda, 
utan om att stödja och ge service. För de assistenter som har vårdarinne-
utbildningen i bagaget och varit med länge inom handikappsomsorgen har detta 
tagit lång tid att inse fullt ut. Vårdarinnerollen är svår att släppa enligt flera av 
informanterna.  
 
Anna (B) och Cecilia (C) ansåg att lagen behandlade människor med 
intellektuella funktionshinder som en homogen grupp. Hyresgästerna är så pass 
olika att deras behov ser olika ut. Rut (C) ansåg att lagen inte alltid går att 
tillämpa fullt ut. Integritet var till exempel svårt att följa för personal när det 
kom till brukare som krävde mycket vård. Iris (E) hade tankar på att brukarna 
fått det något sämre sedan lagen trädde i kraft. Hon menar att de inte får komma 
ut som de gjorde förr, med semesterresor och liknande. Hon påtalade också att 
lagen är svår att tillämpa fullt ut, de har fått experimentera sig fram hur lagen 
ska kunna användas inom bostaden. Även bostad D har fått experimentera sig 
fram hur de ska arbeta efter lagen. Ett exempel på detta var när bostad D 
ändrade på sina matrutiner. Först fanns det en tanke om att alla skulle laga mat i 
sina lägenheter och äta där, för att få det så normaliserat som möjligt. Detta 
slutade i kaos. Mikrovågsugnar brann och middagen blev inte klar till alla förrän 
vid 21:30. Efter detta började de experimentera med att handla färdiglagat, men 
då ansåg personalen att hemkänslan med färdiglagad mat försvann. Efter 
mycket experimenterande och diskussioner blev resultatet att personalen lagar 
mat i det stora, gemensamma köket och de som vill äta själva får göra det i sina 
lägenheter. Detta var ett sätt som var aktuellt på alla fem verksamheter. 
Personalen har fått backa på vissa punkter för att verksamheten ska kunna 
fungera för alla.  
 
Alla informanter, vare sig de hade utbildning inom LSS eller ej, ansåg att en 
utbildning vore mycket lämplig för alla habiliteringsassistenter. De anser inte att 
de papper de hade att tillgå om LSS räcker till och det fann även för lite tid för 
att sätta sig ner och läsa dem. När jag frågade dem varför de ansåg att det var 
viktigt med en utbildning inom LSS fick jag liknande svar. Det är den lag som 
de arbetar under och de anser att all personal bör veta vad som ryms inom den 
för att verkligen kunna göra ett gott arbete. Flera av dem påtalade att det inte 
bara var för personalens bästa, utan också för brukarnas. Rut (C) tror att en 
utbildning inom lagen skulle kunna ge personalen en trygghet i arbetet. Några 
av informanterna ansåg att en heldag, där lagen diskuterades med enhetschef 
och habiliteringspersonal hade varit bra. Lagstiftning diskuteras annars mest när 
det har inträffat något, för att personal ska veta hur de ska hantera situationerna. 
De flesta önskade diskutera mer ingående kring vilket lagrum de arbetade i. De 
ville ha en ökad förståelse kring brukarnas och sina egna rättigheter.  
 
Enhetscheferna hade lite annan syn på utbildning än vad personalen hade. De 
gav inte assistenterna någon möjlighet till detta för de ansåg att det inte var 
nödvändigt. Martin ansåg att det inte fanns ett behov av det eftersom han kände 
sig trygg i lagstiftningen och behövde personal information kunde de få det 
genom samtal med honom eller via habiliteringspedagogen. Frågor som rör 
lagstiftning diskuterades flitigt på APT, till exempel vad personal får och inte 
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får göra. Martin ansåg att personal reflekterade över sitt arbete ofta och det 
räckte med dessa forum. Birgitta berättar en liknande version från sina 
verksamheter. Hon anser att lagen kommer in automatiskt när personal 
reflekterar över sitt arbete på APT och att detta räcker.  
 
 
7.10.1 Begrepp inom LSS 
De begrepp jag valde att fråga mina informanter om var normalisering, 
integrering, självbestämmande, integritet, delaktighet och inflytande. Dessa 
begrepp flöt lätt in i varandra under samtalet, men jag har valt att hålla dem isär 
för att det ska bli lättare att läsa. Undantaget är dock de sista begreppen 
delaktighet och inflytande då informanterna inte samtalade lika mycket om 
dessa begrepp och i större utsträckning förde ett samtal där de flöt in i varandra. 
 
 
Normalisering 
När jag frågade vad habiliteringsassistenterna hade för tankar kring normal-
iseringsprincipen fick jag en motfråga i retur: ”Vad är normalt?”. Denna fråga 
fick jag av alla informanter jag intervjuade antingen direkt eller efter en stund. 
Informanterna ansåg att normalt var olika för alla, vare sig personen hade ett 
funktionshinder eller ej. Majoriteten av informanterna hade tankar om att 
brukarnas liv var så normalt som det kunde bli. De kan aldrig leva som en 
Svensson ute i samhället, eftersom de behöver stöd och hjälp i det vardagliga 
livet. Susanne (B) påtalade att de hade för lite personalresurser för att verkligen 
kunna erbjuda brukarna ett normalt liv hela tiden. Var en personal ute med en 
brukare fick resten av gruppen anpassa sitt liv efter detta, genom till exempel 
lite lugnare aktiviteter så som att titta på teve eller fika. Detta gruppliv hade Eva 
(A) tankar om: 
 

Verkligheten är ju sådan att en gruppbostad tycker jag 
är institution fast det inte borde vara det. Man ingår 
väldigt mycket i grupp utan att man själv har valt det å 
det spelar ingen roll om man är en gruppmänniska eller 
inte. Så som jag lever så ser man att vissa grannar 
umgås men då hade de ju valt det men jag umgås inte 
med dom men det har ju jag valt. Men här är det så att 
man måste ingå så mycket i grupp å det finns […] inget 
i beslutet vad man själv, vad man har behov av. Man 
har ett behov av en gruppbostad för att få stöd och 
service i sitt dagliga liv och fritid men jag känner att 
det är svårt utifrån normaliseringsprincipen att man 
ska utgå ifrån sig själv och sina val å utbudet på en 
gruppbostad som ligger i nivå att man själv kan ta del 
och förstå vad som finns för mig det är vi inte särskilt 
bra på […]. Jag får hela tiden förhålla mig till att jag 
skulle vilja detta men nu var det visst någon annans tur. 
Det är svårt å man blir påverkad av det, sina närmsta 
grannar på ett väldigt starkt sätt.  
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Lösningar för detta problem anser Eva (A) ligger i att utveckla brukarnas 
kommunikation. Några av informanterna belyste att det finns brukare som inte 
klarar av alla normala situationer utan de måste anpassa vad brukaren möter. 
Brukarna riskerade att uppleva sig som annorlunda och udda, vilket i sin tur 
kunde känna att funktionshindret var ett stigma, vilket inte är bra för 
självkänslan. De ansåg att brukarna i vissa fall mår bättre av att umgås med 
människor som liknar dem själva. Att vistas ute i samhället kunde leda till att 
brukarna blev utsatta för fördomar av människor de mötte enligt Sofia (D). Hon 
ansåg att andra människors reaktioner och beteenden mot människor med 
intellektuella funktionshinder gör dem handikappade. Så här beskriver Sofia (D) 
det: 

Dom är makalösa, tycker jag. En del ställer sig och 
tittar som ett fån eller så där å det gör dom fortfarande 
efter så många år. Det förvånar mig att det inte är mer 
normaliserat ute i samhället […]. Vem är det som ska 
normaliseras egentligen?  

 
Alla bostäder sa dock att de efterstäver normalisering i den mån det går. De tar 
med brukarna ut, men försöker inte utsätta brukarna för situationer som personal 
anser att hyresgästerna inte kan hantera. Anna (B) påtalade dock att några 
brukare kunde själva försöka nå normalisering att det går över gränsen för vad 
som generellt räknas som normalt. Det handlade om brukare som inte ser sitt 
eget funktionshinder. Exempel på detta var när en av hyresgästerna gick ut 
lättklädd för att på så sätt lättare finna en pojkvän. På bostad B försökte personal 
lösa dessa situationer genom att samtala och försöka pedagogiskt visa att det 
inte är rätt väg att gå för att försöka träffa en kille.  
  
 
Integrering 
Några av informanterna påtalade att detta begrepp finns med just för att gruppen 
befinner sig utanför. Samhället skulle inte diskutera att gruppen behöver 
integreras om de inte blivit segregerade sedan tidigare. Integreringsprincipen 
belyser de intellektuellt funktionshindrades utanförskap, enligt informanterna. 
Dock ansåg de flesta informanter att brukarna har lättare att komma ut i 
samhället idag än förr, men de som har svårare skador har större problem med 
detta än de med lättare funktionshinder. Några informanter påtalade att brukarna 
inte klarar av mer integrering än vad det har idag och för vissa hade det till och 
med varit bättre med mindre. Vissa brukare klarar inte av att bo i för integrerade 
boendeformer, så som till exempel servicebostad i ett vanligt hyreshus då de 
skriker och gapar. Monika (D) beskrev sina tankar kring detta så här:  
 

[…] har ju mina tankar om det. Det är ju självklart man 
ska bli integrerad, sen finns det ju en del personer som 
inte passar som till exempel gapar, där de bor, stör sina 
grannar på natten. Man förstår inte hur grannar orkar 
att stanna kvar. Kanske inte kan bo så. Då säger inte 
att man ska bo på en institution utan någon annanstans 
där det inte stör grannar […]. Jag kan tycka idag när 
det började pratas om utflyttning […] då var de fyra 
som flyttade ut ifrån boendet och mer än så tycker jag 
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inte man ska va men vi är sex stycken och vi har ett 
boende här över som är sex stycken. Då är vi tillbaka i 
institution, då är det ju ingen integrering. Det är ju att 
klumpa ihop. Men det är ju pengar som styr det med. 

 
Rut (C) ansåg att det för vissa har blivit sämre sen institutionerna lades ner och 
de fick bosätta sig i mer integrerade boendeformer: 
 

[…] vissa hade det väldigt bra på institution men den 
är utflyttningen, det är precis som med allting. Det bara 
bestäms saker å så ska det göras utan att tänka efter 
vad följderna blir. Jag var ju med på utflyttningen, fick 
sätta multihandikappade i en lägenhet i en stor stad, det 
va ingen höjdare precis. För då de bodde på 
institutionen kunde de gå ut själva, men i en lägenhet i 
stan är de beroende av personal hela tiden. Det är ju 
inte bra. 

 
Informanterna försökte arbeta för att få sina brukare integrerade ute i samhället 
på den nivå som det passade brukarna. Maria (A) berättade att de ibland fick 
positiva kommenterar av människor, när de tog ut sina brukare, som hon 
uttryckte det. Hon uppskattade dessa kommenterar men ansåg att detta samtidigt 
visade att brukarna inte är speciellt integrerade i samhället, för hade de varit det 
hade ingen sagt något. De hinder som personal ansåg det fanns för integrering är 
funktionshindret som sådant, personalresurser, för få aktiviteter för intellektuellt 
funktionshindrade utanför verksamhetens väggar och andra människors 
fördomar. 
 
 
Självbestämmande 
Det är viktigt att brukarna får bestämma själva, men personal anser att det finns 
hinder för självbestämmandet. Ett stort hinder, som några påtalade, handlar om 
att många brukare tidigare har levt ett liv som inte innebar någon form av 
självbestämmande. Detta kan för vissa brukare få konsekvensen att de inte tar 
några beslut eller har några önskemål i sina liv. Birgitta, som är en av de 
enhetschefer jag intervjuade, nämnde att självbestämmandet är det begrepp som 
hon arbetar mycket med inom verksamheterna. Anledningen till att hon som 
enhetschef fokuserar på självbestämmandet beror på brukarnas historia. De har 
inte fått uppleva självbestämmande när de levde på institution, så därför blir 
detta begrepp viktigt för de hyresgäster som bor inom de bostäder hon ansvarar 
för. Ett annat hinder för självbestämmandet är funktionshindret som sådant. 
Ibland kan inte brukare se konsekvenserna av sitt eget handlande och för 
personalen blir det då att råda och motivera eller låta brukaren få möta 
konsekvenserna för sitt handlande.  
 
Enligt Eva (A) är det lätt att ta på sig ansvar vid de situationer då brukarnas har 
svårt att ta egna beslut och då är det lätt att som personal att bli osäkra om de 
har gett rätt stöd. Ett annat hinder som nämndes var att personal kan komma in 
och styra för mycket. Anledningarna till detta kunde vara många, bland annat att 
personalresurser gjorde att de snabbade på processen för att hinna med det som 
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skulle göras eller som de ansåg brukare skulle göra. Att göra saker åt 
hyresgästen upplevs ofta som att det går fortare och det blir enklare för båda 
parter. Tålamodet eller stresströsklen att invänta finns inte alltid där. Monika 
(D) berättade att äldre personal med vårdarinnerollen i bagaget kan hindra 
självbestämmandet ibland. Det är en yrkesroll som är svår att arbeta bort och det 
är en bostad där många har arbetat inom handikappsomsorgen i många år och i 
vissa fall även med samma brukare. Det är också väldigt lätt att köra över 
brukare som inte har talet, personal tror sig veta mer än vad de egentligen gör, 
var några kommenterar jag fick kring detta.  
 
Alla informanter var överens om att självbestämmandet är stort för brukarna i 
”det lilla”. Här syftar de på brukarnas vardagliga liv, så som vad de vill äta, 
dricka, vilka kläder de ville ha på sig, etcetera. Dock är självbestämmandet inte 
stort vid de större övergripande bestämmelserna över verksamheten, de får 
anpassa sig efter personalen och deras arbetstider och riktlinjer.  
 
 
Integritet 
Alla informanter ansåg att det är viktigt att värna om brukarnas integritet. Det 
handlar om att tänka på att brukaren har rätt till sitt egna liv. Brukaren är ingen 
person som personal ska sätta mål på, styra och ställa över. Personalen ska 
istället lyssna. Det är även viktigt att försöka värna om brukarnas integritet när 
de själva inte gör det. Några nämnde att vissa brukares tidigare liv inte har 
inneburit någon form av integritet och därför värnar de inte om den när de till 
exempel är ute. Brukarna vet inte om att det är en rättighet de har, vilket 
förmodligen beror på deras historia, då flertalet av brukarna har upplevt 
institution och vårdhem, enligt informanterna.  
 
Majoriteten av alla informanter ansåg om att det är lätt att brista i integritet. 
Många menade att de gjorde det dagligen, på både ett medvetet och ett 
omedvetet plan. Människor som mest riskerade att personal brast i integriteten 
var de brukare med störst vårdbehov eller de brukare som inte kunde uttrycka 
sig i tal. Eva ansåg att det är lätt att missa de små signaler som vissa brukare 
sänder ut, när det är många människor som rör sig inom bostadens väggar. 
Saker som personal tänkte på för att värna om sina brukares integritet handlade 
om att ringa på dörren innan de gick in och lämna brukaren ifred om han eller 
hon pratade i telefon. 
 
 
Inflytande och delaktighet 
Detta är två begrepp som personalen satte samman i intervjuerna. Assistenterna 
ansåg att brukarna hade inflytande och delaktighet i den mån de kunde enligt 
personal. Dock var det precis som med självbestämmandet, brukarna hade mest 
inflytande och delaktighet i sitt vardagliga liv, så som informanterna uttryckte 
det. Det vardagliga är enligt personal de enklare vardagssysslorna som till 
exempel att duscha eller inte duscha, välja vad han eller hon vill äta till frukost, 
vilka kläder som han eller hon vill ha eller hur lägenheten ska se ut.  
 
Maria (A) ansåg att begreppen inflytande och delaktighet inte var väl utvecklade 
inom bostaden. Det skulle kunna vara bättre men hon ansåg att de behövde mer 



 88 

personalresurser för detta. Personalen väljer ofta vad brukaren ska göra och på 
vilket sätt enligt henne. Monika (D) nämnde också att den personal som har 
varit med länge och som har vårdarinnan inom sig kan ha svårt att ”arbeta med 
armarna i kors”, som hon uttryckte det. Hon ansåg att detta kunde påverka 
brukarnas möjlighet till inflytande och delaktighet på ett negativt sätt eftersom 
vårdarinnan kom in och styrde upp aktiviteten eller situationen. 
 
Andra informanter ansåg att de försöker låta brukarna vara så delaktiga som 
möjligt genom att ge dem valmöjligheter. Dock kom valmöjligheterna ifrån 
personalen själva och ofta gällde detta om brukaren ville vara med att laga mat, 
baka eller göra en aktivitet. Sofia (D) beskrev sin syn på dessa två begrepp och 
menade att ibland behöver det inte vara dåligt att personalen bestämmer och 
erbjuder brukaren lite valmöjligheter trots att brukaren inte själv har bett om 
det: 
 

[…] dom utgår ifrån sitt eget om man säger så. Sitt 
lilla, sin lägenhet. De har ju inte önskemål om 
någonting för de har inte levat ett liv så att de vet att de 
ska ha det. Jag kanske inte kan se att de har så stor 
delaktighet i sitt liv. Klart vi lyssnar, för det har vi lärt 
oss genom åren. Idéerna tror jag personalen står för 
[…]. Men vissa saker tycker jag ändå blir positivt som 
man styr in dom på. En som började gymnastiken för 
ganska länge sen. Han gör väl inte så mycket men han 
gillar att vara där. Det är ju det som är det viktiga. Det 
spelar inte så stor roll att han inte gör alla rörelser, 
han gör så gott han kan. Då va det vi som fick honom 
dit om man säger så. Det hade varit en sak om han inte 
hade velat. Ibland gör man saker som dom inte vill, det 
är ju så. Sanningen är sån bara. Men det kanske jag 
som har fel. Det kanske ska vara mer styrande. Det 
kanske bara jag som tror dom kan mer. Men jag känner 
att man kommer längre om man är med dom än över 
dom.  

 
 
7.11 Sammanfattning 
Sammantaget visar empirin en liknande bild över hur arbetet bedrivs på de fem 
bostäder jag har besökt. Habiliteringsassistenterna har en liknande, men 
samtidigt en ambivalent syn på sin yrkesroll. Det finns många positiva känslor 
kring yrkesrollen och det arbete som bedrivs på bostäderna. De flesta av 
assistenterna trivs med sitt arbete och känner att de bidrar med något gott, men 
att det kan finnas bitar inom verksamheten som gör att det känns mer negativt. 
Det handlar bland annat om tidsbrist och konflikter inom personalgruppen, som 
har en förmåga att ge negativa konsekvenser på flera plan och riskerar ta över 
känslorna kring arbetet. Enligt assistenterna är personalgruppen för att trivas på 
sitt arbete och därför är konflikthantering av vikt för både personal och brukare. 
Utbildning inom handikapp och funktionshinder och LSS är mer undantag än 
regel inom personalstyrkan. 
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Arbetet på bostäderna är uppdelade i tre pass, morgon/dag, eftermiddag/kväll 
och natt. Oftast varierar personalen under dessa tre pass och personalens 
arbetstider påverkar mycket hur brukarens vardag och liv ser ut. Andra saker 
som påverkar brukarnas liv starkt är ekonomiska faktorer, värderingar, 
planerade aktiviteter och tillfällen då det uppstår personalbrist. Personalen visar 
upp en bild där brukarna inte har så stora möjligheter att påverka sitt liv. De var 
eniga om att brukarna kan påverka sitt, som de kallade för ”lilla liv”, som till 
exempel hur lägenheten skulle se ut, vad de skulle ha på sig och vad de ville äta. 
Brukarna måste annars anpassa sig mycket efter det personal och föreståndare 
beslutar och besluten går inte alltid i hand med brukarnas önskemål. Personal 
försöker göra så gott de kan, lyssnar på vad brukaren vill och försöker ta beslut 
efter vad de tror är bäst för brukaren. Detta kan dock skapa konflikter mellan 
brukare och personal, men även mellan personal och anhöriga. Personalen 
känner sig ofta styrd av beslut som är tagna högre upp, till exempel beslut tagna 
av kommun och föreståndare. De menar att dessa beslut kan göra det mindre 
trivsamt för personalen på arbetet. Det kan även hindra brukarnas möjlighet till 
en meningsfull fritid och liv där integrering, normalisering, självbestämmelse 
och delaktighet ingår.  
 
Habiliteringsassistenterna vittnar om att de upplever livet på ”bostad med 
särskilt stöd” som exkluderat och inte tillräckligt integrerat i närmiljön. Dock 
menade en del av assistenterna att alla brukare inte kan klara av mer integrering 
och att de som personal anpassar sitt arbete efter detta. Några av informanterna 
påtalade att bostaden är som en ö, som inte är integrerade tillsammans med 
andra verksamheter trots att det går att ana en viss vilja till detta ifrån 
personalens sida.  
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Del III 
 

8. Analys 
I detta avsnitt kommer jag att jämföra empirin med Lagen om Stöd och Service, 
handikappsmodellerna, teorier ifrån Foucault, Sibley och Wendell och tidigare 
forskning för att belysa likheter och skillnader. Analyskapitlet kommer att ligga 
till grund för de slutsatser jag framför i nästkommande kapitel, där jag även för 
fram personliga tankar.  
 
Jag har valt att använda mig av samma huvudrubriker som i Resultat-
redovisningskapitlet för att ha en tydlig struktur och underlätta för läsaren att gå 
tillbaka i empirin. Detta kommer att innebära att vissa begrepp som till exempel 
det sociala rummet återkommer inom olika rubriker.  
 
 
8.1 Bostädernas utformning och känsla 
De verksamheter jag besökte upplevdes som både lika och olika. Det var fem 
bostäder som påminde starkt om varandra i utformning och känsla men som 
ändå kändes som fem individuella bostäder. Jag började fundera på varför jag 
fick denna upplevelse och kom till insikt om att integrerade boendeformer 
påverkas starkt av tre punkter:  
 

• personal arbetar efter samma lagar,  
• bostäderna är utformade efter vissa riktlinjer och trots detta ska  
• omsorgen vara individuellt anpassad 

 
Punkt ett och två belyser två viktiga grundtankar i lagstiftningen som likformar 
bostäderna, medan den tredje punkten är den som särskiljer bostäderna ifrån 
varandra. Lagen om Stöd och Service och det miljörelativa synsättet ska vara 
grundstommen i personalens arbetssätt, men lagen formar även utformningen på 
bostäderna och vart dessa bostäder ligger geografiskt. Personalen ska arbeta så 
att alla hyresgäster får sina behov, både fysiska och psykiska, tillgodosedda och 
bostäderna ska vara utformade på ett sätt som gör att hyresgästerna får 
möjlighet att uppnå ett normalt liv tillsammans med andra.  Människor som bor 
på ”bostad med särskilt stöd” är ingen homogen grupp, men ändå visar 
bostädernas utformning och placering på ett homogent tankesätt.  
 
Alla verksamheter var placerade i utkanten av respektive samhälle, men var 
ändå relativt nära stadskärnan. Genom att placera bostäderna i utkanten av 
samhällena trots att de ska vara integrerade kan göra att bostäderna särskiljs och 
utmärks ifrån andra verksamheter och hushåll. Enligt Wendell (1996) avskiljer 
samhället människor med funktionshinder på flera olika sätt och bostädernas 
placering kan ses som tecken på detta. Människor med funktionshinder kan 
därmed upplevas som the other, den andra gruppen, vilket hindrar identifiering 
och förstärker synen på funktionshindret.  
 
Bostäderna är utformade efter de regler som Socialstyrelsen (2003) har 
utformat, vilket bidrar till en likformig modell. Denna likformighet var även 
något som Jansson (2002) påpekade i sin studie och denna formbundenhet är 
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förmodligen ofrånkomlig, då bostäderna ska innehålla vissa faciliteter enligt lag. 
Dessa faciliteter innebär till exempel egen lägenhet med kök och toalett och att 
det ska vara relativt lätt att förflytta sig mellan den egna lägenheten och de 
gemensamma utrymmena. Bostäderna ska underlätta förflyttelse för brukarna, 
men också för personalen så att brukarna snabbt kan få den stöd och hjälp de 
behöver i sin vardag. Det är en säkerhet för både bra omsorg och för bra 
arbetsmiljö (bilaga 1).  
 
Enligt Sibley (1995), Foucault (2003) och Kjellman (2003) konstrueras 
byggnader och det sociala rummet efter dess primära syfte och detta gäller även 
för integrerade boendeformer. Det sociala rummet handlar om de geografiska 
avgränsningar vi gör mellan insiders och outsiders. De integrerade boendena jag 
besökte var konstruerade och utformade på ett sätt som på ett generellt plan 
påminner om Foucaults (2003) universalmodell det generella fängelset. 
Modellen består utav övervakning i mitten med förgrenade rum, så att få kunde 
övervaka många. I de verksamheter jag besökte var brukarnas lägenheter 
förgrenade genom en eller flera hallar som hade utgångspunkt i de 
gemensamma utrymmena, som var till för både personal och brukare. Denna 
utformning ger personal möjlighet till övervakning och kontroll. Övervakning 
och kontroll är två ord som förknippas med den medicinska modellens 
arbetssätt, men det handlar även om säkerhet för både personal och brukare. 
Den bostad som skilde sig mest ifrån Foucault universalmodell var verksamhet 
B, då den bostaden var förlagd och utformad som separata lägenheter i ett 
trapphus med den gemensamma basen på bottenvåningen. 
 
Verksamheterna upplevs alltså bestå utav rum, som är förgrenade med varandra 
med en bas i de gemensamma utrymmena.  Brukarna har full tillgång till sina 
egna lägenheter och till de gemensamma utrymmena, men det finns rum där 
personal besitter makten över det sociala utrymmet. De rum som personal 
besitter makten över är kontor, personaltoalett och eventuella extrarum, som 
några av bostäderna hade. Personal har fri tillgång till alla rum, inklusive 
hyresgästernas lägenheter, men denna frihet har inte brukarna. Detta visar på 
den makt över det sociala rummet som personal besitter i brukarnas hem. 
Foucault (2003) visade att makt inte bara finns mellan staten och befolkningen 
(bio-makt), utan även mellan människor (mikro-makt). Mikro-makt är ett 
begrepp som är synbart inom service- & gruppbostäder. Foucault (2003) ansåg 
att människor bör inse att även makt mellan individer finns, vilket innebär att 
det finns även en maktbalans mellan personal, personal och enhetschef och 
mellan personal och brukare.  
 
Eva (A) är den av informanterna som påpekade tydligast personalens 
maktställning och tidigare forskning, Mallander (1999), Kjellman (2003) och 
Olin (2003), har visat att personal besitter stor makt inom verksamheterna. 
Personal måste ta ansvar för att diskutera kring sin maktposition så att 
personalstyrkan inte utnyttjar den maktposition de har i förhållande till 
brukarna. Det är viktigt som personal att se över hur miljön är utformad och hur 
hyresgästerna kan påverka och besluta verksamhetens utformning och 
anpassning efter deras vilja och behov. Personalen har makten över det sociala 
rummet i de integrerade boendeformerna och därmed är det lätt att det blir 
personalens värderingar som råder och sätter prägel på hur verksamheten ska 



 92 

utformas och användas. Det är viktigt att inte glömma bort att även personal 
befinner sig i ett underläge inom verksamheten, inte bara hyresgästerna. 
Personal har bland annat regler att rätta sig efter från arbetsledningen, 
kommunen och arbetsmiljölagar. Det finns därmed inte bara makt mellan 
brukare och personal, utan även mellan personal och arbetsledning.  
 
Bostäderna i sig är intressanta även utifrån Sibleys (1995) begrepp border 
crossing. Detta begrepp handlar om att på vissa platser möts två motsatta 
grupper, till exempel rik och fattig, vilket leder till olika upplevelser och känslor 
för dessa två grupper. I integrerade bostäder möts två motsatta grupper, de 
”normala” möter de ”avvikande”, och detta sker samtidigt som den privata 
sfären möter den publika. Ett integrerat boende är inte en publik sfär i den 
mening att alla är välkomna dit, men verksamheten är mer öppen än ett vanligt 
hem då brukarna har mindre möjligheter än andra att bestämma vem som 
arbetar eller besöker deras hem. Det är en plats med diffusa gränser. 
 
Bostäderna är någons hem, vilket leder till en privat sfär, samtidigt som det är 
den är mer publik än ett vanligt hem eftersom det även är någons arbetsplats. 
Detta innebär att bostäderna har border crossing på två sätt. I det sociala 
rummet möts två motsatta grupper samtidigt som två motsatta sfärer möter 
varandra (Sibley, 1995). Enligt Sibley (1995) kan vi uppleva detta på olika sätt 
beroende på vilka känslor vi har kring platsen, gränserna och människorna. De 
flesta av informanterna kände sig mycket nöjda kring sin arbetssituation. 
Relationen mellan personal och brukare blir ofta positiv och därmed kan denna 
border crossing upplevas som stimulerande för båda personal och brukare. Det 
är en plats där olikheter gör att människor kan få möjlighet att växa och 
utveckla ifall personal arbetar efter ett miljörelativt arbetssätt och LSS 
intentioner. Border crossing innebär dock även att det finns gränser inom 
rummet och detta innebär i sin tur att det finns maktpositioner inom 
verksamheterna, vilket jag tidigare beskrev genom att använda mig av Foucaults 
maktbegrepp. Olins (2003) studie visade till exempel att personal styr brukarnas 
privata sfär och detta är ett exempel på hur dessa maktpositioner i det sociala 
rummet yttrar sig.   
 
 
8.2 En vardag på bostaden 
Empirin visar att de fem verksamheter jag besökte har liknande bilder av hur en 
dag på bostaden ser ut. Det finns tidsintervaller som generellt stämmer överens 
mellan bostäderna, trots att personal ska arbeta efter varje brukares individuella 
omsorgsbehov och önskemål. Personalen ska vara till för brukarna enligt LSS 
och det miljörelativa arbetssättet, men eftersom det gick att skapa ett schema 
med tidsintervaller och det fanns många likheter mellan bostäderna så kan 
frågan om LSS intentioner verkligen genomsyrar hela verksamheten ställas. I 
och med det ställs frågan om personal på integrerade boenden arbetar efter det 
miljörelativa arbetssätet i alla situationer. Enligt Foucault (2003) uppvisar 
verksamheter makt genom att ha ett inrutat tidschema, där obligatoriska 
arbetsuppgifter, tidsrytmer och återkommande förlopp existerar. Jag kunde 
finna både obligatoriska arbetsuppgifter, tidsrytmer och regelbundet 
återkommande förlopp inom alla bostäderna och det blir ett sätt för att 
kontrollera det som sker inom verksamheterna. Obligatoriska arbetsuppgifter, 
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tidsrytmer och återkommande förlopp kan ses på tre sätt. Ett sätt är att se att de 
begränsar brukarnas möjligheter att påverka sin vardag, ett annat sätt är att dessa 
företeelser underlättar för personal att utföra sitt arbete och det tredje synsättet 
är att det är en del av normaliseringsprincipen då tidsrytmer och återkommande 
förlopp existerar i de flestas liv oavsett om de har ett funktionshinder eller inte.  
 
Tidschemat jag beskrev i empirin är påverkat av personalens, daglig 
verksamhets och hyresgästernas tider och dessa tider bidrar till ett relativt 
likartat tidschema för fem separata verksamheter. Enligt LSS ska personal och 
verksamhet anpassa sig efter brukarnas behov och önskemål och bostäderna har 
visat att de försöker anpassa sig efter de behov som finns hos brukarna. 
Exempel på anpassning efter behov är när bostad A låter två av hyresgästerna 
starta morgonen lugnare och bostad B`s samtalsstöd på eftermiddagen för dem 
som är i behov av detta. Dessa anpassningar som verksamheterna gör är steg i 
ett miljörelativt arbetssätt. Det går även att se den anpassning som hyresgästerna 
måste göra kring andras tider som en del av normaliseringsprincipen. Alla 
människor måste anpassa sig efter andra människor i det dagliga livet. Det är en 
del i att ha en normal tidsrytm.  
 
Tidigare forskning ifrån Mallander (1999), Kjellman (2003), Olin (2003) och 
Lindqvist & Norlén (2004) har visat att personalens arbetstider och rutiner 
påverkar hyresgästernas möjligheter att påverka sin vardag och detta stämmer 
väl överens med min empiri. Enligt Gustafsson, Hallerfors & Mollberg (1995) 
finns det en medvetenhet om tidschemat och dess problematik, men enligt dem 
är det en intressekonflikt då personalens arbetstider måste samsas med 
brukarnas omsorgsbehov. Tidschemat möjliggör tid för arbetsuppgifter som 
personalen har, men då tidschemat visar att många uppgifter förläggs då brukare 
inte befinner sig på plats och uppgifterna sker efter specifika klockslag kan det 
bli ett arbetssätt där effektivitet sätts i fokus och inte brukarnas möjlighet till 
delaktighet. Det går även att se att när personal utför hushållssysslor som till 
exempel städning när brukarna inte är på plats, möjliggör det ett miljörelativt 
arbetssätt inom andra områden inom verksamheten. Exempel på detta är när 
bostad B har tid att ha samtalsstöd på eftermiddagarna, vilket de eventuellt inte 
hade haft om inte vissa hushållssysslor gjordes på dagtid.  
 
Verksamheterna uppvisar en viss flexibilitet inom tidschemat och exempel på 
detta är årsarbetstid som bostad A och C använde sig av och att personal ifrån 
bostad D kunde gå in på ledig tid vid behov. Dessa exempel visar på en 
flexibilitet i arbetssätt, synsätt och arbetstider och därmed ett arbete efter det 
miljörelativa synsättet. Personal kan inte sträcka sig hur långt som helst i 
strävan att vara flexibla och arbeta efter LSS intentioner, då personal är styrda 
av regler ifrån bland annat arbetsledningen och arbetstidslagar och att personal 
har ett liv utanför verksamhetens väggar. Det är en intressekonflikt som finns 
inom de flesta verksamheter och det enda sätt att lösa konflikten på är att 
kompromissa, vilket verksamheterna verkar göra.  
 
 
8.3 En helg på bostaden 
Helgernas tidschema är mindre strukturerat och det gick inte att göra ett 
tidschema som gällde för alla verksamheter. Arbetet blev mer inriktat på 
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aktiviteter och personal behövde inte arbeta lika mycket efter klockan, vilket 
uppskattades av informanterna. Personalen blev något mer avslappnade kring 
hushållssysslorna på helgen och de kunde fokusera mer på att lägga sin tid på att 
möta brukarna individuella behov och önskemål. Arbetet på helgerna blev mer 
efter en miljörelativ arbetsmodell än på vardagarna eftersom personal lättare 
kunde fokusera brukarnas önskemål, behov och aktivitet då arbetsuppgifterna 
inte behövde effektiviseras på samma sätt. Brukarna har större möjlighet att 
påverka hur dagen ska se ut, då personal kunde var mer flexibel kring 
hyresgästernas önskemål. De stora anledningarna till denna förändring jämfört 
med vardag är dels att brukarna är på plats och att både personal och brukare 
inte måste anpassa sig efter daglig verksamhets tider. Skillnaderna som finns 
mellan vardag och helg visar att normaliseringsprincipen även tillämpas när det 
kommer till normal veckorytm på integrerade boendeformer. 
 
Personal kan dock påverka hur helgen ska se ut på flera sätt, vilket visar den 
makt som personal besitter i det sociala rummet. Enligt Mallander (1999) 
bestämmer personalen premisserna kring beteende och aktiviteter. Eva (A) 
påpekade två saker, dels att helgerna ser olika ut beroende på vilka som arbetar 
och dels att personalen oftast är de som kommer med aktivitetsförslag. Evas (A) 
åsikt kan tolkas på två sätt. Antingen så beror det på att personal styr hur helgen 
ska se ut efter sina egna önskemål eller så gör brukarna olika aktiviteter med 
olika personer i personalgruppen. Båda tolkningarna är trovärdiga förklaringar, 
då personal på andra bostäder har sagt att båda dessa aspekter förekommer inom 
verksamheten. Att personal kommer med idéer till aktiviteter kan också ses på 
två sätt. Enligt Sofia (D) har brukarna inte levt ett liv som gör att de är 
medvetna om sina möjligheter att göra val och därför behöver en knuff i den 
riktningen. Detta kan göra att brukarna får uppleva saker de annars kanske inte 
hade fått men det kan också göra att personalen bestämmer över hur helgen ska 
vara efter sina egna intressen. Helgarbetet kan med andra ord bedrivas efter 
personalens intressen eller i en social och miljörelativ anda, där brukarna får 
större utrymme för sina önskemål.  
 
 
8.4 Habiliteringspersonalens arbetssätt 
Tre arbetsmodeller kunde urskiljas på de bostäder jag besökte. Bostad A hade 
en flexibelt arbetssätt, där de anpassade sitt arbete efter brukarnas önskemål i 
stor utsträckning. Bostad B använde sig mer utav struktur och rutiner eftersom 
de ansåg att det skapade trygghet. De övriga bostäderna pendlade mellan bostad 
A och Bs arbetsmodeller.  
 
Martin (enhetschef) betonade starkt behovet av struktur, kontinuitet och 
förutsägbarhet, då detta skapar trygghet hos brukaren. Situationsbeskrivningar, 
som beskriver hur brukaren vill att vissa omvårdnadssituationer ska ombesörjas, 
kan vara ett sätt att skapa trygghet. Situationsbeskrivningar kan vara ett 
arbetsredskap som kan fungera bra för både personal och brukare och 
säkerställa ett miljörelativt arbetssätt, då det beskriver hur brukaren vill att 
stödet och omsorgen ska vara utformat. Dessa situationsbeskrivningar är dock 
utformade och skrivna av personal, vilket innebär att det är personalens 
tolkningar som är gällande. Bostad B var den bostad där situationsbeskrivningar 
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användes regelbundet och brukarna på denna bostad har ingen delaktighet alls i 
utformningen kring dessa beskrivningar. 
 
Personalresurser var ett problem i bostad A enligt Maria (A). Jämför med de 
andra bostäderna hade bostad A lägre personalbemanning än de andra. Bostad A 
var också en bostad där hyresgästerna var mycket aktiva och hade stort behov 
av stöd i det vardagliga livet, vilket visar att brukarnas behov inte alltid är 
samstämmigt med den personalresurs som finns att tillgå. Det som hindrade mer 
personalresurser var ekonomin och empirin visar att ekonomin spelar stor roll 
för både verksamheterna och hyresgästerna. Flera av informanterna påtalade att 
den ekonomiska situationen är sämre idag för brukarna än vad den var förr. 
Enligt LSS ska ekonomin inte spela någon roll i stödet, men min empiri pekar 
på motsatsen. Det går att med andra ord fråga sig hur mycket kommunerna 
ekonomiskt bidrar med för att personal ska kunna arbeta efter LSS och ge 
brukarna möjligheter till normalt liv, integrering, inflytande, självbestämmande 
och delaktighet. Empirin visar att kommunerna och arbetsledningen inte ställer 
upp ekonomiskt samtidigt som det kräver att personal ska arbeta efter ett synsätt 
som kräver ekonomisk uppbackning. 
 
Arbetsplatsträffar och handledning är av stor vikt enligt informanterna och detta 
stämmer väl överens med Gustafsson & Molanders (1995) tankar. Arbets-
platsträffar används av alla bostäder och inträffade på regelbundet. Det fanns 
dock ett önskemål ifrån flera av informanterna om heldagar, då personal kunde 
träffas och diskutera sitt arbete på annan plats en hel dag, men även här verkade 
ekonomin försvåra dessa önskemål. Enligt Gustafsson, Hallerfors & Mollberg 
(1995) & Gustafsson & Molander (1995) så finns det en risk att verksamheten 
inte arbetar efter ett miljörelativt synsätt och efter lagstiftningen ifall frågor, 
reflektioner och analyser inte hålls vid liv inom personalgruppen. Detta visar på 
hur viktigt arbetsplatsträffar och handledning är inom dessa verksamheter. 
Eftersom personal inser detta och det är ett forum som används regelbundet 
arbetar alla bostäder för att hålla det miljörelativa arbetssättet levande.  
 
 
8.5 Habiliteringspersonalens syn på sin yrkesroll 
Informanternas syn på sin yrkesroll varierade mellan ”att stödja” och ”sköta 
brukarnas hygien och städa bostaden”. ”Att stödja” handlar om att se till att 
brukaren får vara självständig i sitt liv och att assistenten bara hjälper till med 
en stöttande hand. ”Att stödja” är ett miljörelativt synsätt att se på intellektuella 
funktionshinder och är LSS syn på habiliteringspersonalens roll. ”Sköta 
brukarens hygien och städa bostaden” handlar om att se till att brukaren och 
bostaden är ren och fin, vilket är ett vårdinriktat synsätt att se på 
funktionshinder och sin yrkesroll. Dessa två synsätt, som är varandras motpoler, 
beskriver tillsammans personalens arbete och visar att assistenterna har en 
mångfacetterad och ambivalent yrkesroll. Både informanter och tidigare 
forskningar av bland annat Jansson (1998) och Olin (2003) instämmer med detta 
påstående. Den mångfacetterade yrkesrollen uppkom i och med institutionernas 
och vårdhemmens nedläggning och lagstiftningens ökade krav på att brukarna 
ska vara mer delaktiga i de vardagliga sysslorna. Tanken med de arbets-
uppgifterna och den mångfacetterade yrkesrollen är att hyresgästerna ska få 
möjlighet att delta i hushållsaktiviteter och på så sätt öppna dörrarna för ett 
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miljörelativt synsätt. När hushållssysslorna utfördes av annan personal fick inte 
brukarna denna möjlighet.  
 
 
8.5.1 Förändrade arbetsuppgifter 
Susanne (B) uppskattade inte den ökade arbetsbördan och ansåg att det arbete 
hon har idag inte var det arbete hon egentligen sökte till. Hon ansåg att hon har 
blivit tvingad till att sköta hushållssysslorna och att det egentligen inte finns tid 
till dessa uppgifter. Detta påstående stämmer överens med Kent Ericssons 
(1995a) studie kring den nya yrkesrollen. Susannes uttalande uppvisar dock en 
ambivalens då hon var den informant som hade svårast att hantera ifall andra 
inte skötte om brukarnas lägenheter efter hennes värderingar om hur ett hem ska 
se ut. Hon ansåg inte att dessa uppgifter ska ingå i hennes yrkesroll, ändå så 
påpekade hon starkt flera gånger hur viktig det är att hushållssysslorna blir 
gjorda. Hon ansåg att det inte alltid finns den tid som behövs för städningen 
men ändå visar hon ingen förståelse för ifall någon har missat att bädda en 
brukares säng. Dessa motsägelsefulla åsikter kan bero på värderingar ifrån 
vårdhems- och institutionstiden. Hon har arbetat länge inom handikapps-
omsorgen och även på en stor institution och andra informanter har påpekat att 
de värderingar som finns ifrån denna tid kan vara svåra att förändra. Det kan 
vara svårt att förändra en invand vårdarinneroll, som innebär ett patient- och 
vårdinriktat arbetssätt, det vill säga ett medicinskt synsätt. Anledningarna till 
varför det är på det viset kan delvis bero på att habiliteringsassistenterna inte får 
tillgång till utbildning inom LSS och det miljörelativa arbetssättet, men det kan 
också bero på de personligheter som ryms i personalstyrkan. Vissa assistenter 
kan ha ett mer vårdinriktat arbetssätt eller ha svårt att förändra sitt sätt att arbeta 
på.  
 
Hushållssysslorna, som till exempel städning, matlagning och tvätta kläder, 
verkade vara en uppgift flera av informanterna önskade få slippa, för att det 
upptog mycket tid ifrån umgänget med brukarna som de ansåg var deras 
huvudsakliga uppgift. Assistenterna verkade inse att hushållssysslorna ingick i 
deras arbete för att brukarna skulle kunna bli mer delaktiga i dessa sysslor men 
samtidigt visar empirin på att dessa uppgifter ofta görs när brukarna inte är på 
plats (tidschemat, kapitel 7). Informanterna påpekade även att uppgifter går 
fortare att göra om brukarna inte är delaktiga och detta innebär att personal inte 
arbetar efter det miljörelativa synsättet fullt ut när det kommer till 
hushållssysslorna. Det finns fortfarande tankar på effektivitet och rationalitet, 
vilket är begrepp synonymt med den medicinska modellens arbetssätt. Min 
empiri visar att samhället bör satsa ekonomiskt på handikappsomsorgen så att 
personal får möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och enligt 
LSS.  
 
 
8.5.2 Personalens värderingar 
De integrerade boendena är mer hemlika än vad institution och vårdhem var, då 
brukarna har fått egna bostäder med faciliteter och större möjligheter att påverka 
sina liv. Genom grupp- & servicebostäder har det blivit allt mer tydligt att 
personalens arbetsplats är någons hem och informanterna verkade ha en 
medvetenhet kring detta. Hemmet är en speciell plats då det är en plats vi värnar 



 97 

starkt om och som ger oss trygghet, men det är också en plats som räknas som 
den privata och som kvinnans plats (Sibley, 1995 och McDowell, 1999). I 
integrerade boendeformer möts den offentliga sfären med den privata och 
tidigare forskning ifrån bland annat Olin (2003) visar på att personal kan ha 
problem att veta vart de privata och de offentliga gränserna går och jag anser 
mig se detta även i min studie. Personal styr hur bostaden ska se ut efter sina 
värderingar, vilket även Ringsby (2002) och Olin (2003) har beskrivit. Ett 
exempel är när Susanne (B) känner irritation när morgonpersonalen inte har 
bäddat brukarens säng. Hon utgår ifrån sina värderingar kring hur ett hem ska se 
ut och det blir en svag gränssättning mellan den privata och den publika sfären i 
detta fall. Den privata sfären innebär den sfär brukarna besitter och den publika 
den som personal har tillgång till. Detta blir särskilt tydligt ifall brukaren inte 
ville att morgonpersonalen skulle bädda sängen. Vad som har hänt, sagts och 
beslutats kring sängen vet inte hon, men hon förutsätter att morgonpersonalen 
har varit lata då de inte har bäddat brukarens säng. Enligt lagstiftning har 
brukaren rätt att ta beslut som rör hans eller hennes liv och detta gäller även om 
sängen ska vara bäddad eller inte.   
 
Flera av assistenterna önskade insyn i processen att få vara med och bestämma 
vart varje hyresgäst ska bo. Detta påstående visar dels att assistenterna inte 
anser att myndigheter har tillräcklig kunskap och insyn hur det praktiska arbetet 
är på en grupp- eller servicebostad och dels att personalen sitter i maktposition i 
förhållande till hyresgästerna. Genom att använda ordet ”placera” särskiljer 
informanterna mellan personal och brukare i ”vi och dem” och brukarna blir the 
others. The others är ett begrepp som Wendell (1996) använder sig av och 
innebär att människor urskiljer och särskiljer andra människor som räknas som 
avvikande eller onormala. Ordet ”placerade”, visar även på de gränsdragningar 
och sociala uppdelningar som finns inom rummet. Det handlar med andra ord 
om den makt som finns i det sociala rummet. Assisterna har en medveten 
uppfattning om att de har rätt att bestämma vilka brukare som passar med vem. 
Assistenternas syfte med att få vara med och bestämma är i grunden god, de vill 
att brukarna som bor ihop ska kunna umgås och trivas tillsammans och på så 
sätt minska konflikter och öka trivseln. Arbetet skulle förmodligen bli lättare för 
personal om brukarna hade liknande personligheter, funktionshinder och 
intressen, vilket informanterna även har nämnt då de önskar att brukarna 
liknande varandra lite mer. Önskemålet att få bestämma vilka som ska bo ihop 
kan därmed även ses som ett egocentriskt önskemål ifrån personalens sida. 
Personalen besitter med andra ord värderingar vart brukarna passar in och med 
vem och det är värderingar som härleds till ett medicinskt synsätt, där personal 
anser sig besitta expertis och därmed veta vad som är de rätta besluten. Enligt 
LSS är det brukaren som känner till sin situation bäst, inte experter, men som 
den historiska tillbakablicken visade så har önskemål ifrån människor med 
intellektuella funktionshinder väldigt sällan lyssnats på. 
 
 
8.6 Anställningskrav 
Personalen har en stor och viktig roll inom verksamheterna och därför bör det 
ställas krav på personalen enligt Socialstyrelsen (2003). Alla informanter ansåg 
att utbildning är till godo för verksamheten, men att personliga egenskaper 
fortfarande är av stor vikt och detta stämmer överens med Janssons (1998) 
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studie. Mallander (1999) fann i sin studie att personal på integrerade boenden 
inte ansåg att utbildning var nödvändig för att arbeta inom handikappsomsorgen 
och det stämmer delvis med min studie, då flertalet av informanterna var 
ambivalenta kring utbildning. Informanterna i min studie ansåg att utbildning 
var bra, men flertalet av dem hade dålig erfarenhet av högskoleutbildad 
personal. En trolig orsak till informanternas syn på utbildning kan bero på att 
flertalet av dem inte hade någon relevant utbildning själva inom området innan 
de påbörjade sin anställning. Det finns fortfarande en tro på de ”personliga 
egenskaperna”. Enligt Mansell (1996) och Jansson (1998) är det vanligt att 
personal som arbetar inom integrerade boenden inte har relevant utbildning och 
att personal har skiftande utbildningsbakgrund och erfarenheter. Informanterna i 
min studie ansåg att skiftande utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet var 
bra för verksamheten och för personalgruppen. 
 
Inställningen kring utbildning och personliga egenskaper stämmer inte överens 
med Socialstyrelsens (2003) tankar kring personal. Socialstyrelsen anser att 
kunskap och utbildning inom alla de områden som berör människor med 
funktionshinder är viktigare än vad de flesta av informanterna anser. Om 
Socialstyrelsen hade satt kunskap och utbildning inom funktionshinder som 
krav och inte som ett önskemål, kanske trenden skulle vända då verksamheterna 
skulle rätta sig efter detta krav. En annan tänkbar lösning skulle kunna vara att 
handikappsomsorgen satsade mer på vidareutbildning för personal och att 
arbetsledaren tog ansvar för den kunskap och utbildning som personal bör ha på 
varje ställe. Alla verksamheter är olika, då det bor fem till sex individer med 
olika önskemål och behov och därmed ställer verksamheterna olika krav på sin 
personal. Detta gör att alla verksamheter behöver en varierad personal-
sammansättning, som kan variera från bostad till bostad. 
 
De personliga egenskaper som assistenterna och enhetscheferna ansåg att 
personal bör besitta stämmer väl överens med Gustafsson, Hallerfors & 
Mollberg (1995) tankar. Vilka personliga egenskaper som är bra i 
personalstyrkan är dock utformade efter personalens och enhetschefernas 
värderingar, inte av brukarna. Personal har därmed makt att bestämma vilka 
personliga egenskaper nyanställd personal bör besitta och inte brukarnas vars 
omsorg är beroende av personalens värderingar och omsorg. Susanne (B) var 
den enda av informanterna som påpekade att det är viktigt att ny personal kan 
städa, tvätta, laga mat och bädda sängar. Hon var den av informanterna som 
ansåg att dessa arbetsuppgifter var högprioriterade, vilket kan bero på hennes 
långa arbetslivserfarenhet ifrån vårdhem och institution. Susanne (B) har 
värderingar kvar ifrån vårdarinneyrket trots sin vidareutbildning inom LSS. 
Mansell (1996) och Socialstyrelsen (2003) anser att gamla arbetsmönster är 
svåra att bryta och det var något som Monika (D) påpekade flertalet gånger 
under intervjun. För att bryta detta bör personal ha möjlighet till pedagogisk 
kompetensutveckling enligt Socialstyrelsen (2003) och det var något som 
Mansell, Hughes & McGill försökte göra i sin studie (Mansell, 1996). Enligt 
informanterna satsades det inte på vidareutbildning på grund av tidsbrist och 
ekonomiska resurser. Detta kan innebära att samhället inte satsar på utbildning 
som skulle kunna leda till att bryta gamla invanda arbetsmönster och öppna 
dörrar för ett miljörelativt arbetssätt.  
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8.7 Bemötande och kommunikation 
Kunskap om funktionshinder behövs för att kunna bemöta människor som är i 
behov av stöd och omsorg och bemötande är minst lika viktigt som kunskap och 
utbildning (Socialstyrelsen, 2003). Gustafsson, Hallerfors & Mollberg (1995) 
och Brusén (2000) anser också att bemötandet är av stor vikt och att personal 
har ett stort ansvar kring bemötande och kommunikation. Hos alla bostäder jag 
besökte fanns det en fokusering på bemötande, då detta ansågs vara extra 
viktigt, vilket är ett miljörelativt arbetssätt. Assistenterna ansåg att de måste 
vara trygga, öppna och positivt inställda när de bemöter hyresgästerna, för att 
kunna bemöta dem på ett bra sätt. Informanterna påtalade även att det är av stor 
vikt att skapa en relation med varje hyresgäst men att detta tar tid.  
 
Informanterna önskade information kring hyresgästen om något har skett för att 
kunna bemöta på rätt sätt. Denna information lämnades ofta skriftligen eller 
muntligt och eftersom informationen kommer ifrån annan personal och det är 
hans eller hennes version som framställs kan informationen bli subjektiv. 
Personalen har makten i det sociala rummet och deras tolkning av olika 
situationer kan påverka hur de själva eller andra i personalstyrkan bemöter 
hyresgäster och situationer.  
 
Bemötande och kommunikation är sammanlänkade, då människor använder 
olika former av kommunikation när de möter andra människor. I integrerade 
boendeformer handlar det om både fysisk och verbal kommunikation. Den 
bostad som prioriterade kommunikationsarbete var bostad A och anledningen 
till detta var grundtanken om att bemötande handlar om kommunikation. Eva 
(A) har en inställning att det är brukaren som vet bäst vad han eller hon behöver 
och vill och detta synsätt står i samklang med LSS och det miljörelativa 
synsättet. Eva (A) anser att bemötande och kommunikation är kärnan i 
personalens arbetssätt, då dessa bitar måste utvecklas och anpassas så att båda 
parter förstår varandra.  
 
Anledningen till att de andra bostäderna inte prioriterade kommunikationsarbete 
berodde på att de inte fått tillgång till relevanta utbildningar kring 
kommunikation och funktionshinder. Enligt informanterna beror detta på 
ekonomiska besparingar, tidsbrist och att kommunerna och arbetsledare visar 
brist på engagemang i dessa frågor. Kommunikationsarbete prioriteras bort till 
förmån för det dagliga arbetet och kan försvåra ett miljörelativt arbetssätt, då 
personal inte lär sig nya kommunikationssätt eller vidareutvecklar den befintliga 
kommunikationen inom verksamheten.  
 
 
8.8 Personalgruppen – konflikter men också trivsel 
Enligt LSS är personalen avgörande om LSS intentioner kan uppnås och därmed 
är personalgruppens arbete och framförallt samarbete av stor vikt. Monika (D) 
betonade starkt att personalgruppen är viktig för trivseln på arbetsplatsen och 
anser att ifall personal trivs ihop leder det till att brukarna får en bättre omsorg. 
Monikas (D) syn på personalgruppen visar på att hon anser att det är viktigt att 
personalen trivs ihop för att de ska kunna arbeta efter en miljörelativ modell. 
Synsättet och lagstiftningen förutsätter en tro på människan och därmed behöver 
personalgruppen trivas ihop. 



 100 

Enligt Gustafsson, Hallerfors & Molander (1995) är konflikter vanliga inom 
grupp- & servicebostäder på grund av att verksamheterna rymmer många viljor. 
Bostad B och D verkade vara de bostäder med mest personalkonflikter, vilket 
delvis kan bero på det fasta schemat personalen arbetade efter. Informanterna på 
bostad B och D såg själva ett samband mellan många konflikter och ett fast 
schema, då personalgruppen blev två team med två arbetssätt. Detta visar på att 
det är viktigt att personalgruppen får känna sig som en helhet och får möjlighet 
att arbeta tillsammans. Personal på bostad B och D ansåg att dessa konflikter 
kunde gå ut över brukarna, då de bär på irritation över det andra teamet på 
arbetsplatsen. Bostad B var även den verksamhet med stor personal-
genomströmning vid intervjutillfället och det verkade bero på de 
personalkonflikter som fanns där. Vid stor personalgenomströmning blir det 
svårt för verksamheterna att säkerställa LSS krav på kontinuitet. Informanterna 
på bostad B ansåg att ett flexibelt schema skulle minska dessa konflikter, men 
att enhetschefen inte tog hänsyn till deras åsikter. Att enhetschefen inte lyssnar 
på sin personal visar på den maktställning han eller hon gentemot sina anställda, 
men det är också viktigt att framhålla att enhetscheferna i sin tur inte alltid kan 
vara de anställda till lags då de också har riktlinjer ifrån till exempel kommunen 
att rätta sig efter. Informanterna har dock några viktiga poänger med sitt 
resonemang och det är att det är viktig att personalen känner att enhetschefen 
lyssnar på dem, att personal får möjlighet att lära känna varandra och att ett 
flexibelt schema kan upprättas ifall behov och önskemål finns. Detta är tre saker 
som kan underlätta ett arbete efter den miljörelativa modellen. 
 
 
8.9 Konflikter och beslut 
Enligt LSS ska hyresgästerna som bor på ”bostad med särskilt stöd” kunna 
bestämma över sin vardag efter de resurser personen har för att kunna uppnå 
livskvalitet och självständighet. Detta stämmer väl överens med de värderingar 
personal och enhetschefer hade kring beslut. De anser att brukaren ska kunna ta 
beslut kring det som rör deras liv och att det får ske efter individuella 
förutsättningar. Enligt lagtexten finns det tillfällen då brukaren inte kan ta beslut 
och att vid dessa tillfällen får till exempel, personal, gode man eller anhöriga ta 
beslut åt brukaren. Empirin visar att detta är ofta förekommande på integrerade 
boenden och även Mallander (1999) har visat i sin studie att personal ibland tar 
beslut som rör brukaren utan dess närvaro. Det är viktigt att vara medveten om 
den maktbalans som finns i dessa situationer. Det finns alltid en risk att den som 
tar beslut gör det efter sina värderingar eller efter vad som blir bäst enligt 
honom eller henne, inte efter vad brukaren vill eller är bäst för honom eller 
henne. 
 
På bostäderna jag besökte hade kontaktpersonerna i personalstyrkan stort ansvar 
kring beslut för respektive hyresgäst. Många av de beslut brukaren inte kunde ta 
själv gick till kontaktpersonen i första hand och efter det eventuellt vidare till 
god man eller anhöriga. Personalen har med andra ord ett stort ansvar att se till 
att de beslut som tas kring hyresgästen är för hans eller hennes bästa. När 
personal vänder sig till god man eller anhöriga finns det alltid en risk att 
personals värderingar medföljer och färgar beslutet. Informanterna verkade 
dock medvetna om detta och så pass professionella i sin yrkesroll att de försöker 
bortse ifrån sina värderingar så mycket det går och försöker ta beslut som är vad 
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brukaren skulle vilja. Det kan vara svårt att veta vad en gravt funktionshindrad 
människa med kommunikationssvårigheter har för önskemål och därmed måste 
personal vid dessa fall tolka vad de tror är bäst för brukaren. Funderingar kring 
beslut som rör brukare blir extra viktigt för de med grava funktionshinder, då de 
är helt beroende på personalens omsorg för sitt välmående.  
 
Personal hävdade att föräldrar till hyresgäster ibland tar över beslut som gäller 
deras son eller dotter och nekar honom eller henne att göra det personen 
egentligen vill. Enligt personal behandlar många föräldrar sina söner och döttrar 
fortfarande som barn och detta gör att brukaren får svårare att bli självständig 
och ta egna beslut. Föräldrar kan på så sätt hindra personal att arbeta efter ett 
miljörelativt arbetssätt, då personal ofta får anpassa sig efter föräldrarnas vilja. 
Personal kan få svårt att uppnå LSS intentioner och arbeta efter den 
miljörelativa modellen, då hyresgästerna blir behandlade som barn, som inte 
tillåts ta egna beslut. Det finns även en risk att det blir ett kompromissarbete då 
många inblandade i besluten ska bli nöjda och det finns alltid en risk i sådana 
fall att kompromissarbetet är negativt för brukaren. Enligt Susanne (B) 
inrymmer föräldrarollen mycket sorg och därmed måste personal gå varsamt 
fram vid konflikter med anhöriga. För att personal ska kunna arbeta efter LSS 
intentioner måste personal hävda brukarens rätt att ta egna beslut, men empirin 
visar att det i praktiken inte är lika lätt som i teorin. Informanterna påpekade att 
de ofta får vika för anhörigas krav och önskemål. 
 
Ett gott samarbete med anhöriga, gode män och daglig verksamhet verkade vara 
av stor vikt för assistenterna, då det underlättade personalens arbete och 
minskade eventuella konflikter. De assistenter som hade lagt extra mycket kraft 
på ett gott samarbete ansåg att anhöriga, gode män och daglig verksamhet 
stöttade varandra. Bostäderna med mindre bra samarbete kunde tycka att andra 
lade sig i personalens arbete och försvårade arbetet på bostaden. Detta visar att 
personal måste arbeta för ett gott samarbete med alla som är i kontakt med 
brukarna för att LSS intentioner ska kunna uppnås. 
 
 
8.10 Lagen om Stöd och Service 
De flesta av informanterna har inte gått en LSS-utbildning och alla assistenter 
ansåg att en utbildning kring den lag de arbetar efter vore bra. Den information 
som de flesta av informanterna hade tillgång till vid intervjutillfället var papper 
om lagen, som de ansåg att de varken hade tid eller lust att läsa.  Detta stämmer 
överens med det Jansson (1998) fann i sin studie, då hon fann att kunskap om 
LSS inom personalgruppen är undermålig och att det behövs mer kunskap om 
både lagen och om vad yrkesrollen innebär. De informanter jag intervjuade hade 
ändå en viss förståelse kring LSS, vilket verkade bero på att de regelbundet får 
handledning och har arbetsplatsträffar tillsammans med arbetsledare och 
habiliteringspedagog. Exempel på att informanterna har en viss förståelse kring 
LSS var när personal ifrån bostad D och E berättade att de har fått 
experimentera sig fram hur de ska arbeta efter LSS. 
 
Enhetscheferna jag intervjuade ansåg att personalen inte var i behov av en 
utbildning inom LSS. Martin betraktade sin kunskap om LSS som mycket god 
och att detta räckte inom de verksamheter han ansvarade för, då personal kunde 
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fråga honom om de undrade över något. Enhetschefens åsikter i detta fall visar 
att han har makten att bestämma över assistenternas kunskap om LSS och har 
makt att bestämma vad personalen bör veta om lagen. Socialstyrelsen har pekat 
på att kunskap om lagstiftning är nödvändigt för personal som arbetar med 
funktionshindrade som har stödåtgärder enligt LSS, men min empiri visar att 
enhetschefer inte möjliggör detta i den utsträckning som Socialstyrelsen och 
assistenterna önskar. 
 
 
8.10.1 Begrepp inom LSS 
 
Normalisering 
Normalisering blev ett viktigt begrepp tidigt i handikappsomsorgen efter 
utflyttningarna ifrån institutionerna. Människor med intellektuella funktions-
hinder ansågs inte kunna leva ett normalt liv på institution, men genom 
integrerade boenden skulle möjligheten till detta öka. Begreppet normalisering 
är inte lätt att definiera enligt Gustafson & Molander (1995) och informanterna 
instämde med detta påstående. Informanterna menade att brukarnas liv är så 
normalt som det kan bli för dem under de förutsättningar som finns inom 
integrerade boendeformer. Dessa påståenden visar att informanterna har en 
förståelse kring att normalt liv är olika för olika människor, men att personalens 
värderingar påverkar deras inställning till vad varje brukare kan och inte kan 
göra. Detta synsätt på normalisering visar även att personalen har ett 
miljörelativt synsätt genom att de anser att brukarna ska få leva ett normalt liv 
på det sätt de själva önskar, men att personal fortfarande har värderingar kvar ur 
ett medicinskt synsätt då de anser sig ha rätt att bestämma exakt hur normalt liv 
brukarna får ha inom bostaden. Mansell, Hughes & McGill anser att personal 
får för lite vägledning för att kunna arbeta så att brukarna kan uppnå 
normalisering (Mansell, 1996) och denna studie verkar peka i samma riktning.  
 
Enligt Tideman (2000a) finns det tre former av normalitet. 
Individuell/medicinsk normalitet har en samstämmighet med den medicinska 
modellen och det sätt personal arbetade på institution och vårdhem. 
Informanternas syn på normalitet stämmer mer överens med ett statistisk och 
normativt synsätt, då personalen ansåg att det är samhället och personalens 
arbetssätt som ska anpassa sig efter brukarnas behov och önskemål. Personal 
som arbetar på integrerade boendeformer har en miljörelativ grundsyn på 
normalitet, men vid intervjutillfällen kunde värderingar som visar personalens 
makt i det sociala rummet urskiljas. Dessa värderingar berör brukarnas utseende 
och hur långt varje brukar kan uppnå ett normalt liv. Några av informanterna 
menade att vissa brukare inte kan leva ett mer normalt liv än vad de gör just nu 
och några av brukarna kunde störa och skrämma människor som bodde i 
området.  
 
Grunewald & Leczinsky (2005) har påtalat att normaliseringsprincipen har 
missbrukats i ekonomiska sammanhang, men genom att personal sätter upp 
gränser för brukarna kring deras normalitet visar det att denna princip även kan 
missbrukas på andra plan än enbart det ekonomiska. Brukarnas möjlighet att 
uppnå normalitet påverkas inte bara av ekonomiska faktorer, utan även av 
personalens värderingar och tolkningar.  
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Integrering 
Normalisering förutsätter integrering och begreppet integrering visar på att 
människor med intellektuella funktionshinder har varit och till stor del 
fortfarande är uteslutna ur gemenskapen. Enligt Sibley (1995) har 
funktionshindrade människor inte tillgång till alla platser på samma sätt som 
icke-funktionshindrade människor har och Grunewald (2004b) anser att det 
finns tre integreringssteg: lokal, funktionell och social integrering. Enligt 
informanterna är det svårt för hyresgästerna att uppnå alla tre stegen och 
empirin visar att människor med intellektuella funktionshinder inte har tillgång 
till alla delar i samhället. De flesta hyresgäster uppnår lokal och funktionell 
integrering men social integrering är det ytterst få brukare som uppnår. Detta 
visar på att människor med intellektuella funktionshinder har svårt att uppnå full 
delaktighet i samhället och möjlighet att påverka sin omgivning, vilket även 
Mallander (1999) och Ringsby Jansson (2002) har visat i sina studier. Detta i sin 
tur visar på att människor med intellektuella funktionshinder är påverkade av 
den makt som finns i det sociala rummet. De blir hindrade av de 
gränsdragningar som finns och har svårt att få full tillgång till rummet. I detta 
hänseende stämmer min empiri väl överens med Sibleys (1995) tankar kring 
sociala gränsdragningar och makt. Människor med intellektuella 
funktionshinder får anpassa sina liv efter de gränser som är satta av dem som 
har makten i rummet. Empirin visar även att samhället inte fullt ut anpassar sig 
efter det miljörelativa synsättet, för då skulle brukarna lättare kunna uppnå 
social integrering. Kjellman (2003) visade i sin studie att integrering inte har 
ökat för brukarna sedan utflyttningen ifrån institution och vårdhem. Det bör 
poängteras att Kjellmans (2003) brukare var den äldre generationen som har 
spenderat hela sina liv på institution och att det i sin tur kan spela roll kring de 
möjligheter som finns kring ökad integrering. 
 
Wendell (1996) är kritisk till samhällets krav på fullvärdig intergering och 
oberoende för alla, samtidigt som hon anser att samhället inte är anpassat efter 
människor med funktionshinder. Wendells (1996) och informanternas tankar 
kring integrering påminner om varandra i och med att de båda är kritiska till 
integreringsbegreppet och att samhället inte är anpassat för alla människor, men 
jag anser att det finns en skillnad i deras kritik. Informanterna kritik syftar på att 
alla inte kan uppnå integrering på grund av sitt funktionshinder, vilket blir ett 
medicinskt tankesätt. Wendell (1996) å andra sidan syftar på att människor med 
olika former av funktionshinder själva ska kunna ta ställning till om de vill bli 
integrerade fullt ut i samhället eller skapa sin egen subkultur, vilket är ett socialt 
och miljörelativt synsätt att se på funktionshinder. 
 
 
Självbestämmande 
Självbestämmande är ett begrepp som verksamheterna betonar, enligt 
informanterna, eftersom det var något som brukarna inte hade möjlighet till 
tidigare. Att självbestämmandet är av stor vikt stämmer med LSS och det 
miljörelativa synsättet. Informanterna ansåg dock att självbestämmande inte är 
lika enkelt i praktiken som i teorin. Flertalet av de äldre som bor på integrerade 
boenden har tidigare levt ett liv där individuellt självbestämmande inte fanns, 
vilket gör att de idag har svårt att ta egna beslut. Detta påpekade både Jacobsson 
(2000) och en av enhetscheferna. Människor som bor på grupp- och 
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servicebostäder har andra människor omkring sig dygnet runt och därmed finns 
det många viljor och åsikter kring varje brukare. Det är viljor och åsikter som 
kan verka för brukarens självbestämmande, men även påverka i en annan 
riktning. Det kan till exempel handla om att en mamma inte vill att sonen eller 
dottern åker iväg på en resa. Brukarna kan ha svårt att ta egna beslut och 
därmed har personal ett stort ansvar att försöka förstå brukarens önskemål, 
vilket informanterna verka ha en förståelse för.  
 
Att personal har ett stort ansvar kring brukarnas självbestämmande stämmer väl 
överens med det Mallander (1999), Lindqvist & Norlén (2004) och Grunewald 
& Leczinsky (2005) har funnit i sina studier. De anser att det finns en risk för 
maktmissbruk och att personalens värderingar påverkar brukarnas möjligheter 
till självbestämmande. Andra hinder för självbestämmande är enligt Ericsson 
(1995a), Mallander (1999), Olin (2003) och Lindqvist & Norlén (2004) 
personalens arbetstider, rutiner, personalbrist och ekonomiska faktorer, vilket 
stämmer överens med informanternas åsikter. Självbestämmande är med andra 
ord ingen självklarhet för människor med intellektuella funktionshinder som 
hela tiden är beroende av andra för att klara sin vardag.  
 
Enligt informanterna har brukarna ett stort självbestämmande kring det de kallar 
för ”det lilla”, det vill säga vad brukaren vill äta, ha på sig och aktivera sig med 
i sin lägenhet. Brukarna har lite eller ingen bestämmanderätt när det kommer till 
övergripande beslut som rör hela verksamheten, utan där tar personal, 
arbetsledare och kommun över. Det finns en vilja hos personalen att följa LSS 
och det miljörelativa arbetssättet och därmed anpassa besluten efter vad tros 
vara bäst för verksamheten och brukarna. Flertalet människor med intellektuella 
funktionshinder har få eller inga möjligheter att vara delaktiga i de övergripande 
besluten på grund av sitt funktionshinder, men empirin visar hur viktigt det är 
att verksamheterna försöker få brukarna att bli så delaktiga och utöva sin rätt till 
självbestämmande i den mån de kan.   
 
 
Integritet 
Enligt informanterna är integritet svårt, särskilt när det kommer till de brukare 
som har stort omsorgsbehov och som har svårt att kommunicera. Dock är det 
dessa brukare som har störst behov av att bli garanterade integritet, då de är helt 
beroende av omgivningen, enligt Socialstyrelsen (2003). Informanterna påtalade 
att flertalet av brukarna inte är måna om sin egen integritet. Genom att brukarna 
inte är måna om sin egen integritet blir det lättare för personal att själv inte 
värna om den. Det är svårt för personal att veta vart gränserna går för den 
personliga integriteten när brukaren inte är van vid att hävda sin integritet eller 
inte ens är mån om den. Det är informanternas värderingar kring ”hur en person 
värnar om sin integritet” som kommer till tals här. Det är deras värderingar som 
säger att hyresgästerna inte värnar om sin egen integritet och därmed behöver 
”att värna om sin integritet” inte betyda samma sak för hyresgästerna som för 
personalen. I ett integrerat boende blandas den privata och den publika sfären 
samman, eftersom boendet är både någons arbetsplats och någons hem och detta 
gör att gränserna blir oskarpa. Personalen har ett stort ansvar när det gäller att 
värna om allas integritet på bostaden, då personalen har maktpositionen i det 
sociala rummet, men arbetsstyrkan måste också inse att de har stor makt när det 
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kommer till tolkningar och värderingar. Personalens tolkningar och värderingar 
får inte bli sanningen. 
 
Eva (A) poängterade hur lätt det kan vara för personal att missa små signaler 
ifrån brukare med grava funktionshinder och detta visar hur viktigt det är för 
personal att vara lyhörda när de möter hyresgäster. När personal inte värnar om 
integriteten visar arbetet på den maktposition personalen besitter och arbetet 
riskerar bli dehumaniserat. Informanternas medvetenhet om att integriteten är 
viktig, visar på en vilja att arbeta efter den miljörelativa modellen och efter LSS 
intentioner, men deras medvetenhet om att de ofta brister i integriteten visar på 
att det är svårt i praktiken att arbeta till hundra procent efter det som LSS ställer 
upp som mål för brukarna.   
 
 
Inflytande och delaktighet 
Enligt Socialstyrelsen (2003) ska brukarna ha inflytande över alla delar av sitt 
liv, men min empiri visar motsatsen. Brukarna får fortfarande rätta sig efter 
andras beslut och i vissa fall har de ingen möjlighet att säga sin vilja. 
Informanterna hävdar ändå att brukarna har inflytande och delaktighet i den 
mån det går. Detta påstående innehåller två delar, dels innehåller påståendet en 
värdering kring varje brukares möjligheter till inflytande och delaktighet och 
dels är det en förståelse kring det intellektuella funktionshindrets begräsningar 
kring inflytande och delaktighet. Enligt Socialstyrelsen (2003) är det extra 
viktigt att personal anstränger sig för att de med störst omsorgsbehov får 
inflytande och delaktighet då de har svårast att uppnå detta. Empirin visar att 
dessa inflytande och delaktighet inte är tillräckligt utvecklade inom bostaden 
och detta var något som Maria (A) påpekade. Enligt Mansell, Hughes & McGill 
och Felce (Mansell, 1996) kan brukarnas delaktighet öka genom att personal 
möjliggör ett ökat inflytande kring hushållssysslorna, men detta är något som 
inte görs inom verksamheterna av flera anledningar som jag tidigare har 
beskrivit. Enligt Mansell (1996) kan detta bero på att personal inte har fått 
tillräckligt med kunskap kring hur detta ska gå till i praktiken och detta verkar 
överensstämma med min empiri. 
 
Personal har makt att styra och bestämma kring de valmöjligheter som erbjuds 
och detta verkar ske på tre sätt. Valmöjligheterna kan erbjudas i en miljörelativ 
anda genom att personal har en öppen inställning och lyssnar på vad brukaren 
vill och önskar. Möjligheterna kan även erbjudas i en medicinsk anda där 
personal har bestämt i förväg vad som kan erbjudas efter personalens 
värderingar kring brukarens möjligheter att klara av aktiviteten. Det tredje sättet 
är då valen erbjuds enbart efter vad personal vill göra. Detta gör att brukaren 
blir begränsad till de valmöjligheter personal erbjuder och därmed eventuellt 
inte får sina önskningar tillgodosedda. Valmöjligheter kan också öppna upp så 
att brukaren får testa nya saker och uppleva delaktighet inom områden de inte 
har testat på innan. Problemet med den maktbalans som finns kring inflytande 
och delaktighet i integrerade boendet stämmer väl överens om det som tidigare 
forskning har kommit fram till.  
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8.11 Sammanfattning 
Bostäderna jag besökte var alla utformade efter LSS standard, med egen 
lägenhet och faciliteter så som egen toalett och trinettkök. Detta skapade en 
standardiserad känsla, samtidigt som det märktes tydligt att brukarna och 
personal färgar bostäderna, då alla fem verksamheter även på samma gång 
kändes som fem individuella bostäder. Bostädernas känsla och utformning 
speglar de maktpositioner som finns inom verksamheterna och jag har visat 
genom att jämföra empirin med begrepp ifrån Foucault och Sibley att denna 
makt visas inom flera områden inom verksamheten, till exempel vid beslut och 
rutiner. Brukarna står i beroendeställning till personalen, vilket tydliggjorts när 
empirin jämförs med handikappsmodellerna och begrepp så som det sociala 
rummet, insider och outsider och makt.  
 
Analysen har visat att habiliteringsassistenternas yrkesroll har förändrats och 
blivit mer mångfacetterad sedan LSS trädde i kraft, vilket även tidigare 
forskning har visat. Det är en anpassning till det miljörelativa arbetssättet, vilket 
assistenterna har en medvetenhet om, men i många situationer ibland har svårt 
att tillämpa. Assistenterna påpekade att stress, ekonomiska faktorer, 
personalbrist och dålig tillgång till lämplig kunskap och utbildning gör att de 
har svårt att alltid anpassa sitt arbete efter LSS intentioner. Socialstyrelsen och 
informanterna anser att kunskap och utbildning inom bland annat LSS och om 
intellektuella funktionshinder är av stor vikt, men det är inget som kommunerna 
och arbetsledningen satsar på. 
 
Analysen har visat att assistenterna har en förståelse kring LSS och begreppen 
men att hyresgästerna har svårt att tillämpa alla rättigheter de har enligt lag, då 
de är beroende av andras beslut, arbetstider, rutiner och regler. Den makt 
personalen har i det sociala rummet gör att personalen har ett stort ansvar att 
vägleda brukarna till normalisering, integrering, självbestämmande och 
integritet för att uppnå LSS intentioner och arbeta efter den miljörelativa 
modellen. 
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9. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel kommer jag först att diskutera metod och syfte och 
därefter föra fram de övergripande slutsatserna tillsammans med egna tankar 
kring empiri, teori och tidigare forskning. Sista rubriken berör de tankar och 
reflektioner som denna studie har gett upphov till. 
 
 
9.1 Diskussion kring metod och syfte 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur personal arbetar med LSS 
intentioner på grupp- & servicebostäder och min målsättning med under-
sökningen var att få fram en bild över hur detta omsorgsarbete ser ut i 
förhållande till LSS. Undersökningen har skett via kvalitativa intervjuer på fem 
integrerade bostäder och empirin har blivit mer djup än bred. Jag avsåg att få 
fram känslor, tankar och ett djup i empirin för att kunna besvara mitt syfte och 
mina frågeställningar och det anser jag att jag har förmått att göra. Studien hade 
förmodligen kunnat genomföras på ett annat sätt, till exempel via 
gruppintervjuer, observationer eller enkäter, men dessa metodtekniker hade tagit 
längre tid att genomföra och jag ansåg att dessa tekniker inte gav mig lika säker 
kvalitativ data så som intervjuer kunde göra. Vid intervjutillfällena fick jag 
tillfälle att få en känsla av verksamheternas konstruktioner genom att studera 
hur bostäderna är konstruerade och dessa observationer har varit givande när jag 
sedan analyserade empirin med teoriavsnittet om makt. Genom att beskriva hur 
verksamheterna är konstruerade har jag kunnat dra paralleller med teorier och 
begrepp ifrån Foucault, Sibley och Wendell.  
 
Urvalet av bostäder och informanter har varit ett aktivt val från min sida, men 
jag har även medvetet lagt en del av detta arbete på enhetschefer och 
habiliteringspedagoger. Valet att låta andra välja informanter eller låta dem som 
vill bli intervjuade höra av sig kan ha påverkat resultatet i en viss riktning. Jag 
fick inte känslan av att enhetschef eller pedagog ville lyfta fram vissa 
synpunkter eller åsikter genom att välja vissa i personalstyrkan, utan 
informanterna har varit öppna och fört fram både positiva och negativa 
synpunkter kring sitt arbete och verksamheterna. Flera av informanterna har 
även vågat vara kritiska till arbetsledningen eller kommunen. Jag hade önskat 
att jag hade kunnat samtala med fler män för att se om det finns skillnader 
mellan kvinnors och mäns arbetssätt och hur det i sådana fall påverkar deras syn 
på sin yrkesroll och LSS intentioner.   
 
Frågor som uppkommer efter att empirin är insamlad är frågor som berör 
intervjuguiden och hur frågorna i denna guide framställdes. Hur intervjuguiden 
är utformad och hur frågorna ställdes påverkar vad informanterna säger och inte 
säger och därmed påverkar det studiens resultat. I en kvalitativ studie blir 
intervjuguiden och forskaren i sig de viktigaste verktygen. Jag har försökt att 
tänka på detta vid konstruktionen av guiden men även vid samtalen, men har en 
medvetenhet om att jag vid vissa fall kanske inte lyckades hålla mig så neutral 
som jag hade önskat. En av frågorna, som berörde om informanterna önskade 
mer utbildning, insåg jag efteråt inte var bra ställd. Alla informanter svarade ja 
på denna fråga och jag kom till insikt om att de flesta människor önskar nog mer 
utbildning och kurser. Det är en fråga som blir svår att svara nej på.  
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Det är alltid av stor vikt att ifrågasätta sina källor, men även ifrågasätta sig själv 
som forskare. Alla har glasögon som låter oss se och förstå världen på vårt egna 
vis och detta speglar hur vi tolkar det vi ser och hör. De glasögon jag bär med 
mig är mitt inifrånperspektiv. Jag har erfarenhet av hur det är att arbeta på en 
integrerad bostad och jag har försökt att bortse ifrån ”min sanning” och se med 
mer neutrala ögon utifrån vad informanterna har sagt och tyckt.  
 
 
9.2 Övergripande slutsatser 
Resultatet visar på några viktiga slutsatser och för att slutsatserna ska bli 
lättöverskådliga har jag valt att punktmarkera dem och sätta dem i relation till 
syftet och frågeställningarna.  
 

• Byggnader konstrueras efter dess syfte och detta gäller i hög grad även 
för integrerade boendeformer. De fem verksamheter jag besökte var 
konstruerade likformig och efter Socialstyrelsens riktlinjer och denna 
konstruktion skapade både en trygghet för personal och brukare men 
också möjligheten för personal att övervaka och besitta makten i det 
sociala rummet.  

 
• Personal har stor makt inom verksamheten och personalen har en 

medvetenhet om sin maktposition och om det ansvar denna innebär. 
Medvetenheten om sin maktposition och att personalen reflekterar över 
sin makt via arbetsplatsträffar gör att assistenterna har en medvetenhet 
om LSS intentioner och det miljörelativa arbetssättet.  

 
• Assistenternas yrkesroll har i vissa fall blivit för mångfacetterad för att 

personalen ska kunna hinna med alla arbetsuppgifter. Personal anser att 
de ofta upplever att de missar det de anser vara sin huvudsakliga uppgift 
– att stödja brukaren, till förmån för hushållsarbete, då personal har svårt 
att få brukarna att bli delaktiga i dessa arbetsuppgifter. Anledningar till 
detta kan bero på assistenternas värderingar kring hyresgästernas 
intresse och vad personal anser att hyresgästerna klarar av. Vid dessa 
tillfällen kan personal börja arbeta efter rutiner och prioritera 
effektivitet, eftersom det går fortare ”att göra det själv”. Personalens 
värderingar spelar stor roll när de ska arbeta miljörelativt och efter LSS 
intentioner kring delaktighet och självbestämmande. 

 
• Bemötande och kommunikation är kärnan i personalens arbetssätt och 

det finns en fokusering på bemötande inom alla fem verksamheter. 
Kommunikationsarbete prioriteras dock bort i många fall på grund av 
ekonomi och tidsbrist. När kommunikationsarbete prioriteras bort kan 
det försvåra möjligheterna för personal och brukare att förstå varandra. 
Kommunikation är en viktig pelare för att personal ska kunna arbeta 
miljörelativt, men det krävs att kommun och arbetsledare vågar satsa på 
ett långsiktigt arbete inom området. 

 
• Det är av stor vikt att personalstyrkan trivs ihop och får möjligheter att 

uppleva sig som ett team. Stora personalkonflikter kan leda till irritation 
som går ut över brukarna och att personalstyrkan byts ut, vilket gör att 
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kontinuitet i stödet blir svårt för verksamheten att uppnå. Årsarbetstid 
och flexibelt schema underlättar team-känslan och att arbeta 
miljörelativt.  Analysen visar också att det är viktigt att enhetschefer 
lyssnar på sin personal när konflikter uppstår, så att personalgruppen får 
möjlighet att träffas och reda ut de tvister som har uppstått så denna 
irritation inte går ut över brukarna. 

 
• Det finns en vilja hos habiliteringsassistenterna att arbeta miljörelativt 

och efter LSS intentioner. Informanterna uppvisar dock lite kunskap om 
LSS, utbildning inom lagen är mer undantag än regel. Personalen avgör 
om LSS intentioner kan uppnås inom verksamheten och därmed blir 
kunskap om lagen och dess intentioner viktigt för verksamheten. Hur ska 
personal kunna arbeta miljörelativt och efter lagen om de inte vet vad 
den innebär? Myndigheter sätter därmed krav på personalen som de får 
svårt att uppnå då kommunerna inte prioriterar tid och ekonomiska 
resurser för ökad kunskap. Analysen visar därmed att det finns skillnader 
mellan LSS intentioner och det arbete som bedrivs på integrerade 
bostäder och att dessa skillnader uppstår när personal inte anser att de får 
det stöd de behöver av arbetsledare och kommun.  

 
• LSS begrepp normalisering, integrering, självbestämmande och 

integritet är viktiga begrepp inom verksamheterna. Personal arbetar för 
att brukarna ska få möjligheter att uppleva och utnyttja dessa rättigheter, 
men begreppen är inte alltid lätta att praktisera inom verksamheterna. 
Brukarnas funktionshinder, personalens arbetstider, personalresurser, 
stress och ekonomiska resurser är några delar som påverkar hur stora 
möjligheter assistenterna har att arbeta efter dessa begrepp.  

 
 
9.3 Reflektioner kring resultat och slutsatser 
Analysen och de övergripande slutsatserna pekar åt ett håll, nämligen att 
personalen är beroende av vilka resurser de har i sitt arbete och att dessa 
resurser begränsar eller ger personalen möjligheter att uppnå LSS intentioner i 
sitt arbete. Personalens resurser kommer ifrån de beslut som myndigheter, 
kommun och arbetsledare beslutar och empirin pekar på att dessa beslut inte 
alltid är i samklang med personalens tankar och åsikter om vad de behöver i sitt 
arbete. Assistenter inom integrerade boenden har makt i det sociala rummet, 
eftersom bostädernas konstruktion möjliggör både trygghet, övervakning och 
kontroll, men personalen är också begränsade av beslut uppifrån.  Kommun och 
arbetsledare har därmed ett stort ansvar att ta beslut som underlättar för 
personalen att arbeta miljörelativt och en stor post rör den ekonomiska biten. 
Kommunerna måste satsa ekonomiskt kapital på handikappsomsorgen för att 
personal ska kunna uppnå LSS intentioner och arbeta för att brukarna ska kunna 
utnyttja sina rättigheter så som delaktighet, självbestämmande och integrering. 
Enligt Socialstyrelsen ska ekonomiska besparingar inte begränsa brukarnas 
omsorg, men jag anser att mina slutsatser visar en helt annan bild. Ekonomin 
spelar stor roll för assistenterna och deras möjligheter i sitt arbete. 
 
Resultatet visar också att habiliteringspersonalen har fått en mångfacetterad och 
ansvarsfylld yrkesroll sedan LSS togs i bruk. Habiliteringspersonalen och 
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verksamheterna arbetar fortfarande efter att anpassa sitt arbete efter lagen och 
den miljörelativa modellen, vilket visar att det är ett långsiktigt projekt att 
omvärdera sin yrkesroll ifrån vårdare till stödjare. Enligt mina erfarenheter är ett 
arbete tillsammans med människor med intellektuella funktioner något som tar 
tid. Jag syftar på att förändringar som sker inom verksamheten sker genom en 
långsam process. Saker och ting förändras inte över en natt och jag anser att 
detta är viktigt att tänka på inom handikappsomsorgen. Flertalet av brukarna 
kan ha svårt att anpassa sig efter förändringar på grund av sitt funktionshinder, 
men hyresgästerna är också människor, vilket innebär att de har vanor, ovanor 
och en kognitiv bild över hur verkligheten är beskaffad. LSS har inte bara 
förändrat personalens yrkesroll och vad som ingår i det dagliga arbetet, det 
påverkar i allra högsta grad brukarnas liv och de rättigheter de har i sin dagliga 
tillvaro. Jag anser därmed att det inte är så konstigt att Janssons (1998) studie 
har många likheter med denna studie trots att Janssons studie gjordes nästan 10 
år tidigare.  
 
Jag är inte förvånad över de resultat jag har fått fram i min studie. På ett 
generellt plan stämmer de överens med min erfarenhet av att arbeta på ett 
integrerat boende. Jag har dock blivit förvånad över vissa bitar av vad analysen 
har visat och det handlar om personalens maktställning gentemot brukarna, att 
enhetschefer ibland visar en ovilja till att lyssna på sin personal och att 
kommunerna och arbetsledningen inte visar större intresse för att vidareutbilda 
personalen. Jag hade inte innan jag påbörjade denna studie tänkt på hur dess 
konstruktion möjliggör övervakning och kontroll och jag tror att få assistenter 
tänker på det i sitt arbete. Det har dock varit intressant och lärorikt att analysera 
konstruktionen i ett maktperspektiv.  
 
Jag anser att mitt resultat och mina slutsatser i stort överensstämmer med 
tidigare forskning. Min studie kan därmed ses som en bekräftelse på vad andra 
forskare har kommit fram till, men jag har också lyft fram vissa delar i studien 
som andra forskare inte har betonat lika mycket. Jag har bland annat lyft fram 
den maktposition som personal besitter inom verksamheten och hur det i sin tur 
påverkar brukarna. Jag har även betonat bemötande och kommunikation och det 
ansvar kommun och arbetsledning har att ge personal möjligheter att arbeta 
miljörelativt. En stor del av min studie har berört LSS och det är få studier som 
tidigare har belyst LSS roll i det dagliga arbetet på integrerat boende. Den enda 
studie jag har funnit som berör detta i samma utsträckning är Janssons (1998) 
uppsats. Jag tror att vidare forskning om LSS och personalens möjligheter att 
uppnå lagens intentioner behövs för att arbetssättet inom verksamheterna ska 
utvecklas och förbättras efter de intentioner och mål som finns. Det skulle även 
vara intressant att forska kring habiliteringspersonalens yrkesroll och arbetssätt 
ur ett genusperspektiv. Genusperspektivet är inget jag fann när jag läste tidigare 
forskning och jag anser att det är studier som behövs dels för att det fortfarande 
är ett kvinnodominerat yrke och dels för att allt fler män har börjat arbeta inom 
handikappsomsorgen. 
 
 
9.4 Avslutande reflektioner  
Studien har tagit tid och det har varit en process som har liknat en berg-och-
dalbana. Vissa perioder har nästan all vaken tid gått till uppsatsen och andra 
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perioder har det stått mycket stilla. Det har varit välbehövliga pauser för att 
sortera alla intryck och samla ny kraft.  Det har varit intressant att göra denna 
studie och jag har lärt mig mycket om både att skriva uppsats och hur personal 
känner och arbetar inom integrerat boende. Det har varit lärorikt att besöka olika 
verksamheter och se hur andra har det på sina arbetsplatser. Studien har gett mig 
andra infallsvinklar att se på mitt eget arbete på integrerat boende och gett mig 
möjligheter att studera LSS-lagen mer ingående. Jag hoppas att studien även 
kan ge andra som arbetar med intellektuellt funktionshindrade nya tankebanor 
och se sitt arbete med andra ögon.  
 
Verksamheter som arbetar med intellektuellt funktionshindrade bär mycket 
ansvar. Verksamheterna har ansvar kring varje individuell brukares stöd och 
omsorg och ansvar för personalens välbefinnande. Studien har visat att dessa två 
delar mycket väl kan gå hand i hand bara personal kan få det stöd de behöver 
för att kunna bedriva ett arbete mot en miljörelativ modell. 
 
Studien har även visat att det är en långsiktig process att uppnå förändringar i 
verksamheterna och trots att jag har målat upp många hinder på vägen känner 
jag ändå hopp. Det finns en vilja i personalstyrkan att göra ett så gott arbete som 
möjligt. Jag tror denna vilja kommer leda till att arbetet fortsätter att utvecklas 
och förändras. Utopin vore att alla människor, oavsett funktionshinder, får bidra 
med det den vill och kan i det samhälle som han eller hon bor i. Intellektuella 
funktionshindrade människor har fått större tillträde till samhället sedan 
institutionerna lades ner och ett stort steg i denna riktning kom när LSS trädde i 
kraft 1994. LSS har medfört många fördelar och rättigheter för denna 
personkrets och det är upp till oss andra att se till att de får möjligheter att 
utnyttja sina rättigheter.  Det är ett ansvarsfullt arbete men det är också många 
gånger givande att få vara med i denna långsamma förändringsprocess. 
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11. Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
Ritning över bostad 
(www.margaretagarden.se/images/ritningar/plan1_large.gif) 
 
 
 

 
 
 
 
Denna ritning föreställer hur en integrerad bostad kan se ut. Ritningen föreställer första 
våningsplanet i ett hus som heter Margaretagården, som är en gruppbostad för psykiska 
funktionshindrade (www.margaretagarden.se/). Jag har valt att bara ta med första 
våningsplanet eftersom denna ritning har med allt väsentligt jag nämner i uppsatsen: 
brukarnas egna lägenheter och dess faciliteter, det gemensamma vardagsrummet och köket, 
tvättstugan och personalens utrymme, som i detta fall är jourexpedition och personaltoalett. 
Denna ritning påminner på ett generellt plan över de bostäder jag besökte och kan ge er en 
bild över de beskrivningar jag gör i uppsatsen över bostädernas utseende.  



 118 

Bilaga 2 
E-mail till enhetschefer 
 
 

Hej! 
 
Mitt namn är Yvonne Windborg och jag är 27 år gammal. Jag är bosatt i  
Mölndal, där jag även arbetar som habiliteringsassistent på en gruppbostad.  
Vid sidan om detta studerar jag handikappsvetenskap på magisternivå på  
Högskolan i Halmstad sedan HT 2005. 
 
Sedan september i år skriver jag en magisteruppsats som berör  
habiliteringsassistenters arbete på gruppbostäder i förhållande till  
LSS-lagen. För denna uppsats söker jag nu intervjupersoner till min studie. 
 
Efter sökningar på Internet fann jag att Ni är enhetschef över ett antal  
gruppbostäder och tänkte vända mig till Er för att komma i kontakt med  
habiliteringsassistenter för intervju och även eventuellt en mindre intervju  
med dig i egenskap av enhetschef. 
 
Intervjuerna med assistenterna planeras bli ca 45 min långa och mitt urval  
är tänkt att bestå av 5 gruppbostäder, där jag helst intervjuar 2 personal  
per gruppbostad. Empirin är planerad att samlas in under november och  
december månad. 
 
Jag hoppas Ni finner detta intressant och i mån av möjlighet kan se över hur  
stort intresse det finns hos personalen för intervju. Kontakta mig gärna via  
e-mail och meddela någon eller några dagar det skulle passa att jag slog en  
signal och undersökte möjligheterna för eventuella intervjuer. 
 
Givetvis svarar jag mer än gärna på frågor om vad mina intervjuer kommer att  
innehålla och även andra frågor som kan tänkas dyka upp. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Yvonne Windborg 
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Bilaga 3 
Intervjuguide med personal 
 
Presentera mig & intervjun i korthet. Frivilligt att delta. Intervjun kommer behandlas 
anonymt med fingerat namn. Jag har tystnadsplikt. Checka av bandspelaren. 
 
Bakgrund 

1) Namn 
2) Ålder? 
3) Berätta om din bakgrund och hur det kom sig att du hamnade inom 

handikappsomsorgen och på denna gruppbostad? (utbildning, arbete, antal år) 
4) Beskriv kortfattat brukarna och personalgruppen på denna gruppbostad! (antal, kön, 

omsorgsbehov, bemanningen) 
 

Arbetssätt 
5) Hur skulle du beskriva ditt arbete om du skulle berätta om det för någon som inte 

visste något om det? (arbetsuppgifter, arbetssätt, relation med personal och 
arbetsledare, brukarna) 

6) Vad har du för känslor kring din yrkesroll? (trivs/trivs inte, svårigheter/positivt) 
7) Hur upplever du arbetet tillsammans med övriga personalgruppen? 

(svårigheter/positivt, hinder/lösningar) 
8) Hur arbetar ni för att utföra ett gott arbete på gruppbostaden? (Hinder/lösningar, 

förändringar) 
9) Finns det något i erat arbetssätt som ni lägger extra mycket fokus på? (Varför?) Hur 

märks det i det praktiska arbetet? 
10) Beskriv en arbetsdag på denna gruppbostad! (Skillnader mellan morgon, kväll & 

helg/Svårigheter/hinder/lösningar/förändring) 
11) Diskuteras erat arbetssätt inom personalgruppen? 
12) Har andra verksamheter och människor utanför gruppbostaden förväntningar på er 

som personal vad ni ska göra med och för brukarna? (anhöriga, DC, arbetsledaren, 
etc.) I sådana fall: Hur uppfattar du dem och anser du att de styr erat arbete? 

13) Vilka kvalifikationer anser du att man bör ha som personal på en gruppbostad? 
(erfarenheter, egenskaper, utbildning)  

 
Bemötande och kommunikation 

14) Hur ser du på mötet mellan personal och brukare? (Svårigheter/hinder/underlätta) 
15) Beskriv ett gott bemötande mellan personal och brukare! 

(svårigheter/hinder/underlätta) 
16) Hur ser du på kommunikationen med brukarna? Arbetar ni kring kommunikation?  
17) Tycker du att kommunikation är viktigt? I sådana fall: Hur upprätthåller man en god 

kommunikation? 
 
Konflikter och beslut 

18) Hur är arbetsgången vid fattande av beslut som rör brukarna? (brukarnas delaktighet) 
19) Finns det situationer där brukaren inte kan ta beslut? Hur hanterar ni detta? 
20) Hur är arbetsgången vid konflikter som rör brukare? (situationer, upplevelse, 

preventivt arbete) 
21) Berätta om några situationer där det funnits en konflikt mellan brukarens val och erat 

ansvar att se till deras bästa! (upplevelse, resonemang) 
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22) Händer det att personal anser att anhöriga och gode mäns intressen inte ligger i 
brukarens bästa? I sådana fall: Hur löser ni detta? (Tänka på: hur mkt plats får 
brukaren?) 

 
Lagstiftning 

23) Beskriv dina tankar kring LSS och dess innebörd! (påverkar brukarna, arbetssättet, 
förhållningssätt) 

24) Har ni fått något utbildning kring LSS inom verksamheten? 
25) Om ja: Gav utbildningen något för dig som personal? Något för verksamheten? 
26) Om nej: Önskar du det? Varför?/Varför inte? 
27) Diskuteras lagstiftning som rör brukarna på era möten eller på något annat sätt inom 

verksamheten?  
28) Om ja: Vad diskuteras? Påverkar det erat arbetssätt? 
29) Om nej: Varför inte? Önskar du att ni gjorde det? Vad i sådana fall vill du diskutera? 

 
Begrepp 
Vilka tankar har du kring dessa begrepp när det kommer till brukarna på gruppbostaden?  
(Tänka på: Hur ser det ut i det praktiska arbetet?, Arbetar ni för att uppnå det? Aktiviteter. 
Hinder? Lösningar?) 

30) Normalisering (att leva som andra, ett normalt liv)? 
31) Integrering? 
32) Självbestämmande? 
33) Integritet? 
34) Inflytande? 
35) Delaktighet? 
 
 
36) Har du något mer att tillägga kring det vi har samtalat om? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide för enhetschef 
 
Presentera mig & intervjun i korthet. Frivilligt att delta. Intervjun kommer att 
behandlas anonymt med fingerat namn. Checka av bandspelaren. 
 
Bakgrund 

1) Namn? 
2) Ålder? 
3) Arbetslivsbakgrund? 
4) Vilka är enhetschefens huvuduppgifter? 
5) Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

 
Anställningskrav 

6) Vilka krav tycker du är viktigast vid nyanställning av personal? Varför är detta 
viktigt?  

7) Beskriv hur du vill att din personal ska arbeta på gruppbostaden!  
8) Är det något i arbetssättet hos personalen som du anser är extra viktigt? 
9) Beskriv hur du vill att din personal ska vara i mötet med brukarna! 

 
LSS 

10) Hur får nyanställd personal information kring arbetssättet på gruppbostaden? 
11) Får nyanställd personal information kring LSS och dess innebörd? 
12) Om ja, på vilket sätt? 
13) Om nej, varför inte? 
14) Erbjuds personalen LSS-relaterade möten och utbildning? 
15) Om ja, sker det regelbundet? Om nej, varför inte? 
16) Finns följande begrepp med i verksamhetens mål?  

• Normalisering?  
• Integrering? 
• Självbestämmande? 
• Integritet? 

17) Är dessa begrepp något som diskuteras och reflekteras över inom personalgruppen? 
18) Hur ser verksamhetsmålen ut i övrigt? 

 
 

19) Har du något mer att tillägga kring det vi har pratat om? 
 
 
 


