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Abstrakt 

 

Bakgrund: Intresset för förhållanden inom omsorgen ökar. Efter att ha jobbat med personer 

med funktionsnedsättningar i olika situationer har vi undersökt maktförhållanden på ett 

gruppboende för människor med vuxen-hjärnskada. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa maktförhållandet mellan anställda och brukare och hur 

de anställda resonerar kring makt. 

Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av Hasenfelds organisationsteori i samband med ett 

empowermentperspektiv.  

Metod: Vi har gjort en fallstudie på två gruppbostäder för människor med vuxen-hjärnskada, 

genom observationer och intervjuer. Denna kombination har varit nödvändig för att få 

kunskap om anställdas attityder och se hur detta fungerar i det praktiska arbetet. 

Resultat: Attityderna från de anställda som kommer fram i intervjuerna tonar ner 

maktaspekten i omsorgen. Omsorgen är emellertid ofta av en paternalistisk art. Vi har 

undersökt olika omsorgsaspekter för att visa nyanser i maktförhållanden. 
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1. Inledning 

 
En olycka eller plötslig sjukdom kan drabba vem som helst och när som helst i livet. Plötsligt 

är livet som man har levt innan skadan drastiskt förändrat. Hjärnskada är indelad i olika 

grader med skilda konsekvenser för den enskilde och vissa personer får betydande 

förståndsmässiga funktionshinder. I ett sådant läge är det inte säkert att man kan 

kommunicera eller att man ens har samma personlighet som tidigare och omsorgsbehovet kan 

bli väldigt stort. En människa i denna situation är ofta helt beroende av service och 

omvårdnad från anställda för att ha någon slags kvalitet i livet. Det kan då bli aktuellt med ett 

boende på gruppbostad. En gruppbostad är ett boende för personer som har ett så stort behov 

av omvårdnad att det krävs en dygnet-runt-bemanning för att kunna fylla brukarnas 

omsorgsbehov. Gruppbostäderna fyller funktionen att personer med funktionshinder som inte 

kan bo i eget boende ändå ska kunna ha ett eget hem. Gruppbostäder består utav en gemensam 

bas och ett mindre antal (ca 3-5 st.) lägenheter där brukarna har sina privata hem (Grünewald, 

2004). 

 

Det är svårt att få fram det exakta antalet personer i Sverige som drabbas av förvärvad 

hjärnskada varje år. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft (2008) uppger till exempel att omkring 

70 000 människor drabbas årligen, medan Käcker (2007) anger att 48 000 personer per år 

drabbas men hon tillägger att det troligen finns ett mörkertal. De flesta av dessa människor 

kan rehabiliteras i sådan grad att de till exempel med mindre eller moderata insatser och 

resurser kan fortsätta att bo i sin vanliga bostad. Dock finns det ett mindre antal personer där 

omsorgsbehovet är så stort att det krävs konstant omvårdnad dygnet runt. En del av dessa 

personer har sökt och fått tillgång till personlig assistans dygnet runt i samma bostad som de 

hade innan sin hjärnskada, andra har sökt och fått beviljat ett boende i en gruppbostad enligt 

LSS (Lagen (1993:387) om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Grünewald (2004) 

redovisar att år 2002 hade 350 personer med förvärvad hjärnskada sitt boende i bostad med 

särskild service där merparten av dessa bostäder var gruppbostäder. Målet och verksamhetens 

inriktning är att det enligt LSS 5-6 § (Lagen (1993:387) bland annat ska finnas ”den personal 

som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges” och att 

”verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 

integritet”. Vad vi undrar är hur man som anställd kan veta vad de svårt funktionshindrade 

boende brukarna vill? Eftersom brukarna på grund av de förvärvade funktionshindren 

befinner sig i en beroendeställning så hamnar anställda på gruppboenden i situationer där de 
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får ett maktövertag gentemot brukaren. 

  

2. Bakgrund 

 
Människor som i vuxen ålder drabbats av förvärvad hjärnskada är en utsatt grupp i samhället 

som, utifrån graden av skada, är mer eller mindre beroende av andras hjälp och omvårdnad i 

sitt dagliga liv. Orsaker till förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan vara flera vilket man till 

exempel kan läsa om på Hjärnskadecenters webbplats (2008).  

 

”- Trauma eller slag mot huvudet, till exempel vid trafikolycka, misshandel, fallolycka. 

- Stroke: hjärninfarkt på grund av blodpropp eller hjärnblödning. 

- Syrebristskada, till exempel efter hjärtstillestånd, drunkningstillbud, förgiftning. 

- Tumörer i hjärnvävnaden eller i hjärnhinnorna. 

- Infektioner. 

- Lösningsmedelsskada” 

 

Hur man som samhälle har förhållit sig till denna grupp skiljer sig åt historiskt och har ändrats 

i takt med förändringar i människosyn och omsorgsideologi, vilka i sin tur påverkas starkt av 

den för tillfället rådande samhällsekonomin (Söder, 2004). Tideman (1994, 2000) påpekar att 

denna utveckling har lett fram till nya mål som det ges uttryck åt i LSS. Dessa nya mål går ut 

på att bland annat främja självbestämmandet för till exempel människor med förvärvad 

vuxen-hjärnskada. Med begreppet självbestämmande menas rätten för brukare att leva så fritt 

och autonomt som möjligt. I LSS står det att brukares självbestämmande skall respekteras och 

att brukare ” i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser” 

(LSS 6 §). Detta är en del i LSS målsättning att ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet” och att brukare ”får möjlighet att leva som andra” (LSS 5 §). 

Målet för handikappolitiken är full delaktighet och jämlikhet och innebörden i detta är att 

personer med funktionshinder ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt (Reg. prop. 

1992/93:159). Graden av inflytande och självbestämmande i vardagslivet bestämmer direkt 

brukares möjlighet till integritet och delaktighet enligt Lindgren (2007). 

 

De nya handikappideologiska målen är en relativ ny utveckling och om målsättningen har fått 

genomslag i det praktiska arbetet med människor med begåvningsmässiga funktionshinder är 

något som flera forskare betvivlar. Hasenfeld (1992) utgår i sin organisationsteori ifrån att det 



 

7 
 

finns ett maktövertag för anställda gentemot brukare. Blomberg (2006) anger att de finns ett 

glapp mellan realiteten och den handikappideologiska normen. Tideman (2000) påpekar i sin 

utvärdering av kommunaliseringen att de uppsatta målen i LSS inte har uppnåtts. 

 
När det gäller litteratur och forskning har vi funnit en brist på studier specifikt om personer 

med förvärvad hjärnskada. Däremot har vi hittat mycket forskning kring personer med andra 

typer av funktionshinder, mest utifrån ett brukarperspektiv. Det har dessutom varit svårt att 

hitta några studier som tar upp omsorgspersonalens historik och utveckling. Vad det gäller 

självbestämmande för brukare så rör de flesta studier som vi har hittat personer med 

utvecklingsstörning. Strandberg (2006) instämmer i detta när han påpekar att det är svårt att 

hitta några studier som direkt handlar om personer med hjärnskador och deras 

självbestämmande. Utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada kan påminna om varandra 

då bägge slagen av hjärnskada ofta ger liknande kognitiva funktionshinder. Scheibenpflug & 

Schön (2004) visar detta då de säger att ett kognitivt funktionshinder på grund av hjärnskada 

liknar de svårigheter som personer med utvecklingsstörning kan ha, till exempel att 

kategorisera och strukturera och komma ihåg olika intryck via syn, hörsel och känsel. Käcker 

(2007) anger att kognition är en term som innefattar förståndsmässiga funktioner som språk, 

varseblivning, sätt att tänka, minnesförmåga och inlärningsförmåga. Personer med förvärvad 

hjärnskada får ofta generella symptom som att de till exempel lätt blir utmattade, har svårt 

med inlärning och koncentration och även ofta har problem med att minnas och att tala. Det 

som skiljer mellan grupperna är i stort att en person med förvärvad vuxen-hjärnskada inte har 

haft dessa kognitiva funktionshinder innan hjärnskadan uppstod (Scheibenpflug & Schön, 

2004). Därför kommer vi även att använda oss av forskning som egentligen handlar om 

brukare med utvecklingsstörning och omsorgspersonal där vi bedömer uppgifterna som ändå 

tillämpbara och giltiga även för de anställda som vi fokuserar på*. Vi kommer även att 

använda oss av studier om brukares rätt till självbestämmande där en personlig assistent står 

för omvårdnaden. Den forskning som vi hittat har dessutom oftast ett brukarperspektiv medan 

ett personalperspektiv där anställdas situation och roll undersöks inte så ofta uppmärksammas 

enligt oss. Vi har därför blivit nyfikna på att undersöka de anställdas förhållanden närmare 

och vill koppla detta till begrepp som självbestämmande, makt, empowerment och 

paternalism.  

                                                 
*
 När vi använder benämningen anställd så avser vi den omvårdnadspersonal som ger brukarna service, vård och omsorg på 

gruppbostäder. Med brukare avser vi människor med vuxenhjärnskada som har insatsen ”bostad med särskilt service för 
vuxna” enligt LSS 9§ om inget annat nämns. 
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3. Problemformulering  

 
Det finns enligt LSS ett mål att anställda skall öka självbestämmande för människor med 

förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Detta mål är kanske inte alltid möjligt att uppnå för dessa 

brukare eftersom de kan ha svårt att göra rationella val. Anställda har därför ett maktövertag 

gentemot brukaren och kan använda denna makt på gott eller ont, vilket antingen kan leda till 

ett paternalistiskt förhållnings- och handlingssätt eller just främja empowerment (Mallander, 

1999; Payne, 2002; Widerlund, 2007). Följaktligen skapar detta konflikt till de politiskt 

uppsatta mål som finns i LSS. Enligt LSS § 5-6 är målet att verksamheten med 

funktionshindrade bland annat ska främja självbestämmande och syftar till att skapa en 

likvärdig livsföring som övriga samhällsmedborgare har. Denna målsättning ska realiseras i 

de anställdas praktiska dagliga arbete med brukarna. Vi har därför valt att undersöka hur de 

anställda hanterar lagens målsättning och vilka åsikter som finns kring detta, det vill säga 

vilket förhållningssätt som uttrycks. Forskning när det gäller människor med förvärvad 

hjärnskada utgår mest utifrån ett brukarperspektiv och enligt oss är det därför angeläget att 

undersöka personalperspektivet angående maktsituationen och hur de anställda förhåller sig 

till den. Vi anser att det finns för lite kunskap om de anställdas roll i förhållande till 

självbestämmande. Vi vill öka kunskapen inom området och det är därför intressant för oss att 

undersöka. 

 

Problematiken som vi vill undersöka ligger i motsättningen mellan det gamla konventionella 

paternalistiska förhållningssättet och nutidens empowerment. Med andra ord vill vi undersöka 

maktförhållanden mellan anställda och brukare samt undersöka de anställdas arbetssituation. 

Vår förförståelse är att självbestämmande och oberoende allmänt ses som självklara och 

önskvärda mål men att det i själva verket finns konflikt mellan anställdas förhållningssätt och 

brukarens önskemål.  

 
 

4. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att undersöka och beskriva hur de anställda på gruppbostäder för personer med 

förvärvad hjärnskada uppfattar och hanterar brukarnas självbestämmande. I förlängningen 

innebär det att vi försöker förstå hur de anställda förhåller sig till och hanterar motsättningen 

mellan empowerment och paternalism. 
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- Vad är de anställdas förhållningssätt angående brukarnas självbestämmande? 

- Hur hanterar och förhåller de anställda sig till sina möjligheter och hinder när det gäller att 

realisera självbestämmandet i det praktiska arbetet? 

 

5. Metod 

 
5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt att använda oss utav ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik 

(tolkningslära) utgår ifrån subjektivitet och relativism och där man försöker att förstå hur 

människor tänker för att kunna tolka och förstå varför de agerar som de gör (Grönmo, 2006). 

Eftersom vi har tidigare erfarenhet av att jobba med personer med kognitiva funktionshinder 

kan det å ena sidan ha påverkat hur vi själva tolkar vissa situationer men å andra sidan har 

förförståelsen haft till följd att vi strävat efter att vara mer öppna och medvetna om eventuella 

förutfattade meningar. Problemformuleringen som vi har i vår studie går bland annat ut på att 

bidra till en ökad kunskap om de anställdas förhållningssätt till och hantering av brukarnas 

självbestämmande. I förlängningen vill vi undersöka de anställdas maktposition i de 

möjligheter och hinder som kan finnas i handling och tanke med att kunna förverkliga 

brukarnas självbestämmande. Eftersom vi eftersträvar att undersöka och förstå både 

handlingar och utsagor anser vi att kvalitativa observationer och intervjuer är de metoder som 

är mest passande för vår studie för att uppnå vårt syfte och få svar på våra frågeställningar. 

Vår fallstudie innehåller kvalitativa observationer och intervjuer för att kunna undersöka och 

försöka tolka både förekomst av visst beteende och att i ljuset av de anställdas utsagor försöka 

att tolka och förstå förhållningssätt och varför beteendet sker. Förutom detta har vi under 

observationsveckan även fört många andra samtal med både de anställda på gruppbostäderna 

och brukarna. Vår analys baserar sig sedan på dessa iakttagelser, samtal och intervjusvar.  

 

5.2 Fallstudie 

Vi har utfört en kvalitativ fallstudie ur ett personalperspektiv på två gruppboenden för 

personer med förvärvad vuxen-hjärnskada. Dessa gruppbostäder har en mycket nära 

förbindelse med varandra när det gäller enhetschef, anställda och aktiviteter. Den kvalitativa 

fallstudien innebär just att ha fokus på ett mycket begränsat antal analysenheter, kanske bara 

en, vilken man skaffar mycket information om och att man därefter försöker skapa en 

helhetsförståelse (Grönmo, 2006; Merriam, 1994). En fallstudie stipulerar inga särskilda 
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metoder för att skaffa fram empirin, utan forskaren väljer fritt den metod som hon/han finner 

lämplig, vilket i vårt fall är intervjuer och observationer (Merriam, 1994). Vi behövde kunna 

vara flexibla och anpassa oss i våra valda metoder för att kunna undersöka, förstå och tolka de 

händelser och tankar som kom till uttryck och därför tror vi att en kvalitativ fallstudie var ett 

bra val för oss. Fördelen med en fallstudie är att den ger en djupare förståelse och helhetsbild 

av analysenheten än andra metoder. Nackdelen är däremot bland annat att generaliserbarheten 

är begränsad (Grönmo, 2006). 

 

5.3 Urval 

Vi skickade en förfrågan via e-post till sju enhetschefer för gruppbostäder inom 

Handikappomsorgen i en sydsvensk kommun. Information om vilka vi var, vad vi ville och 

vilket syfte vår studie hade samt hur vi hade tänkt oss att genomföra den lämnades. Vi fick 

initialt inget svar på vårt e-brev och därför bestämde vi oss för att ringa upp enhetscheferna. 

Utifrån dessa samtal fick vi kontakt med en enda enhetschef som var intresserad av att delta i 

studien med de anställda hon var chef över på två av sina gruppbostäder. Vår urvalsmetod är 

ett strategiskt val av fall och vårt urval av enheter när det gäller vilka gruppbostäder som 

kommit i fråga har skett genom självselektion genom att vi endast fick svar på vår förfrågan 

från en enda enhetschef av alla de vi kontaktade (Grönmo, 2006). Även urvalet av 

informanter är gjort genom självselektion, det vill säga att informanterna själva, efter 

förfrågan från oss via enhetschefen, anmälde sitt intresse för att delta i studien. Alla anställda 

godkände att bli observerade i arbetssituationer på gruppbostaden. Dessutom samtyckte fyra 

av de anställda till att bli intervjuade och inspelade under cirka två timmars tid den sista dagen 

vi befann oss på enheterna. Efter brev med samma information som övriga fått om vår studie 

och dess syfte så godkände även brukarnas anhöriga och gode män att vi fick observera 

brukarnas dagliga liv. Enligt Grönmo är fördelen med detta urval av aktörer att de kan utgöra 

en rik källa till information. Nackdelen är att man inte har mycket makt eller översikt över 

vilka som bestämmer sig för att medverka samt att det kan bli en överrepresentation av öppna 

och intresserade informanter.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Vi anser att metoderna deltagande observation och kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst i vårt 

fall för att både kunna iaktta de anställdas handlingar samt höra hur de resonerar kring 

brukarnas självbestämmande och maktförhållanden. Genom att kombinera dessa två metoder 

hoppas vi att vi ökat utsikten till en helhetsbild av maktpositionerna. Att observera innebär en 
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direkt metod där man själv inhämtar informationen. Observationerna kan även visa på 

känsliga situationer/beteenden som informanter kanske inte vill ta upp i intervjusituationen 

(Merriam, 1994). Faktiska handlingar går inte att få fram i intervjuer eller ur en enkät. Vi har 

därför fyra dagar i rad, cirka åtta timmar per dag, observerat de anställdas beteende i sitt 

arbete med brukarna. Det vi har undersökt är faktiska situationer där de anställda bejakar eller 

hindrar brukares självbestämmande. Vi har den femte dagen kompletterat observationerna 

genom att genomföra intervjuer med fyra av de anställda som vi följt i våra observationer. Vi 

har genomfört två gruppintervjuer med en relativt hög grad av strukturering och en låg grad 

av standardisering, vilket betyder att frågorna var öppna och att informanten fick tala fritt 

(Patel & Davison, 2003). En fördel med detta är att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor 

eller anpassa frågorna och därmed öka flexibiliteten. Vi har dessutom använt en intervjuguide 

(Bilaga 1), vilket enligt Grönmo (2006) är ett bra sätt att behålla struktur på så sätt att vi 

ställer samma grundfrågor till de olika informanterna. På detta sätt har vi fått ett omfattande 

och detaljrikt material, vilket enligt Eliasson (1995) är just en av fördelarna med kvalitativa 

intervjuer. 

 

5.5 Bearbetning av data 

När vi letat efter relevant litteratur har vi sökt via Internet i Libris samt att vi har hittat många 

bra förslag i referenslistor i olika böcker, avhandlingar och uppsatser. Våra sökord har 

exempelvis varit omvårdnadspersonal, kognitiva funktionshinder, förvärvad hjärnskada och 

självbestämmande. Under tiden som vi utförde observationerna förde vi dagbok över dessa. 

Vi skrev ner vad vi såg och hörde i direkt anslutning till händelser (när det var lämpligt) och 

genom att vi gick undan en stund till ett enskilt rum samt att vi även skrev ner en del intryck 

efter dagens slut. Vid intervjuerna gjorde vi digitala ljudinspelningar via mp3-spelare för 

tillförlitlighetens skull. Med block och penna som enda minneshjälpmedel tror vi att det är 

svårt att få med så mycket som möjligt av nyanserna i den intervjuades tankar samt att vi tror 

att det dessutom är lättare att missförstånd uppstår. Vi lyssnade på mp3-filerna och 

transkriberade intervjuerna ord för ord. Vi valde ut de delar av observationerna och 

intervjuerna som vi fann relevanta för våra frågeställningar. Vi fick så mycket material att vi 

tvingades välja bort mycket eftersom det inte hade funnits vare sig plats eller tid till att 

redovisa, analysera och tolka allt.   
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5.6 Etiska överväganden 

Repstad (1999) påpekar vikten av att informera intervjupersoner om vem/vilka som utför 

undersökningen och syftet med den. Dessutom är det även viktigt att försäkra sig om att 

informanter verkligen ställer upp av egen fri vilja. Andra nödvändiga kriterier som Repstad 

nämner inför en intervju är att hålla uppgifter om personerna hemligt samt att inte använda 

uppgifterna på andra sätt eller i andra situationer än i den aktuella uppsatsen. Vi har därför 

gett information till informanterna om vilka vi är, uppsatsens syfte, hur vi tänkt gå till väga 

för att genomföra undersökningen samt vi att vi kommer att behandla deras information med 

konfidentialitet. Vi har aktivt strävat efter att det inte skall gå att utläsa vem det är som är 

intervjuad och inte heller vilka brukarna är. Det framgår inte heller vid vilken enhet som den 

anställde arbetar eller vilken identitet som eventuella övriga omnämnda personer har. Vi 

menar att det kan vara viktigt att ge informanterna detta konfidentialitetsskydd bland annat 

därför att vi tror att det annars kan bli svårt för en informant att på ett så fritt sätt som möjligt 

lämna ut sina åsikter och faktiska handlingar till beskådande. Vidare har vi informerat om att 

de mp3-filer (digitala ljudinspelningar) som spelas in kommer att förvaras inlåsta på säker 

plats. Inga andra än vi själva samt vår handledare kommer att ha tillgång till dem och när vi 

slutfört vår uppsats kommer dessa mp3-filer dessutom att raderas.  

 

6. Omsorgens förändring 

 
6.1 Historisk utveckling 

Omsorgernas historia framhåller främst två fejder. Den ena handlade om att ha rätt att få vara 

den man är, att det finns ett människovärde i alla människor oavsett funktionshinder eller inte. 

Den andra handlade om omsorgspersonalens kamp för att bli erkända för det arbete de utförde 

och för att få rimliga arbetsförhållanden och löner (Hallerfors, 2004a). Att vara 

omsorgspersonal i början av 1900-talet på vårdanstalter ansågs inte som ett riktigt yrke. 

Hallerfors beskriver att lönen bestod av mat och logi samt en mindre summa pengar. Vad 

arbetstiderna anbelangar så var det bara att ställa upp vilken tid på dygnet som helst så fort 

husmor, den tidens enhetschef, kallade. Det var ett mycket tungt arbete utan nutida resurser 

som till exempel varmt kranvatten, förflyttningsanordningar och engångsartiklar som 

vuxenblöjor. Vidare anger Hallerfors att om förhållandena på anstalten var optimala kunde 

den ge skydd, omsorg och kamratanda åt både de boende och anställda. Var förhållandena 

usla så kunde det i värsta fall innebära tyranni, kadaverdisciplin samt ett hänsynslöst 
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utnyttjande av personalstyrkan. För det mesta låg realiteten någonstans i mitten av dessa 

ytterligheter.  

 

På slutet av 1930-talet förändrades synen på omsorgspersonal som tjänstehjon till vårdare. 

Omsorgspersonalen fick då sitt första riktiga kollektivavtal med reglerade arbetstider och 

skäliga löner (ibid.). Nordlund (1988) anger att omvårdnadspersonal fram till mitten av 1970-

talet oftast var outbildad eller hade kanske en sjukvårdsbiträdesutbildning och 

förhållningssättet gentemot brukarna var diktatoriskt, skyddande och övervakande. De som 

satt i ledningen på institutionerna bestämde vad omsorgen skulle innehålla och de anställda 

fick rätta sig efter dessa order. Hallerfors (2004a) skriver vidare att det först var på 1960-talet 

som synen på omsorg moderniserades. I och med paradigmskiftet i synen på omsorg 

förändrades arbetsuppgifterna och dubbelt så många personer anställdes. Från att tidigare 

mest ha utfört rutinuppgifter som tillsyn, matning och övriga hushållssysslor skulle 

omsorgspersonal nu dessutom fokusera på träning av brukarna för att de ska utvecklas och bli 

kapabla. Detta ledde till konflikter på 1970- och 80-talen eftersom det blev svårt för anställda 

att klara av att uppnå de nya målen (ibid.).  

 

Både anställda som anhöriga fick kämpa för bättre resurser och man menade att välutbildad 

och bra betald personal kan erbjuda personer med funktionshinder en bättre omvårdnad; att 

fördelaktiga arbetsförhållanden, som till exempel små grupper av brukare, även skulle gagna 

brukarna; att ett adekvat omsorgsarbete kräver att de direkt ansvariga anställda även blir 

delegerade reell makt och inflytande (Hallerfors, 2004a). Efter 1975 skedde enligt Nordlund 

(1988) en betydande ökning av anställdas kunskapsnivå när landstingen investerade i både 

grund- och vidareutbildningar för sina anställda. Detta skapade en ökad medvetenhet hos de 

anställda som sedan resulterade i att det ställdes högre krav på politiker och handläggare inom 

omsorgerna. Nordlund nämner vidare att kompetenshöjningen dessutom medförde att 

omsorgspersonal tänkte över sin egen roll, sin människosyn, sitt förhållningssätt samt 

bemötandet av brukarna. Även Widerlund (2007) redogör för perspektivskiftet som 

utvecklades under 1960- och 70-talen och kompletterar med att se på de svårigheter som 

själva samhällsstrukturen vållade människor med funktionshinder. Kritik riktades mot de 

negativa effekterna av omsorgen på institutioner. Det ansågs riskera att öka gapet mellan 

personer med funktionshinder och andra. Annan kritik var att staten skapande en 

beroendeställning för individer och att generella lösningar skulle motverka möjligheter till  

brukarinflytande. Detta i samband med ökad välfärd ledde till nya mål på 1970-80 talet vilket 
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kännetecknades av delaktighet och samhällelig integrering.  

 
I den nya omsorgslagen som började gälla 1986 fastställdes bland annat att omsorgen om 

brukarna skulle utgå ifrån den enskildes rätt till självbestämmande. De anställda skulle vara 

talesmän och tolk för de brukare som inte själva kunde tala för sig. Den drivande faktorn i de 

anställdas arbete skulle vara den individuelle brukarens önskan och behov. Att tolka behov 

och att respektera brukarens önskan och integritet blev då det som skulle vara det centrala för 

anställda. Detta var inga nyheter eftersom begrepp som till exempel lyhördhet, integritet och 

respekt ofta diskuterades i personalgrupperna men nu hade det blivit ett krav som fastställdes i 

omsorgslagen och som därmed måste implementeras i verkligheten (Nordlund, 1988). 

Nordlund (sid. 74) anger att ”få människor har fått utstå så mycket förnedring och känt en 

sådan vanmakt som de som bott på de stora institutionerna”. Specifikt angående personer med 

förvärvad hjärnskada skriver Strandberg (2006, sid. 25) att före ”1986 återfanns vanligtvis 

personer med hjärnskador… på långvårdsavdelningar, sjukhem, ålderdomshem” eller 

liknande.  

 
Under 1990-talets ekonomiska kris skedde en överflyttning av ansvaret för omsorgerna från 

landstingen till kommunerna. Under denna tidsperiod fick omsorgspersonal ofta slå vakt om 

sin kompetens samt att de fick ett minskat stöd i och med att många föreståndartjänster på 

gruppbostäder fasades ut och cheferna kom längre bort från sin personal och den direkta 

verksamheten (Hallerfors, 2004a; Blomberg, 2006). Handikappomsorg slogs ihop 

organisationsmässigt med äldreomsorg och därför fick man chefer som inte hade någon 

egentlig kompetens inom funktionshinder. I omsorgspersonalens nya yrkesroll har träningen 

av brukarna inte en lika framträdande roll längre utan det som nu fokuseras är att kunna 

samverka med brukaren och att kunna skapa goda relationer och givande uppgifter. De nya 

målen innebär bland annat självbestämmande för brukaren och att få hjälp med att ha 

möjlighet att leva som andra. Hallerfors (2004, sid. 343) skriver: ”Dessa mål står i större 

kontrast mot samhällets värderingar än målet att träna för att utvecklas och bli kapabel. Det är 

svårare att beskriva och det är svårare för personalen att få respekt för”.  

 

6.2 Samhällsekonomi och omsorgsideologi  

Ända fram till 1960-talet var möjligheten till självbestämmande för kognitivt 

funktionshindrade personer i princip obefintlig. Rätten till självbestämmande för dessa 

personer har ökat i takt med utvecklingen av den svenska välfärden (Widerlund, 2007; Söder, 
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2003). I detta ingår viktiga faktorer som bland annat utfasningen av de stora institutionerna, 

handikapprörelsen och dess utveckling och en ny syn på personer med funktionshinder som 

kapabla samhällsmedborgare som med rätt stöd och resurser har förmåga och rätt till ett ökat 

självbestämmande (Strandberg, 2006). Söder (2004) kompletterar när han säger att den vid en 

given tidpunkt aktuella samhälleliga synen på sociala problem i sin tur påverkar omsorgs-

ideologierna. De för tillfället rådande insatser som samhället då gör till förmån för 

omsorgsgrupperna liknar av den orsaken varandra. Från början när man initialt skapade och 

startade upp anstalter för personer med kognitiva funktionshinder så startade man också upp 

anstalter för fler grupper bland annat för personer med psykiska funktionshinder, föräldralösa 

barn och fattiga personer som inte kunde försörja sig själva. Idag så påminner målet 

samhällelig integration för personer med kognitiva funktionshinder inom handikappomsorgen 

till exempel om de mål som finns för personer med psykiska funktionshinder inom psykiatrin. 

Söder menar vidare att synen på personer med kognitiva funktionshinder och vilken plats de 

har i samhället påverkas av den rådande samhällsekonomin samt förväntningarna på hur 

ekonomin skall utvecklas över tid. Har vi högkonjunktur med en hoppfull framtid i sikte så 

har också synen på personer med kognitiva funktionshinder och deras utvecklingspotential en 

benägenhet att vara ljus samt att satsningarna på omsorgerna ökar. Söder anger att om vi å 

andra sidan har en lågkonjunktur med en osäker framtidstro så verkar även omsorgsideologin 

bli mörk och satsningarna på omsorgerna mindre frikostiga. 

 
Enligt LSS som började gälla 1994 skulle de flesta av omsorgerna senast 1996 byta 

huvudman från landstingen till kommunerna. Målet var att skapa goda levnadsvillkor för de 

personkretsar som omfattas av LSS. LSS och personlig assistans konstruerades och infördes 

för att öka brukarinflytande och skapa jämlika levnadsvillkor (Tideman, 2000). LSS anger 

målsättningar och rättigheter för de som ingår i personkretsarna. Det är sedan upp till 

landsting och kommuner att själva avgöra hur dessa målsättningar och rättigheter skall nås. 

Detta är i samklang med den decentralisering som de senaste årtiondena kännetecknat den 

pågående samhällsutvecklingen. Utvecklingen från detaljstyrning uppifrån till 

decentralisering och lanseringen av konkurrensutsatta offentliga verksamheter händer 

samtidigt som värderingar i samhället ändras. En växande tro på den enskildes oberoende och 

duglighet att själv ta itu med sina problem tar nu form. Jämsides med denna utveckling 

minskar även tilltron till politiken till förmån för marknaden, där enskilda kan utforma sitt liv 

utifrån sin egen personliga potential (Söder, 2004). Decentraliseringen med sina 

organisationsförändringar inom offentlig sektor samt ändrade samhälleliga värderingar har 
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gjort att det finns farhågor angående vad som nu skall ske med jämlikhet och gemensam 

ansvarighet gentemot de utsatta grupperna i samhället. Risken med decentralisering menar 

Söder är att den service och omsorg som personer med funktionshinder kan få tillgång till kan 

skilja väldigt mycket mellan olika kommuner. De rättigheter som finns i LSS ska kunna borga 

för att begränsade ekonomiska tillgångar och decentralisering inte ska resultera i kommunala 

besparingar på insatser för de mest utsatta grupperna. Samtidigt grundar sig LSS på nya 

värderingar som till exempel individens rätt till inflytande, självbestämmande, integritet och 

ideologin är att den enskilde är kompetent och har styrka att för sin egen del ansöka om de 

insatser som hon/han menar sig ha behov av. Syftet är att försöka hindra att människor blir 

utan skydd mot godtyckliga kommunala beslut (ibid.). Tideman (2000, s.35) instämmer med 

detta då han skriver: ”De primära handikappideologiska målen är att skapa möjligheter för 

normala livsvillkor och att i större utsträckning integrera personer med kognitiva 

funktionshinder i lokalsamhället, vilket förväntas leda till ett ökat samhällsdeltagande”. 

 
Dessa organisatoriska och ideologiska förändringar har utspelat sig parallellt med den 

ekonomiska krisen på 1990-talet, vilken resulterade i sparbeting för de kommunala 

omsorgerna. Detta kan enligt Söder (2004) leda till organisationsomställningar som urvattnar 

handikappomsorgen genom att den särskilda sakkunskap som man över tid skaffat sig 

försvagas. Att privatisera en omsorg kan resultera i att det blir svårt att få full inblick och 

därmed att kunna granska verksamheten. Risken är också att kravet på lönsamhet kan påverka 

omsorgens kvalitet negativt (ibid.). Exempel på minskad kvalitet är: mindre stöd från chefen 

eller handledare, sämre personalutbildningar och radikala personalnedskärningar. Söder anger 

vidare att när de ekonomiska resurserna minskar riskerar det att påverka de allra mest utsatta 

av brukarna, de som har svårt att stämma in på beskrivningen av den kunniga och duktiga 

brukaren som försvarar och hävdar sina egna intressen. På detta sätt kan vi idag se hur den 

samhälleliga ekonomin ger effekter på omsorgsideologin och på hur omsorgernas verksamhet 

utformas. Vi kan även se hur reformer och goda föresatser har en benägenhet att undergrävas 

av indragningar och besparingar (ibid.). 

 

6.3 Anställda och brukarnas självbestämmande 

Meningen är att brukare ska kunna bestämma själva så mycket som möjligt men i det 

praktiska arbetet kan det vara svårt att genomföra. Blomberg (2006) anger att anställda som är 

involverade i omsorgen av människor med kognitiva funktionshinder uppfattar ett glapp 

mellan realitet och norm. Detta glapp består av de anställdas förväntningar att brukarna efter 
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kommunaliseringen skulle få en större delaktighet och att få möjligheten att bli fullgoda 

kommuninnevånare som alla andra – detta ideal blev inte verklighet. De anställda hoppades 

dessutom mycket på att kommunaliseringen skulle göra att det blev en närmare relation 

mellan organisation och brukare. De anställda upplevde att detta inte heller blev bättre. Kirk 

& Kutchins (1992) resonerar om att det finns ett problem när det gäller att ge vård och omsorg 

till människor med kognitiva funktionshinder. Brukare har ibland svårt för att framföra vad de 

vill eller svårt med hur detta ska realiseras. Detta resulterar ofta i otydlighet och det är då upp 

till de anställda att tolka brukarens önskemål och bedöma rationaliteten i önskemålet. Detta 

står enligt oss i konflikt med målet att respektera självbestämmandet och ett ökat 

medinflytande för brukarna.   

 

Anställda ställs ofta inför etiska dilemman. Enligt Hallerfors (2004b) är detta något anställda 

måste lära sig att tackla. Det handlar om att sköta sitt uppdrag med att hjälpa och stödja 

personer med funktionshinder med det som dessa människor inte själva klarar av att sköta. 

Samtidigt skall man sträva efter att nå målet att den funktionshindrade personen ska kunna 

klara sig så mycket som möjligt utan hjälp. Relationen hjälpare – mottagare av hjälp kan över 

tid undertrycka och försvåra brukarens potential att ta eget ansvar. Detta är något som även 

Löfgren-Mårtensson (2005) fann att många av brukarna ansåg att det var de anställda eller 

anhöriga som bestämde. De var vana att lita på att andra i närmiljön visste bäst och betvivlade 

därför inte så ofta det som till exempel de anställda tyckte. Anställda kan använda sitt 

maktövertag över brukarna till goda handlingar som att stötta, bistå och kompensera. 

Hallerfors anser emellertid vidare att impulser till och risken för maktmissbruk finns inom oss 

alla. Skillnaden mot förr är att dagens synsätt på personer med funktionshinder inte accepterar 

övergrepp och kränkningar. Därför har övergreppen minskat men inte försvunnit, de sker 

fortfarande men nu i det tysta och har bara bytt skepnad till synes oskyldiga former. 

Hallerfors (2004, s. 346) anser att omsorgspersonal medvetet måste inse ”att vi har makt, att 

vi inte bara är goda, att makten kan missbrukas (och) att maktmissbruk, i synnerhet när det 

gäller människor som inte kan klaga, måste förhindras”. Personer med grava funktionshinder 

har särskilda rättigheter enligt LSS, den anger att omsorgernas verksamhet ska basera sig på 

respekt för den enskildes integritet och rätt till självbestämmande.  

 
Det ofta viktigaste verktyget som anställda på gruppbostäder har är att kunna tolka brukares 

individuella önskningar och behov. Genom att förbättra olika vägar för kommunikation, 

genom att uppöva och finjustera inlevelseförmåga och lyhördhet så försöker man sträva mot 
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att den enskilde så långt det är möjligt själv ska bestämma över sitt liv (Hallerfors 2004b). 

Käcker (2007) som hänvisar till Light menar att kommunikation går ut på att vara kapabel att 

uttrycka önskningar och basala behov och att kunna få behov av social samvaro 

tillfredsställda. Käcker hänvisar vidare till forskare som bland annat Olsson som menar att 

kommunikation oftast syftar till att försöka göra intryck på andra människor. Att tolka har 

däremot en del moraliska svårigheter. Hallerfors tar upp omgivningens, till exempel 

anhörigas, anställdas, handläggarnas och politikernas betydelse för och påverkan på brukarens 

förmåga att kunna hävda sig och göra egna val. Det är till exempel hämmande för 

utvecklandet av den egna viljan när en person med funktionshinder blir tilldelad daglig 

sysselsättning där den enskilde inte fått möjligheten att vare sig välja dagcenter eller 

arbetsuppgifter själv. 

 

Personer med kognitiva funktionshinder kan ha svårt att inse vilka konsekvenserna kan bli av 

att följa ett visst val. Om det inte finns tid eller medel till att låta brukaren få uppleva 

konsekvenserna av det egna valet så är det omgivningens värderingar som gäller. Oberoende 

av hur svårartat funktionshinder en person än må ha, så finns där en potential till ett rikt inre 

liv med ett omväxlande känsloregister. Ur emotionerna växer antaganden om livet och 

önskemål fram, funktionshindret och att inte kunna hävda sig själv betyder bara att vägen 

mellan känsla och insikt om önskan kan vara mer utdragen och besvärligare än för andra 

(Hallerfors, 2004b). Nästa problem för brukaren kan vara svårigheter att ge uttryck åt sin 

önskan. Detta gäller inte bara de personer som inte har någon talförmåga, utan även brukare 

som kan kommunicera via talet kan ha problem med att formulera önskningar som har sitt 

ursprung i komplexa känslor. Att inte lyckas att göra sig förstådd leder ofta till känslor av 

hopplöshet och sämre självkänsla eller till frustration och aggressivitet (ibid.).  

 
Anställda måste klargöra för sig själva vilka verktyg som de använder i sin tolkning av vad 

brukaren egentligen säger. Dessutom är det viktigt att medvetandegöra hur de egna 

fördomarna och förväntningarna påverkar tolkningen och därmed hur brukarens val i 

praktiken kan styras av anställda, medvetet som omedvetet. Det kan vara svårt att fastställa 

vad som är brukarens önskan och vad som är beror på de anställdas påverkan om dessa 

klargöranden inte görs (Hallerfors, 2004b). Hallerfors menar vidare att om anställda inte är 

uppmärksamma på detta kan arbetet lätt utvecklas till manipulation där målet är att påverka 

brukaren i viss riktning med den dolda agendan att i själva verket tillfredställa det som 

omgivningen önskar. ”Viljesvaga personer, som blivit utsatta för detta, möter vi överallt inom 
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handikappomsorgen i dag” (ibid., s.348). 

 
Det är viktigt att som anställd kunna urskilja, förstå och tillfredställa även mer komplexa och 

subtila behov hos brukare. Enligt Hallerfors (2004b) kan det till exempel handla om en fas i 

en brukares liv att ha behov av att vara motsträvig eller att någon brukare upplever 

valsituationer som starkt ångestskapande och därför har behov av att slippa välja. Förmåga till 

reflektion och kritisk analys av sina egna gärningar anges vara den mest betydelsefulla 

egenskapen hos anställda, dessa förmågor måste stärkas och övas upp i den löpande dagliga 

verksamheten. Samhällets och gemene mans syn på personer med kognitiva funktionshinder 

har inverkan på de anställdas arbete.  

 

Historisk sett utfördes arbetet av filantroper på frivillig basis och bestod av skydd och 

förvaring av brukarna när de uppfattades som försvarslösa och osjälvständiga på 1800-talet 

(Tideman, 2000). När brukarna under första delen av 1900-talet uppfattades som opålitliga 

och skadliga så bestod anställdas arbete av att vakta dem (Tideman, 1994). Nu ses brukarna 

däremot som kompetenta personer med rätt till integritet, inflytande och självbestämmande 

och idag består anställdas arbete av att främja och utforma en omgivning som ger brukaren 

potential till att kunna leva som andra. De anställdas ursprungliga funktion, att ge vård, har 

över tid långsamt rört sig mot att ge service. Nu ska brukarna stöttas i att både göra det som 

de har potential till att klara av och att så mycket som det är möjligt själva besluta om hur de 

vill att de anställda skall bistå dem. Just detta menar Hallerfors & Bakk vara den mest 

uppfordrande uppgiften för dagens anställda (Hallerfors & Bakk, 2004). 

 
Kort sammanfattat har vi kunnat se hur samhällets förhållningssätt till människor med 

kognitiva funktionshinder har utvecklat sig och att detta har lett till nya mål för anställda att 

sträva mot. De anställda har en stor roll i att implementera självbestämmande hos brukare 

vilket inte alltid är så enkelt som bland annat Tideman (2000) och Blomberg (2006) påpekar.  

 

6.4 Mål kontra verklighet 

Vi har undersökt vad några studier säger angående hur nära målet man kommit inom 

omsorgerna när det gäller ett ökat självbestämmande för personer med kognitivt 

funktionshinder. Tideman (2000) har granskat i vilken utsträckning den handikappolitiska 

målsättningen normalisering har realiserats genom kommunaliseringen. Tideman menar att 

den allmänna samhälleliga utvecklingen som skett under 1900-talet samt att de 
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handikappreformer som genomförts inte har bidragit till att man nått målet. Vidare menar 

Tideman att det har blivit alltmer framträdande och känt i dagens samhälle att personer med 

kognitiva funktionshinder har lite att säga till om när det gäller sig själva och sina egna liv. 

Blomberg (2006) anger att hon visserligen funnit att dagens handikappolitik har resulterat i att 

livsvillkoren för personer med kognitiva funktionshinder över tid förbättrats men hon menar 

att det fortfarande finns komplikationer och hinder på vägen mot delaktighetsmålet. Blomberg 

anser sig ha funnit att de anställda upplevde att de inte hade så stora möjligheter att påverka 

sitt arbete i riktning mot att nå delaktighetsmålen för brukarna. Insatser (till exempel bostad 

med särskild service eller daglig verksamhet) enligt LSS menas vara färdiga och statiska 

paket som medför exkludering för brukarna och svårigheter för anställda att nå målen. De 

anställda anser att denna rigiditet är en kvarleva från tiden då Landstingen var huvudman för 

omsorgerna. Blomberg anser därmed att det stora problemet är att det finns dålig 

överensstämmelse mellan de lagenliga delaktighetsmålen och hur själva omsorgernas 

verksamhet och insatser är organiserade och uppbyggda i verkligheten och hon menar att detta 

innebär en ”bestående social exklusion”. 

 

Widerlund (2007) skriver att anställda till skillnad mot förr då de gav vård och skydd, nu ska 

stötta och vägleda samt vara en resurs för brukaren och avlägsna hinder för delaktighet i 

samhället. Widerlund menar precis som Blomberg att anställdas yrkesroll är svår att reformera 

därför att den via utbildning och praxis är statisk. Anställda har således fått nya mål att arbeta 

mot men inte tillräckliga resurser i utbildning och praxis att förverkliga dessa med.  

Även Mallander (1999) ställer sig i sin studie frågande till om personer med kognitiva 

funktionshinder verkligen har fått någon reell ökning av sin självbestämmanderätt. Mallander 

fann bland annat att när det gällde vardagliga beslut angående till exempel vad som ska 

inhandlas eller vilka aktiviteter man ska delta i så var det anställda som bestämde detta. När 

det gällde till exempel vilken bostad brukaren skulle ha och var brukaren skulle arbeta så hade 

brukarna och deras anhöriga bara rätt till att komma med förslag. 

 

Löfgren-Mårtensson (2005) forskar om ungdomar och unga vuxna med utvecklingsstörning 

och utforskar främst sexualitet och kärlek men en del av hennes resultat är applicerbart på 

anställda och brukare på gruppbostäder och självbestämmande generellt. Löfgren-Mårtensson 

har i sitt resultat till exempel funnit att en del anhöriga tycker att anställda förstärker 

brukarnas handikapp genom att i sitt bemötande av dem påvisa att de är osjälvständiga och 

aktivt förhindrar dem att utforska ny mark, det vill säga testa olika saker. Vidare säger 
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Löfgren-Mårtensson att hon funnit att många av brukarna uppgett att de går med på anställdas 

och anhörigas önskemål, regler och det de bestämmer. De är vana att lita på att andra i 

närmiljön vet bäst och betvivlar därför inte så ofta det som de anställda tycker. Ytterligare en 

anledning som spelade in visade sig vara att brukarna inte ville råka i osämja med de 

anställda. Även Mallander (1999) menar att relationen mellan anställda och brukare 

kännetecknas av en distans, därför att en sida av relationen innehåller en maktposition, vilket 

betyder att de anställda på diverse sätt utövar kontroll av brukare. Widerlunds (2007) studier 

visar att personer med just svåra kognitiva funktionshinder får färre tillfällen att utöva 

självbestämmande. Hon menar att graden av självbestämmande dessutom beror på hur skilda 

val planeras och arrangeras och hur pass väl brukarna själva kan formulera önskningar. Enligt 

Widerlund kan även personer med svåra kognitiva funktionshinder ta en del egna beslut. 

Detta kan ske genom att anställda är smidiga med att anpassa valen och därmed göra det 

lättare för brukare att välja samt att bemöda sig att tolka dessa brukares kroppsspråk väl. 

 
Enligt Strandberg (2006) finns det få studier som direkt handlar om personer med förvärvade 

hjärnskador och deras självbestämmande. En av de studier som Strandberg hänvisar till är 

Mazaux m.fl. (1997). Studien anger att förlust av socialt självbestämmande främst 

observerades hos svårt hjärnskadade patienter men att även patienter med mildare hjärnskador 

hade problem. 

 

 ”Samstämmiga analyser visade att mental utmattning, långsam motorik, minnessvårigheter 
och exekutiva svårigheter var relaterade med …, arbetslöshet, svårigheter att göra inköp, att 
åka kollektivtrafik, och sköta ekonomi och administrativa uppgifter.” (sid. 1316 – egen 
översättning) 

 

Vidare kom Mazaux m fl. (1997) till slutsatsen att 

 

 ”Varaktiga skador på de exekutiva och kognitiva funktionerna är de faktorer som är mest 
relaterade med förlust av social autonomi och oförmåga att återvända till jobbet lång tid 
efter att traumatisk hjärnskada uppstod hos de vuxna. Att förbättra dessa funktionshinder i 
konkreta sociala situationer utgör en stor utmaning för kognitiv rehabilitering.” (sid. 1316 – 
egen översättning) 
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7. Teoretiskt perspektiv  

 
7.1 Human Service Organizations 

För att analysera vår empiri kommer vi att använda oss utav Hasenfelds teori om Human 

Service Organisations (Hasenfeld 1992a). Det rör sig om organisationer inom välfärdssektorn 

som enligt Hasenfeld har utmärkande drag gentemot andra organisationer och nämner bland 

annat maktförhållandet mellan organisation och individ samt ideologin som finns inom 

organisationen. Han menar att dessa komponenter påverkar utformningen av organisationen, 

de mål som finns, anställda som arbetar och effektiviteten av själva arbetet som utförs. Vi 

kommer dock att fokusera på organisationen och anställda i förhållande till individen och 

kommer till exempel inte ta upp ekonomiska aspekter eller ledarskap. Kirk & Kutchins (1992) 

påpekar att målet är att brukaren ska vara delaktig men att just inom arbetet med människor 

med kognitiva funktionshinder så vet brukare ofta inte vad de vill eller hur de kan uppnå sin 

önskan, vilket leder till problem för de anställda. Hasenfeld (1992b) menar att denna situation 

leder till att önskemål från brukarens sida är öppna för tolkning av anställda, vilket också ger 

en maktsituation. Anställda kan tolka utifrån sina egna och professionella åsikter samt utifrån 

mål om vad som är bäst för brukaren i en viss situation. Maktsituationen förstärks för att 

organisationen har ett monopol på de tjänster som de ger. Hasenfeld (1992b) skriver vidare 

om att anställda har olika sätt att hantera denna maktsituation som handlar om ett 

professionellt förhållningssätt och empowerment, vilket är något som vi kommer att fokusera 

på i vår uppsats. Anställda kan på grund av själviska skäl eller utifrån ett professionellt 

förhållningssätt påverka brukaren på såväl negativa som positiva sätt. Sammanfattningsvis 

utgår Hasenfeld från en motsättning mellan organisationens traditionella paternalistiska inslag 

och organisationens målsättning vilket i vårt fall är empowerment. Vi kommer således att 

tolka vårt resultat utifrån detta perspektiv.  

 
7.2 Empowerment och paternalism 

Enligt Payne (2002) handlar empowerment om hur man på ett avsiktligt sätt hjälper 

människor att ta till vara de förmågor de har och utveckla sin potential till att åstadkomma 

makt och kontroll över beslut och handlingar som rör deras eget liv. Detta menar Payne kan 

åstadkommas via att öka människors självkänsla och stärka den förmåga de redan har i att 

bruka makt och genom att överföra makt från anställda till brukare. Payne hänvisar till Crofts 

& Beresfords syn på hur deltagande fungerar i praktiken och nämner bland annat följande 

huvudpunkter: 



 

23 
 

”1. Empowerment inbegriper ett ifrågasättande av förtryck och att man gör det möjligt för 

människor att ’ta befälet’ över de faktorer som påverkar dem. 

2. Kontroll över definitionen av deras egna behov och att de får göra sin stämma hörd vid 

beslut och planering av olika åtgärder. 

3. Att man stärker människors personliga resurser så att de kan få mer makt, utveckla sitt 

självförtroende och sin självkänsla samt ändra sina förväntningar, kunskaper och färdigheter. 

4. Man förändrar myndigheten… så att den blir mer öppen för delaktighet” (Payne 2002, 

s.362) 

 

Jarhag (2001) beskriver empowerment och säger att relationer utvecklas i möten. I dessa 

möten visar sig motpolerna empowerment och paternalism. Dessa två begrepp reflekterar 

ideologisk obeslutsamhet i samhället och ger uttryck åt en tankemässig och bejakande 

inställning till bemyndigande men som å andra sidan i verkligheten demonstrerar vem som i 

själva verket har makten. Denna ambivalens inbegriper ett välmenande åsidosättande som 

visar sig i konflikten mellan vad man säger och vad som händer i verkligheten. Detta tror vi är 

någonting som anställda är väl förtrogna med och känner igen i sitt dagliga arbete med 

brukarna. Det visar på det vi undersöker: konflikten mellan vad som sägs, idealet och vad som 

i själva verket sker i realiteten. Dessutom visar det den problematiska situation som anställda 

kan befinna sig i då de ska implementera självbestämmande och övriga mål i LSS för 

brukarna. Motsatsen till empowerment, paternalismen, berör maktförhållandens negativa 

påverkan (Payne 2002, Jarhag 2001, Tideman 2000). Detta kan vi även se hos Jarhag som 

refererar till Spicker när han skriver ”att en paternalistisk tillämpning sker i det ögonblick då 

den enskildes omgivning beslutar något för personen som denne inte har givit sitt samtycke 

till” (Jarhag 2001, s.33). Widerlund (2007, sid. 18) hänvisar till Askheim som hon menar 

säger att empowerment-rörelsen är kritisk till normaliserings-rörelsen. Kritiken innehåller 

bland annat åsikten att de professionella experterna vidmakthåller en maktposition som de 

som vet bäst och som bestämmer vad som är normalt för den enskilde. Företrädare för 

empowerment anser att de professionella i själva verket är de främsta i samhället på att 

undertrycka och diskriminera personer med funktionshinder när det gäller brukarnas lagenliga 

rätt till självbestämmande. Empowerment-rörelsen (ibid., sid. 19) har å sin sida också fått 

kritik bland annat därför att personer med funktionshinder på grund av dispyten kan tacka nej 

till den hjälp de är i behov av och har rätt att få.  
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7.3 Vår tillämpning  

Vi har valt att kombinera Hasenfelds organisationsteori och empowerment-perspektivet just 

för att de ansluter till varandra. Hasenfeld beskriver på vilket sätt det finns ett maktförhållande 

mellan organisationen och organisationens brukare och resonerar kring de bakomliggande 

skäl som kan finnas till grund för detta. Empowerment är däremot mer praktiskt inriktad på 

hur maktförhållandet mellan anställda och brukare är och hur det utspelas i det praktiska 

arbetet. Som Jarhag (2001) skriver utvecklas relationer i möten och det är i dessa möten som 

maktförhållandet visar sig. Detta kan såväl visa empowerment eller paternalism. Skillnaden 

mellan dessa teorier är tillämpliga utifrån våra frågeställningar och metoder som å ena sedan 

försöker visa hur de anställda resonerar kring makt och hur organisationens målsättningar 

påverkar de anställda. Å andra sidan kommer de att visa hur maktförhållandet fungerar i det 

praktiska arbetet. Vi anser därför att dessa teorier är lämpliga och relaterar till varandra. 

Genom att kombinera dessa kan vi få en helhetsbild av maktförhållanden genom att se hur 

anställda tänker och hur de verkligen agerar för att sedan se om detta stämmer överens med 

varandra eller inte. Anser de anställda att brukaren har makt? Ser de då också till att brukaren 

kan använda sin makt genom att bestämma utformningen av omvårdnaden? Ser anställda 

brukaren som vuxna och behandlar de också dessa brukaren då som vuxna?  

 
 

8. Våra gruppboenden 

 
I detta kapitel redovisar vi våra resultat. För att detta ska bli så överskådligt som möjligt har vi 

valt att använda de kategorier som finns i intervju- och observationsschemat som rubriker 

(Bilaga 1, 2). Vissa resultat kan dock användas i flera sammanhang och i så fall finns det en 

hänvisning. Avsnittet om självbestämmande och anställda handlar mer allmänt om 

omsorgssituationen och fokuserar på hur anställda resonerar kring möjligheter, hinder samt 

vilka åsikter de har. Avsnitten om kommunikation, fritid och sysslor handlar om mer specifika 

omsorgssituationer och praktiska aspekter som ingår i omsorgen som vi har kunnat observera. 

 

På enheterna finns det totalt nio brukare som har olika grader av hjärnskada och olika 

funktionshinder till följd av skadan. Alla brukare har därför olika omsorgsbehov och 

omfattningen av det skiljer sig också. Det finns däremot några saker som visade sig vara 

likadant. De flesta har problem att kommunicera verbalt, sitter i rullstol eller kräver hjälp med 

att gå. Det skiljde sig lite mellan de två enheterna, där den ena enheten hade brukare som hade 
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ett mer omfattande omsorgsbehov än den andra. En av brukarna kunde inte kommunicera alls 

och hade ingen möjlighet att röra sig på egen hand. I detta fall är möjligheten till 

självbestämmande nästintill obefintlig. En av förutsättningar för möjligheten till 

självbestämmande anser vi vara att man på något sätt kan uttrycka sin vilja, vilket denna 

brukare inte kunde förutom yttringar som tolkades som smärta. Vi har därför valt att utgå 

ifrån brukare som i alla fall har någon möjlighet till att kommunicera vilket är mer intressant 

för vårt arbete. 

  

8.1 Kommunikation 

Utifrån de anställdas intervjusvar och våra observationer framkommer det att kommunikation 

är en viktig aspekt av att realisera självbestämmande. Brukare måste på något sätt kunna 

uttrycka sin vilja och önskningar. Hjärnskada kan leda till att brukare har betydande 

svårigheter att prata men också att talspråk och annan kommunikation inte längre uppfattas på 

samma sätt. Det kan finnas brister i att förstå eller bearbeta informationen och alla intryck 

som kommer in. Som exempel har vi observerat interaktionen mellan anställda och en viss 

brukare som svarar negativt på de flesta frågor. Ett annat exempel från intervjuerna handlar 

om en annan brukare som inte kan bearbeta många intryck samtidigt: 

 

”I3: Med honom är det ju väldigt tydligt. Till exempel om han ska äta mat. Om någon säger 
han kan äta sin mat i köket, och det kommer massa folk som kommer och prata, det klarar han 
inte av, utan då blir han bara jättetrött och sen aggressiv. Men då måste man tala om för 
personalen att han mår bättre om han får sitta inne hos sig själv om det är mycket folk. Är det 
bara en så går det bra men inte om det sitter flera och pratar med varandra. För en hjärnskadad 
blir det för många intryck. Han klarar inte det. 
I4: Han kan inte stänga ut olika ljud.” 

 

De anställda anger att de är väl medvetna om vad varje brukare kan klara av. Denna kunskap 

får de från det praktiska arbetet med brukaren. Realiteten är att det faktiskt är brukarens hem 

och de anställda är där dygnet runt. Brukarens kommunikation sker alltså mestadels med de 

anställda så det är naturligt att man lär känna brukare genom erfarenhet. Vi har haft våra 

funderingar när vi gjorde våra observationer om att det ibland finns situationer där det finns 

skillnad i det som uttrycks och det som verkligen händer. Följande exempel är från våra 

observationer som ger en bild av kommunikationen. 

 

”En brukare sitter och äter vid bordet. Jag har just kommit dit egentligen och sätter mig vid 

matbordet och några av de anställda finns där också. Jag har träffat några en kort stund men 

de har klart frågor och jag presenterar mig själv. Brukaren har epilepsi och ätandet går 



 

26 
 

långsamt. Personalen sitter med och försöker få honom att äta. Det söks ögonkontakt och 

kroppskontakt och de hjälper honom att äta. Flera gånger om frågas det om han har ätit 

färdigt men de får ingen respons… Vi satt alla där och vi pratade och diskuterade.  

Personalen berättar att brukaren inte kan ta in många intryck samtidigt och jag undrar om 

min närvaro och diskussionerna kanske försvårade för brukaren att äta. De ska ut och cykla 

senare och det är nästan mörkt redan så det är lite tidspress. Han äter dock på med hjälp av 

personalen och när han inte vill ha mer öppnar han inte munnen helt enkelt. Detta tolkar 

personalen som om han är mätt och fortsätter med att förbereda lite inför cykelturen. När 

brukaren är klar att åka får han hjälp av en av de anställda att ta sig ut. När han är ute 

kommunicerar han mer. Det är antingen för att han gillar att vara ute och förväntningarna på 

cykelturen eller det är för att han inte längre har lika många intryck som när vi alla satt vid 

bordet och pratade.” 

  

Från exemplet kan vi se en konflikt i situationen där brukarens boende också är en arbetsplats. 

Det kommer många intryck när de anställda sitter och diskuterar med varandra och min 

närvaro försvårade kanske möjligheterna för brukaren att äta i lugn och ro. Exemplet visar 

också svårigheten i kommunikationen med hjärnskadade människor. Våra observationer visar 

att det finns brukare som är kommunikativa men ändå inte kan uttrycka det de vill. De kan till 

exempel ge samma svar oavsett vad frågan gäller och så finns det också brukare som inte kan 

svara alls. Kroppsspråk och minspel kan vara ett sätt att tolka vad brukaren egentligen vill 

men det gäller inte för alla brukare vilket följande citat visar.  

 

”I2: Vi har ju han med rullstolen här, han är svår ibland, där är mycket tolkning, han svarar 
alltid: vet ej! när man frågar och sånt där. Men honom har man ju lärt känna, så man vet i stort 
sett. Vi tolkar egentligen inte kroppsspråk eller tonfall, för det har han inte mycket.  
I1: Han har ju haft hjärnblödning, han ser men kan inte tolka synintrycket och svarar ofta på 
fel saker, jag har en egen teori att han inte vill göra bort sig när han svarar så han svarar i stort 
sett alltid samma sak alltså: Vet ej! på allting… 
- men hur märker ni om han är nöjd eller inte nöjd? 
I1: det är olika, då är han mer irriterad än vanligt, då skriker han högre och sådant. Men i 
början var det lite jobbigt innan man lärt känna honom, då ville man alltid säga något, i och 
med att han inte såg så pratade man om det - ”nu ska vi köra ut dig till toaletten” men då blev 
han förbannad rent ut sagt, då frågade jag ska jag hålla tyst istället, ”ja” säger han då. Det var 
lite jobbigt i början innan man lärt känna honom…” 

 

När det gäller kommunikation och att tolka vad brukarens egentliga önskemål är så anger de 

anställda att det är erfarenheter som är viktiga när man ska tolka vad brukaren vill få fram. 

Det byggs en viss förståelse och även om brukaren fortfarande är beroende av de anställdas 

tolkning så ökar detta möjligheterna till självbestämmande. Det är dock inte bara på vilket sätt 
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man kommunicerar utan också vem av de anställda brukarna pratar med. Det kan användas av 

de anställda för att få brukaren att göra något enligt de anställdas önskemål eller för att ge 

brukaren en känsla av att de får mer gehör. 

 

”I3: … att de får bestämma själv, men de personer som är här med hjärnskada, det är också 
lite hur man lägger fram ett förslag som kan påverka vilket svar man får, eller vem som lägger 
fram förslaget: Jag som är lite mer jämnårig med denna brukare har då lättare att få gehör när 
jag ställer en fråga än någon som hon kanske inte känner så väl. Vi är lite på samma våglängd. 
Det är tydligt med henne. 
I4: Ja, hon var ju väldigt förtjust i dig 
I3: Ja, det är ju så, och säger jag till henne: ’nu ska vi hit eller dit, eller ska vi göra det’ så 
säger hon ’jaaa!’ sen kan någon annan komma efter en halv minut och sen ’näh, det ska jag 
inte’ så att det påverkar ju väldigt mycket.” 

 
En av de anställda uttrycker att det däremot finns en viss fara i detta. De anställda tycker att 

brukaren inte bara ska ha anställda som de tycker om och enbart prata med dem. Som anställd 

blir man då mer en personlig assistent för någon och enligt de anställda kan det också vara bra 

för brukaren att möta olika anställda och attityder. 

 

Utifrån observationerna kan vi konstatera att de flesta av de anställda tänker på hur de 

kommunicerar med brukaren. Det söks ögonkontakt såväl som kroppskontakt och det ställs 

bekräftande frågor. En av våra frågor var huruvida de anställda anser att det finns svårigheter 

när det gäller att möta brukaren som en vuxen person. I kommunikationen krävs ofta enklare 

ordval, extra tydlighet och klarhet och att man inte ska ge för mycket information på en gång. 

De anställda som intervjuades tyckte inte det fanns svårigheter i detta. De anställda verkar väl 

medvetna om brukarnas bakgrund. De flesta av brukarna har till exempel haft jobb. Någon har 

varit lärare och är väldigt språkkunnig. En annan har gått på musikhögskolan. De anger i 

intervjuerna att de har en respekt för åldern och personen och att man därför ser och behandlar 

brukaren som en vuxen. När det gäller observationerna har vi däremot oberoende av varandra 

lagt märke till flera situationer där man pratar eller behandlar brukaren på ett annat sätt än hur 

man skulle behandla en annan vuxen person. Det finns till exempel betydligt mer 

kroppskontakt eller ändrad intonation som när man talar till ett barn. Utifrån våra 

observationer gällde detta mer för de anställda som inte hade mycket erfarenhet. De som är 

mer erfarna verkade inte göra detta i samma utsträckning. 

 

I de observationer som vi gjorde har det funnits många samtalsämnen. Flera av de anställda 

varnar i intervjuerna för att lämna ut personlig information som till exempel var man bor, eller 

om sin familjesituation. Detta har att göra med brukarens hjärnskada. Om en situation blir fel, 
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eller önskemål tolkas fel kan det bli konflikt. Aggressiviteten som ibland uppstår i situationer 

är just skälet till varför de anställda inte tycker att man ska kommunicera om personliga 

angelägenheter. På grund av skadan kan det förekomma att de vanliga hämningarna är borta 

och brukaren kan i sin frustration yttra sig om personliga saker på ett väldigt negativt sätt. Vi 

har också haft våra funderingar kring en situation där brukaren blev aggressiv och har valt att 

redovisa situationen här för att det kan kopplas till vad som händer när en brukare yttrar sig 

negativt. Följande exempel kan belysa svårigheten att tolka en brukares aggressivitet och hur 

den kan uppstå. 

 

”En av personalen går in med en brukare till hennes rum för att sköta om växterna. Det 

initierades av personalen att göra detta. Hon ställer bekräftande frågor och söker 

ögonkontakt och kroppskontakt. Brukaren och jag har träffats lite tidigare. Jag förklarade för 

henne mitt syfte med att vara där och att jag var där för att observera hur personalen agerar 

etcetera. Brukaren frågar mig samma fråga flera gånger men verkar gilla mig eller 

uppmärksamheten i alla fall. Jag står lite åt sidan och observerar hur personalen ställer fram 

krukorna och brukaren sätter igång med att ta ut blommorna och ställa dem i diskhon. Hon 

görs delaktigt i sysslorna genom att diska lite. Då kommer en annan anställd in i rummet för 

att diskutera något. Volymen på rösten är en aning högre än vanligt, vilket inte går hem hos 

brukaren. Brukaren blir väldigt upprörd och arg. Hon vänder sig till mig och yttrar sin 

frustration med att se ilsken ut, slår med väskan i sitt knä och säger att hon inte gillar hur 

personalen pratar. ”Det är jag som bestämmer här, jag betalar hyran här, sänka volymen, 

det kan du göra.” ”Hon måste acceptera att jag är en äldre kvinna och ingen barnunge.”  

Brukaren tittar på mig och fortsätter klaga på personalen. Den anställde som är i rummet 

kommer till henne och säger att personalen är där för att hjälpa henne och hon lugnar ner sig 

rätt snabbt även om hon himlar med ögonen. Hennes attityd förändrades jättesnabbt. Efter 

incidenten fick hon äta i lugn och ro på sitt rum och när hon kom tillbaka till det 

gemensamma utrymmet var hon på gott humör igen. Jag funderade över denna situation och 

som observatör var jag osäker på hur jag skulle tolka denna situation.” 

 

Även om hon var lite oklar så kan hon ha förstått syftet med vår närvaro och använt detta för 

att kompromettera den anställde när hon blev arg. Särskilt efter alla observationer och 

intervjuer fick vi tänka till om vi tolkade rätt ifall brukaren verkligen var arg och kränkt eller 

bara ville hämnas på de anställda. Från de anställdas sida uttrycktes följande: ”Du såg nu hur 

det kan ändras i beteendet. De kan slå till och vara elaka ibland. Man kan inte ta det 
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personligt. Ibland får man gå ifrån, ibland får man ta ett steg tillbaka. Man får testa lite.” 

 

Ytterligare en aspekt av kommunikation som vi vill framhäva är kommunikationen med 

anhöriga och andra människor som har med brukaren att göra. Det kan ha såväl positiva som 

negativa effekter. Å ena sidan kan anhöriga ses som en källa till information. Å andra sidan 

kan de anställda inhämta information om brukaren, hur de har levt innan skadan och vad de 

tyckte om att göra på sin fritid. På ett sådant sätt kan man som anställd få en bättre bild av hur 

brukaren är som person och hur man kan tyda olika signaler. Å andra sidan kan anhöriga 

också hävda sin egen vilja vilket kan bli till en konflikt för de anställda. Några exempel från 

intervjuerna kan exemplifiera båda situationer. 

 

I4: Mm, men i andra situationer är det väldigt bra att få veta vad de tyckte om innan 
sjukdomen. Precis som <denna brukare> då. Någon tyckte att det skulle vara värdefullt för 
honom att åka in till centrum men så pratade vi med hans mamma och så sa hon att han 
aldrig om att åka in till stan och folkmassor. Då var det ju skönt. Då känns det bättre att 
man går längs <en annan väg> och han hör lite bilar och fågelkvittar. Det är ändå då en 
annan upplevelse än att sitta här. 
 
I4: … en period så ville han ingenting och låg bara i sin säng. Så kom det anhöriga hit och 
sa att vi skulle vara hårda mot honom och slita upp honom ur sängen. Men vi tyckte ju inte 
vi kunde bete oss så mot honom. Vi jobbar med honom hela tiden. Vi kan inte vara så hårda 
mot honom för det går inte att jobba med honom då. Han måste ju känna detta är hans hem. 
- Så att det blir en bra relation mellan brukare och personal? 
I3: Var går etiken och var går moralen? Om de säger att ’nähä ni får ju vara hårdare’ så kan 
vi inte göra mot en människa. Så det kan man inte lyssna på. 
 

 

8.2 Analys 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultatet visar att kommunikation är en viktig 

aspekt och att den är mångfacetterad. Först och främst är brukarna olika och deras möjligheter 

till att kommunicera skiljer sig. Några kan lätt uttrycka sin vilja medan andra inte kan få fram 

en fullständig mening på grund av den kognitiva funktionsnedsättningen. Dialog med 

brukaren utpekas som ett viktigt sätt att förstå brukarens inlevelse och önskemål. (Payne 

2002, Hasenfeld 1992b) Kommunikation har därför stor betydelse för maktförhållandet 

mellan de anställda och brukare. De som är kommunikativa kan yttra och hävda sina 

önskemål i omsorgssituationer. Däremot är det annorlunda för dem som har begränsade 

möjligheter. När en fråga ställs är det inte säkert att informationen bearbetas hos brukaren och 

därför kan svaret bli irrelevant till frågan själv, till exempel brukare som enbart svarar ja eller 

nej på frågor. Det är då upp till de anställda att tolka svar och önskemål. När brukare inte kan 

få fram eller hävda sina önskemål eller vilja har anställda automatiskt ett maktövertag. 
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Möjligheten till kommunikation kan alltså ses som en resurs till att ta makt: 

 
 ”Clearly, clients with power resources...are better able to obtain the services they want and 

are more likely to influence the social work process to suit their needs and interests...The 
ability to choose and, particularly, the range of choices are the core of power.” (Hasenfeld 
1992b, s.267) 

 
Att skillnaden i möjligheter till kommunikation har sitt inflytande på det praktiska arbetet 

kom fram i våra observationer där det visades att brukaren behandlades olika på grund av de 

möjligheterna som de har. Vi har sett tecken på empowerment där brukaren tillfrågades flera 

gånger genom att ställa bekräftande frågor. Detta skedde mestadels med de brukare som hade 

möjligheterna att yttra sin vilja. Vi har däremot också sett exempel på att ’barn-rösten’ 

användes för att tilltala brukaren. Detta skedde hos de brukarna som just hade mindre 

möjligheter till att svara. Det kan ses som att brukare som var kommunikativa behandlas mer 

som subjekt än objekt (Payne, 2002) och tyder på ett paternalistiskt förhållningssätt. 

 
Payne (2002) påpekar att företrädarskapet kan vara viktig för att främja empowerment för de 

som inte har mycket makt, resurser eller möjligheter till ’self-advocacy’ vilket betyder att ha 

möjligheten att föra sin egen talan. Företrädarskapet eller ’advocacy’ innehåller att andra för 

talan för att yttra brukarens intresse. Detta kan ske genom anhöriga, vänner, god man eller 

tillförordnad förmyndare. Handler (1992) säger att:  

 
”They [de anställda] rely on the clients, and where available, family members, to provide 
the necessary information. As a result instead of being passive recipients of service, the 
clients become active in the selection and supervision of a variety of services... It is 
accomplished through careful patient conversations; clients (and family) are slowly brought 
along, confidences are established, gradually agency staff and clients and family begin to 
rely on each other. There is cooperation based on understanding and trust.” (Handler 1992, 
s. 290) 

 

Kommunikation med anhöriga sker på gruppboendet men som våra intervjuer visar kan 

resultatet bli både bra eller dåligt. Det är en källa till information för att lära känna brukaren 

och på ett sådant sätt tolka deras möjliga önskemål. På detta sätt kan det leda till 

empowerment hos brukaren. Som exemplet i vårt resultat visar är det däremot inte alltid 

säkert att brukarens intressen stämmer överens med deras anhöriga. Förra citatet visar vad de 

anställda för fram i intervjuerna; att erfarenhet är viktig och att man måste lära känna 

brukaren för att bygga ett förhållande mellan brukaren och den anställde som bygger på tillit 

och respekt, vilket då ska leda till empowerment. Hasenfeld (1992b) kallar ett sådant 

förhållande för ett power-dependance perspektiv där anställda har makten och brukaren litar 

på de anställda för att utformningen av omsorgen ska bli bra, förutsatt att de anställdas och 
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brukarnas intressen stämmer överens med varandra. Om anhöriga inte finns tillgängliga, deras 

intressen inte stämmer överens med brukaren eller om brukaren själv inte har möjligheten att 

kommunicera är det i slutändan fortfarande de anställda som tolkar brukarens önskemål och 

har därmed makten i förhållande till brukaren. Erfarenhet är alltså viktig och det tar tid att 

skapa en relation mellan anställd och brukare som bygger på tillit vilket följande citat också 

visar: 

 
 ”Studies of mental hospitals, for example, showed that complex and adaptive social 

relations...were formed because the participants needed to adapt to the work situations they 
encountered as well as to each other’s experiences, interests, feelings, values and norms.” 
(Hasenfeld 1992c, s.26) 

 
Att analysera aggression hos brukare i förhållande till makt är inte helt enkelt. På ett sätt är 

aggression ett tecken på maktlöshet men för brukare som inte är kommunikativa är det just ett 

tydligt tecken på att de inte är nöjda med en viss situation och därmed just ett maktinstrument 

för brukaren. Beroende på situationen kan det kan också vara ett sätt att kränka vilket just är 

skälet till att de anställda inte pratar om alltför personliga saker med brukaren. Kirk & 

Kutchins (1992) säger följande: 

 
 ”The tasks of mental health organizations, like those of other human service agencies, are 

made more difficult because of the raw material – the client – is also simultaneously the 
consumer and an active participant in the process. The client has a major role in 
determining what the desired outcome should be and how the goal will be accomplished. 
Despite the clients’ active role, they frequently do not know what they want or how to get 
it. They are usually in emotional pain for which they seek relief, but are not certain about 
the proper remedy. Their confusion is often shared by the clinic’s staff.” (ibid, s.164) 

 
Vår tolkning av Kirk & Kutchins är att brukarens situation och kognitiva funktionsnedsättning 

kan ge upphov till aggression och att de själva inte vet hur de ska lösa detta. Vi vill tillägga att 

de begränsade möjligheterna till att kunna kommunicera försvårar att hitta lösningar som 

passar brukarens önskemål och att frustration och aggressivitet därför kan uppstå. Även om 

detta är en yttring av brukarens makt, eller maktlöshet, kan anställda inte tillåta detta. De 

anställda anger att de måste tänka på sin egen säkerhet men också på de andra brukarna och 

att de i så fall använder sin makt för att brukaren ska lugna ner sig vilket då automatiskt 

begränsar brukarnas möjligheter att uttrycka sig. 

 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se att kommunikationen som sker mellan de anställda och 

brukarna har aspekter av både paternalism och empowerment. När det gäller tolkningsfrågor 

är det de anställda som har makten och upp till de anställda själva hur denna makt används. 

Sättet som det kommuniceras på kan också vara paternalistiskt, som barnrösten, eller just leda 



 

32 
 

till empowerment, som bekräftande frågor.  

 

8.3 De anställda och brukarens självbestämmande 

Enligt de anställda begränsas möjligheterna till självbestämmande först och främst av själva 

skadan. Det är därför också individuellt i vilken grad det är möjligt för brukarna att kunna ta 

egna beslut. På grund av skadorna har brukare ofta svårt att få fram sina önskemål på ett 

tydligt eller förståeligt sätt. 

  

I1: ”Det är en tolkningsfråga allting, <en brukare> motsäger sig nästan alltid, och frågar man 
honom så mår han alltid jättedåligt och så ser man på honom och han skiner och pratar om 
sitt tips… 
I2: Så man måste lära känna dem. Självbestämmande, ja på sitt sätt har de ju det, men vi 
måste tolka dem…” 
 
I4: ”Vi tolkar ju hans önskningar. Han kan inte säga heller det han vill. Utan vi läser av. Vi 
har då en på ettan som är ännu svårare att kommunicera med. Så alltså bara väldigt svaga 
tecken på det <…> han kan ju inte medverka i att bestämma, men däremot så hans anhöriga 
kommunicerar vi med.” 

 

Situationen som de anställda beskriver är alltså att brukarna har olika möjligheter till att 

kunna ta egna beslut och dessa möjligheter är främst begränsade på grund av hjärnskadan och 

möjligheterna till kommunikation. De anser att de får tolka mycket vad brukarens egentliga 

önskemål är. De önskemål som klart kommer fram handlar ofta om basala behov som en av 

de anställda säger: ”önskemålen är ju oftast slappa, äta, sova, äta, sova – det är det”. Från våra 

observationer har vi kunnat konstatera att denna beskrivning stämmer. Det är oftast anställda 

som föreslår olika aktiviteter eller frågar efter brukarens önskningar. Även när brukarna är 

kommunikativa så betyder detta inte att rätta önskemålet kommer fram. I en situation där 

brukaren enbart svarar ja eller nej, oavsett frågan, får de anställda tolka vad brukaren 

egentligen vill. Hur tolkningen sker praktiskt blir därför intressant att se. 

 

Förra citatet visar enligt de anställda en viktig aspekt av hur självbestämmandet kan realiseras 

och hur önskemål kan tolkas: ”… man måste lära känna dem”. Alla anställda som 

intervjuades anser att det är viktigt att lära känna brukaren på olika sätt. Detta sker ofta genom 

att se vad som uppskattas eller inte. De anställda påpekar att människor med vuxen-

hjärnskada har haft ett vanligt liv innan de drabbades och att vissa aspekter av det livet och 

personlighetsdrag ofta kan förstärkas på grund av skadan. 

 

I1: ”… framförallt oftast om de har haft ett liv innan som präglats av ett visst intresse så 
förstärks det ännu mer sen när man blir sjuk kan man märka på vissa, men på nästan alla 
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genomsyrar det liksom att man märker det nu när de är dåliga så pratar de mer intensivt om 
det än innan.” 

 
I4: ”Men i andra situationer är det väldigt bra att få veta vad de tyckte om innan sjukdomen. 
Precis som <den här brukaren> då. Någon tyckte att det skulle vara värdefullt för honom att 
åka in till centrum, men så pratade vi med hans mamma och så sa hon att han aldrig tyckte 
om att åka in till stan och folkmassor.” 

 

Ett sätt att få fram möjliga önskemål är alltså att inhämta information om livet innan skadan. 

Informationen kan fås från brukaren själv eller från anhöriga, vänner, eller kollegor. 

Hjärnskadeteamet på sjukhuset kan vara en ytterligare källa till information eftersom de har 

haft tidigare erfarenhet av brukaren. Informationen kan ge en bild vad brukaren har tyckt om 

innan och hur detta kan hjälpa med att tolka de önskemål som finns. Från våra observationer 

kan vi ta exemplet med en brukare som alltid hade tyckt om fotboll. Tack vare detta intresse 

diskuterade en av de anställda fotboll med honom i en större utsträckning än med andra 

brukare. De tippade även tillsammans med honom vilket brukaren också uttryckte att han såg 

fram emot. Det tar tid att lära känna någon vilket är skälet till att erfarenhet pekas ut av alla 

intervjupersoner som väldigt viktigt. Attityden gentemot erfarenhet som de anställda uttrycker 

på olika sätt stämmer väl överens med följande citat:  

 
I2: ”… vi har ju jobbat så länge här så vi känner brukarna så vi vet ju i stort sett vad de vill i 
så fall, vad de tycker är roligt och sådana grejer, man försöker göra det då.” 

 

 I3: ”Jag tycker erfarenhet spelar mycket in. <…> 
 I4: Det är mycket med sunt förnuft också. Vi vill helst inte de som är väldigt unga, som inte 

har jobbat så mycket med handikappade innan. Man kan ju missuppfatta saker.” 
  

På frågan huruvida de anställda känner av att de har makt över brukaren svarade de olika. De 

som svarade att de inte kände av något maktövertag pekade på brukarens egen makt att säga 

ifrån. Om brukaren inte kan få fram sina önskningar och personalen måste tolka dessa 

önskemål blir det ibland skillnad mellan de anställdas tolkning och vad det egentliga 

önskemålet från brukarens sida är. I dessa situationer kan det uppstå konflikt och brukare kan 

då motsätta sig. På grund av hjärnskadan kan motsättningen yttra sig i verbal eller fysisk 

aggressivitet. Alla informanter sa att de upplever det som en svår situation men att de också 

inser att det är ett tydligt tecken på brukarens vilja eller önskemål. Brukaren kan på detta sätt 

göra klart att han inte tycker om en viss situation och att de anställdas makt därmed begränsas. 

Däremot svarar de anställda att de ändå har en viss makt och också utövar den i det praktiska 

arbetet. Vissa anställda påpekar att det krävs en del utövning av denna makt för att till 

exempel realisera målet om aktivering. Målsättningarna i LSS är något som de anställda anger 

att de tänker på när de jobbar med och diskuterar brukaren: 
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I1: ”… De har ju önskemål på sitt sätt och sen försöker vi forma det lite så att de får ett 
drägligt liv för de skulle inte komma utanför dörrarna, de boende skulle aldrig gå ut om inte 
vi hjälper dem lite, de pratar gärna om hur mycket de promenerade. De har haft hund och 
sådant, hur mycket de varit ute innan och lite det får man ta med sig i bagaget och försöka 
en gång om dan ta en liten promenad fast det är motigt i början men sen så uppskattas det 
jättemycket och när de kommit tillbaka kan de gärna prata om det sen.” 
 

Utifrån observationerna kan vi också ta ett exempel som visar att det kan vara svårt att 

aktivera brukaren och att de anställda kan använda sin makt för att antingen få brukaren 

medgörlig eller för att få brukaren att gå på en särskild aktivitet. 

 

”Jag följer med brukaren och en av personalen till fotvårdsterapeuten ett par timmar. 

Brukaren vill inte gå ut utan hon vill ha både kaffe plus att hon frågar efter mat igen fast hon 

ganska nyligen ätit. Den anställde förklarar att brukaren redan ätit och att hon ska få fika när 

vi kommer tillbaka igen och att brukaren inte behöver gå så mycket utan att hon ska få åka 

bil. Då går det bra. Väl hos fotvårdsterapeuten så pratar brukaren mycket och underhåller 

alla närvarande. Hon har en underbar personlighet och är mycket rolig och kommer med 

härliga kommentarer – det är en bra stämning. Brukaren får hjälp med sår och förhårdnader. 

Behandlingen varar länge och väl och det är uppenbart att brukaren känner stor lindring. 

När vi ska gå ut till bilen igen får personalen återigen lirka med brukaren och säga att ’Nu är 

vi snart framme vid bilen, snart är vi hemma igen och då ska vi ha kaffe’.” 

 

De anställda anger att de möter en del motstånd i att aktivera brukarna men de anser att lagens 

målsättningar leder till att skapa ett drägligt liv. Dessutom säger alla av de intervjuade 

anställda att dessa insatser mestadels uppskattas av brukarna själva. Makten utövas enligt de 

anställda genom ”övertalning” och ’lätt tvång’. En av de anställda beskrev det även som ’milt 

våld’. Det förklarades att det kan ske i väldigt vardagliga situationer som att hjälpa till att 

borsta tänderna när brukaren inte tycker om det. Det ska ändå göras för att ge en god omsorg. 

I denna situation anger de anställda att man kan ta till övertalning eller att försöka få brukaren 

att inte motsätta sig genom att hålla fast handen på brukaren under tandborstningen. Vid 

aggressivitet så brukar de anställda gå ifrån brukaren så att han eller hon kan lugna ner sig i 

fred eller att en annan anställd kan försöka att möta brukaren. De uttalar sig om att konflikter 

ligger i jobbet: 

 
I2: ”Man tänker ju alltid på deras bästa liksom, hur man själv skulle vilja ha det i en sådan 
situation, man får gå tillbaka till sig själv helt enkelt. Så gör man det med milt våld så funkar 
det oftast om man lirkar och provar, sen kanske man inte är så populär i situationen, men det 
är snabbt glömt och så går man vidare… 
- Du känner att det mestadels uppskattas efteråt?  
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I2: Det gör det, jag skulle nog säga att man märker det oftast att man uppskattas mer som den 
personen som tar den konflikten än dem som inte gör det, då bryr man sig och det märker 
man på de boende efteråt också, man kommer närmare varandra…” 

 

En viktig aspekt av möjligheterna att öka självbestämmandet hos brukaren handlar enligt de 

anställda om de medel och resurser som finns tillgängliga. Över tid har de fått mer modern 

utrustning som gör jobbet lättare men i allmänhet uttalar de sig negativa om vilka resurser de 

har. Flera uttalar sig om avsaknaden av en bil på enheten vilket begränsar möjligheterna att 

kunna åka iväg spontant. På enheten finns också en oro för en möjlig privatisering och vissa 

uttrycker en rädsla att privatiseringen kommer att leda till vidare nedskärningar, färre 

anställda och att omsorgen blir en fråga om vinst istället för omsorg. På grund gjorda 

nedskärningar anger de anställda att det redan har försvunnit ett antal arbetstimmar och 

resurser. De anställda uttalar sig däremot inte om i fall det kommer att bli svårt för dem själva. 

De anger att de är mest oroliga för hur brukaren kommer att påverkas. 

 
I2: ”<Bemanningen> är så uträknad så att, nu har vi ju haft någon här som har varit här och 
räknat ut bemanningen och då förlorar vi 1.5 tjänst kommer att försvinna härifrån, det 
kommer att bli ännu tuffare att få det till att… komma utanför dörrarna och göra aktiviteter… 
I1: - ja, som till exempel som idag, då ska jag åka och julhandla till en dam där liksom. Förra 
året då hade vi så många timmar, då tog jag det som på min fritid och jobbade extra men det 
får vi inte göra nu utan måste ta det på vår arbetstid och det är lite tråkigt … 
I2: Ja, nu är det tight… nu finns det inga möjligheter till…” 

 

De anställda anger att det finns ett samband mellan de tillgängliga resurserna på enheten och 

brukarnas möjligheter till självbestämmande. Nedskärningar uppfattas att påverka 

möjligheterna negativt, till exempel att åka iväg på fritidsaktiviteter med brukaren. När det 

gäller personalutbildning har det enligt de anställda också blivit sämre och detta påverkar de 

anställdas kompetensutveckling och erfarenhet. 

   

I2: ”Vi åker ju på lite små kurser och så där men pengamässig så måste jag säga att det har 
blivit mycket sämre än i början för i början fanns det mer utrymme till det. Jag fick en 20-
poängs utbildning på högskolan, vi var några stycken som fick möjligheten att gå på 
inriktningen vuxenhjärnskadade. Sedan efter det är det inte så mycket, det är mer det vi pratar 
om själva. 

 

De anställda anger alltså att de är i en situation där resurserna åtstramas vilket de menar 

påverka de möjligheterna att få kompetensutveckling och tillgång praktiska medel som skulle 

hjälpa dem att realisera en bättre omsorg. Dessutom anger de att de får ordna och söka mycket 

själva. Detta gäller deras egen kompetensutveckling men också brukarnas fritidsaktiviteter. 

Även om de själva uttrycker viljan att ha möjligheten att göra mer för brukaren så anser de att 

ekonomin inte tillåter detta. 



 

36 
 

8.4 Analys 

I förra avsnittet om kommunikation har vi redan kunnat se att erfarenhet pekas ut som en 

viktig aspekt och att de anställda anser att de får tolka mycket av brukarens signaler. Huruvida 

detta ger ett maktövertag finns det skilda åsikter om bland de anställda. När det gäller makt av 

anställda i Human Service Organisations skriver Hasenfeld (1992b) att det finns 4 olika 

grunder till varför det finns ett maktövertag. Han kallar dessa för ’power of expertise, referent 

power or persuasion, legitimate power och monopoly on service’. Anställda har alltså en 

professionell makt, makt att övertala, juridisk makt och ett monopol på de tillgängliga tjänster 

och service. Detta är något som vi också ser i vårt resultat. 

 
Ett tecken på professionalitet ser vi åter i att anställda tycker att erfarenhet är viktig men 

Hasenfeld (1992a) menar att detta också kan vara en fälla. Erfarenhet kan nämligen leda till 

att anställda ’vet vad brukaren behöver’ utan att fråga brukaren direkt. De anställda anger i 

intervjuerna också att de genom erfarenhet vet vad brukarens behov är. Även om det finns en 

viss fara anger Hasenfeld att bygga ett förhållande baserad på tillit och professionalitet kan 

leda till empowerment: 

 
 ”Thus the development of trusting client-worker relations is seen as a fundamental 

safeguard and a sign that the worker’s power advantage will not be abused. Yet the 
difficulty with trust is that it can be ’blind’, that is, the powerless clients are expected to 
trust the workers are experts, occupy positions of authority, and subscribe to a code of 
ethics.” (ibid. s.19) 

 
De anställda anger också att de vet vad hjärnskadan kan föra med sig. Diagnostik har ungefär 

samma fara som professionalitet i detta hänseende. Hasenfeld menar att en diagnos på en 

brukare ger anställda en bild och förväntning och därmed också bestämmer hur de anställda 

bemöter brukaren utan att se på individen. När det gäller kognitiva funktionshinder däremot 

har vi under observationerna kunnat se att varje brukare hade sina egna individuella 

funktionsnedsättningar och grader därav. De anställda anger också att alla brukare har olika 

behov. 

 
Hur de anställda ser på sin egen maktsituation skiljer sig vilket har att göra med makten att 

övertala. Några av de anställda svarade att de inte kände av något större maktövertag därför 

att brukaren har makten att yttra sin vilja eller att visa missnöje vilket vi förklarade i avsnittet 

om kommunikation. Om brukare har svårt att kommunicera har de oftast ändå möjlighet att 

uttrycka sin missnöjdhet genom att bli arga. De brukare som har lättare att kommunicera kan 

säga ifrån själva om de inte tycker om någonting. Däremot när vi pratade mer ingående om 
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maktförhållanden kom det fram att de anställda använder sig av olika taktiker för att få 

brukaren att vara mer medgörlig. Hasenfeld refererar till Studt och Palmer som båda förklarar: 

 
 ”Studt emphasized the importance of authority, as one form of power, in social work 

practice. Her position was recently echoed by Palmer, who noted the desire of social 
workers to disassociate themselves from power. The neglect of the concept of power is 
common to most helping professions.” (Hasenfeld 1992b, s.260) 

 
De anställda anger att användning av makt i samband med att få brukaren att vara medgörlig 

är nödvändig för att ge brukaren ’en god vård’. Vi har sett att vad som ingår i god omvårdnad 

skiljer sig åt historiskt sett. Som exempel på god omsorg nämndes att borsta en brukares 

tänder när han egentligen inte vill det. En av de anställda beskrev de taktiker som används för 

att få brukaren mer medgörlig som milt våld och övertalning. Detta tyder på ett paternalistiskt 

förhållningssätt och tar inte hänsyn till brukarens vilja. Begreppet ’god vård’ tyder också på 

att det finns en ideologi bakom omsorgen. Hasenfeld påpekar att det är en viktig aspekt av 

organisationen och att det påverkar den omsorg och service som ges till brukare i Human 

Service Organisations. Följande citat visar hans resonemang: 

 
 ”Organizations are likely to adopt technologies that are sanctioned by the institutional 

environment... It is in this sense that human service technologies reflect practice ideologies, 
namely the reify belief systems about what is ’good’ for the client, and the efficacy is 
measured in light of these beliefs. These beliefs provide human service workers with the 
rationale and justification for their practices.” (Hasenfeld 1992a, s.13) 

 
 ”By using power to control most aspects of the helping process, social workers aim to 

substantiate their personal and professional moral and practice ideologies” (Hasenfeld 
1992b, s.267) 

 
Hasenfeld menar alltså att ideologin bakom omsorgen leder till att anställda har en rationell 

förklaring för att ge brukaren omsorg som kanske inte stämmer överens med brukarens 

önskemål. Detta begränsar sig inte till att borsta tänder men att göra brukaren medgörlig i en 

mängd olika situationer. Detta är en förklaring på den professionella och rationella makten. 

Det har dock också att göra med den juridiska makten. De målsättningar som finns med 

omsorgen, som finns i LSS och regeringens proposition, ger anställda juridisk makt och 

målsättningar som genomsyrar organisationen. Vi återkommer i nästa avsnitt om detta men 

normaliseringsprincipen och aktivering av brukaren kräver insatser som kanske inte stämmer 

överens med brukarens vilja. De anställda anger att brukarens egentliga önskemål mestadels 

handlar om basala behov som mat, sömn och kaffe. Däremot är målsättningarna som finns 

ändå något som de anställda anger att de tänker på och utför vilket sker genom användning av 

makt, till exempel ’milt våld, lätt tvång, övertalning, lira och lirka’. 
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Det är tydligt att brukaren inte har valmöjligheter när det gäller omsorgen. Gruppboendet är 

det enda som ger den service som de behöver och har därmed monopol på de tillgängliga 

tjänsterna. All makt som anställda har rationaliseras. Det påstås att brukaren även uppskattar 

det efteråt ’även om man kanske inte är populär just den stunden’. 

 
De anställda anger att bristen på resurser påverkar deras möjligheter att ge en god omsorg. De 

åsikter som uttrycktes i intervjuerna säger någonting om de anställdas förhållningssätt. De 

verkade mindre oroliga för sin egen arbetssituation och mer för hur resursåtstramningarna 

påverkade brukarna och att de kunde göra mindre för brukarna i jämförelse mot flera år 

tidigare. Hasenfeld (1992a) skriver också att resurser påverkar anställda och därmed också 

brukaren: 

 
 ”But these organizations also are a source of great frustration, by constraining them from 

serving their clients in accordance with their professional norms and values, by denying 
them the resources they need to serve their client by burdening them with too many rules 
and regulations, and by discounting their own views on the best ways to serve clients” (ibid, 
s.4) 

 
Våra funderingar är däremot att även om de anställdas attityder tyder på viljan att ge en god 

omvårdnad och att resursåtstramningar påverkar eller försvårar möjligheterna till att ge den 

vård och omsorg som de anställda skulle vilja ge så har vi våra frågetecken huruvida det 

skulle påverka just brukarens självbestämmande. Brukarens önskemål som uttrycks handlar 

inte om viljan att gå ut eller vara delaktiga i samhället. Detta är mål som har sin grund i själva 

omsorgsideologin. Även om anställda uttrycker att det uppskattas av brukaren efteråt så 

medger de också att de möter en hel del motstånd i olika situationer. Därför har det inte att 

göra med just självbestämmandet hos brukaren. Kompetensutveckling kan för de anställda i 

och för sig leda till en ökad förståelse och kunskap och därmed kanske främja empowerment, 

arbetssätt eller möjligheter som gynnar brukaren men behöver inte leda till att brukaren får ett 

ökat självbestämmande. 

 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se att anställda använder sig av alla olika maktvariabler som 

Hasenfeld nämner. Attityderna som anställda uttrycker tyder på viljan att ge brukaren mer 

empowerment men oftast är omsorgen i sig fortfarande paternalistisk. Brukaren har inte 

många valmöjligheter i denna situation vilket Hasenfeld då kallar för ’involuntary worker-

client relationship’ 
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8.5 Fritid 

Man kan dela in fritid i två delar. Den fritid som spenderas på själva gruppboendet samt 

fritidsaktiviteter som anordnas och kräver mer planering. Enligt de anställda är det relativt 

fritt för brukarna att dela in sin egen tid och vad de vill göra i sitt boende. De anger att 

brukarna har sina egna rum där de kan vara och göra vad de vill men de kan också vistas i de 

gemensamma utrymmena. Från våra observationer har vi sett att fritiden spenderas med tv, 

fika, ordlek, musik, vanliga samtal emellan i den mån det är möjligt och att ta tupplur då och 

då eftersom många intryck kan vara tröttsamt för människor med hjärnskada. Det är alltså en 

mängd olika aktiviteter som bara utspelas på själva boendet. Vi har fått intrycket att musik är 

en viktig aspekt. För de brukare som har blivit blinda på grund av skadan kan det tänkas att 

kvarstående sinnen som hörsel blir ännu mer viktiga men även för andra brukare verkar musik 

uppskattas väldigt mycket, vilket är något som de anställda tänker på. På dessa enheter finns 

det flera brukare som just har en musikalisk bakgrund. Vissa har spelat instrument, en har 

även gått på musikhögskolan och andra har ett allmänt intresse av musik. Därför anger de 

anställda att de tänker på det och att de försöker ordna många musikaktiviteter, vilket följande 

citat visar: 

 

I4: ”Det finns ju ett utbud från ’fritiden’ <…> men däremot nu har vi fått en musikant en 
gång i månaden. Våra brukare kan ju inte delta i samhällets utbud av aktiviteter och då 
betalar dem en kille som kommer hit och spelar och sjunger. En gång i månaden har han 
gjort detta, hela året då.  
-Den som spelar piano, var det något som ni initierade? 
I4: Ja det är det ju för jag bokade in honom. Jag fick trycka på. De kommer inte hit sådär 
spontant. Så nu har jag bokat in honom till maj.  
-Det var inget förslag som kom från ’fritiden?’ 
I4: Nej, jag kom fram till <länets> bildningsförbund. Det är olika för olika kommuner men 
de hade fixat den här killen. De betalar hans lön, sen skickar de en räkning till fritiden på 
socialförvaltningen. Sen får våra brukare betala en summa till socialförvaltningen. Men vi 
får själva ta initiativ till aktiviteten. Likadant när vi vill ha luciatåg. Då går vi in till 
närmaste skola och fråga om de kan komma och lussa här. Så det är ingen som kommer 
själv.” 

 

Ett annat problem kan uppstå på grund av att det är ett gruppboende. Brukarna har inte valt 

sina medboende och alla tycker kanske inte om samma sak vilket gäller både musik och tv. 

Det fanns skillnad mellan enheterna när det gäller fritidsaktiviteter på själva boendet. Under 

veckan som vi har varit där fann vi att tv:n på det ena boendet var påslagen hela tiden. På det 

andra boendet spelades istället musik ständigt. Detta är något som vi båda observerade och vi 

vill påpeka detta för att det visar en tydlig skillnad mellan enheterna. Några 

observationsanteckningar visar hur vi resonerade i en viss situation. 
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”På denna enhet så var tv:n på hela dagen och det enda som visades var nobelpriset med 

många tal. Två brukare som sitter i rullstol placerades framför tv:n. Kanske kul att se på 

några minuter men inte när det är på flera timmar i rad. Brukarna somnar till. På slutet av 

dagen så la personalen märke till detta och växlade då till kanal 5 istället eftersom de hade 

fått nog av nobelpriset.”  

 

Skälet till varför de anställda inte bytte program tidigare kan det resoneras om. Vår 

uppfattning när vi gjorde observationen är att tv:n kan användas som arbetssätt så att brukaren 

är sysselsatt och att man som anställd inte behöver uppmärksamma brukaren på samma sätt. Å 

andra sidan uttalar de sig om att det kan vara väldigt positivt med tv. De anställda anger att de 

har fått en bra känsla för brukarens humor genom att iaktta vad han skrattar åt och att han 

tycker om vissa skämt. Till exempel säger en anställd följande om en av brukarna: 

 

I1: ”Det är väldigt kul här när man sitter och tittar på tv:n ibland när det är skämtprogram, då 
kan han sitta och skratta och sånt och det är väldigt positivt. Det är samma när en kommer 
med sina kommentarer då kan han börja garva… så det är roligt när han börjar, när han 
liksom, det är kul.”  

 

 Aktiviteter som utspelar sig utanför gruppboendet kräver mer planering och insats från de 

anställda i jämförelse med de aktiviteter på boendet som inte är lika resurskrävande. De anger 

i intervjuerna att de försöker gå ut med brukarna så mycket som möjligt. Detta kan vara 

promenader, cykelturer, gå ut och handla med brukaren men också längre resor, fotboll,  

teaterbesök, till och med älgjakt, fisketurer, etc. De anställda säger att utbudet av 

fritidsaktiviteter som kommer utifrån till gruppboendet inte alltid är lämplig för personer med 

hjärnskada. Utbudet av fritidsaktiviteter kan bland annat komma från socialtjänsten eller olika 

handikappförbund och består ofta utav dans, musik, träffar med fika och olika slags utflykter. 

Dessa fritidsaktiviteter riktar sig huvudsakligen till personer med utvecklingsstörning och 

även till äldre. Däremot finns det enligt de anställda få aktiviteter anordnade och anpassade 

för personer med hjärnskada som en särskild grupp. De anställda anger att de tack vare 

praktisk erfarenhet och information från anhöriga vet vad brukarnas intressen är. Erfarenheten 

av tidigare utflykter och aktiviteter spelar också en viktig roll. De gallrar därför bort det utbud 

som de inte anser vara praktiskt eller intressant. Flera av de anställda uttrycker att de själva får 

anordna många aktiviteter. Största hindret som de anger är de resurser och praktiska medel 

som anställda har till sitt förfogande. 
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I2: ”… Det finns ju inte samma ekonomiska förutsättningar längre så där är vi lite instyrda på 
hur vi kan hantera dagen… jämförd mot innan då kunde man spontant åka iväg. Nu kan man 
ju inte bestämma spontant längre. Nu finns ju inte möjligheterna. Förr då hade vi en buss med 
lift. Vi fick en buss på <denna enheten> -92 och den höll vi väl till 2000 strax där någonstans. 
Sedan försvann den till dagcenter och vi har varit utan bil fram tills nu och nu har vi fått en bil 
som vi delar med tre ställen. Det är en vanlig personbil för handling och tippen och sådana 
grejor men ingen buss längre utan då får vi hyra eller låna från en annan gruppbostad, så vi får 
betala men det blir för dyrt för dem oftast. <…> De skär ner personal och de tar bort bussen 
och friheten finns inte på samma sätt. De bestämmer ju lite… de kör ju in oss i ledet lite mer 
nu så spontaniteten finns ju inte kvar på samma sätt som förr.” 

 

Sammanfattningsvis är alla anställda överens om att det har skett en ekonomisk försämring 

som inneburit minskade möjligheter för att ordna aktiviteter. Spontana utflykter är inte 

möjliga längre eftersom det krävs en buss som är handikappanpassad och den får de hyra, 

vilket kostar ännu mer pengar. Det uttrycks oro för brukarens framtid men också för kollegor. 

I och med att de anställda upplever att det finns en personalbrist uttrycker en av de anställda 

sig såhär: ”Man känner sig lite taskig om man tar någon och sticker iväg liksom, då lämnar 

man ju de andra, då får de sköta allting här och då känner man sig lite dum.”  

 

När det gäller promenader och cykelturer kan de anställda möta motstånd från brukarna vilket 

vi i våra observationer även har sett exempel på i olika situationer. En av de anställda säger: 

”De skulle aldrig gå ut om de fick välja själva. Att det kommer önskemål från brukarens sida 

händer sällan.” De anger att de tänker på LSS och deltagandet i samhället och menar att det 

därför krävs en aktivering av brukaren. De får, som en av de anställda uttrycker det, ”lira och 

lirka lite” så att brukaren kommer ut, vilket våra observationer bekräftar. När det gäller 

aktiviteter så beror det även på vem och på vilket sätt aktiviteten föreslås, vilket kan påverka 

svaret som man får av brukaren. Det kan dock bli fel ibland, att de anställda tar initiativet att 

ordna något som de tror att brukaren tycker om eller att hitta på nya aktiviteter. Från 

intervjuerna fick vi informationen att vissa initiativ som älgjakt och att åka ut på fisketur inte 

var särskilt lyckade även om dessa brukare har tyckt om detta innan de fick sin skada. 

Däremot kan de anställda anordna många enklare aktiviteter som ändå uppskattas av 

brukaren. 

 

I4 ”Vi hittade en jättebra aktivitet en lördag. Så finns det till exempel en Videomix. Det var 
väldigt bra och han tycker om lösgodis, så vi tog med honom dit och där är gott om plats för 
en person i rullstol. Vi gick runt hela vägen och han pekade på det han ville ha. Och hade 
jag köpt godis åt honom så hade jag inte köpt det han ville ha. Men det blev alltså väldigt 
mycket godis men att hitta en sådan grej, det var perfekt att han själv fick peka. Det känns 
roligt för personal också att hitta något han blir nöjd med.” 

 

De anställda uttrycker ett önskemål om att vilja anordna mer än vad som är möjligt nu. De 
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anser att brukaren uppskattar utflykter och de söker aktivt efter olika aktiviteter som senare 

diskuteras inom personalgruppen. De anställda anger att de hinder som de ser beror mest på 

en resurs- och personalbrist. Det hela kan som en av de anställda säger egentligen 

sammanfattas med: ”Nej, det får inte kosta någonting nu längre…” Flera av de anställda 

tycker också att samarbetet med dagcentret är dåligt och att det skulle gynna fler av brukarna 

att ha en daglig verksamhet. 

 

8.6 Analys 

Inom boendet har vi kunnat se att det är relativt fritt för brukarna att själva bestämma vad de 

vill göra. Graden av kognitiv funktionsnedsättning påverkar i vilken grad brukaren kan 

påverka sin egen situation. Vi har sett tydliga exempel på empowerment. Det ställdes 

bekräftande frågor på vad brukaren egentligen ville göra eller ha. Det var fritt för brukarna att 

förbli i sina egna rum, att ange när de skulle vilja sova en stund, att ta emot besök. Ändå är det 

ofta de anställda som får ta initiativ eller förslå vissa aktiviteter. Vi har dock sett några 

begränsningar som har att göra med anställdas arbetsrutiner. Det är vanligt att brukarna och de 

anställda har en kaffestund på eftermiddagen. Det finns flexibilitet men det är inte alltid att 

brukaren får kaffe direkt när de skulle önska. Det finns också begränsningar när det gäller till 

exempel musik som var en väsentlig fritidsaktivitet på en av gruppbostäderna. I det 

gemensamma utrymmet kan man inte tillfredställa all musiksmak som finns hos alla enskilda 

brukare. Däremot hade brukarna möjlighet att lyssna på musik på sina egna rum, det vill säga 

om de kunde framföra önskemålet. TV-tittandet som vi har använt som exempel i vårt resultat 

visar också ett mer paternalistiskt förhållningssätt. Nobelpris-sändningen visades flera timmar 

i sträck och brukarna somnade framför tv:n. Programbyte skedde först flera timmar senare. 

Skälet till varför de anställda inte gjorde detta tidigare kan det resoneras om. TV:n kan 

användas som hjälpmedel så att brukaren är upptagen och att man som anställd inte behöver 

se till brukaren på samma sätt, vilket gör att den anställde kan ägna sig åt andra 

arbetsuppgifter. Å andra sidan kan det vara positivt med tv genom att brukare har 

favoritprogram och att man senare kan tala om dessa program och tillfredsställa ett intresse 

hos brukaren vilket leder till mer empowerment. 

 
Som tidigare nämnts är kommunikationen med anhöriga en källa till information, där familj 

och anhöriga blir företrädare för brukaren. (Payne, 2002) Detta gäller även brukarnas fritid. 

Inhämtning av information om tidigare intressen som brukarna hade innan hjärnskadan kan 

främja empowerment genom att tillgodose brukarens intressen. Det är då de anställda själva 
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som får anordna så att brukarna får möjligheter att ägna sig åt dessa intressen men om 

brukaren har svårt att få fram sina önskemål blir resultatet inte alltid bra enligt de anställdas 

uppfattning. 

 
Ett stort problem som de anställda anger när det gäller fritidsaktiviteter som utspelar sig 

utanför boendet är att samhällets utbud av aktiviteter specifikt för människor med förvärvad 

hjärnskada helt enkelt inte räcker till. De anställda har gett flera exempel där utbudet av 

aktiviteter som kommer till gruppboendet var anordnade för människor med 

utvecklingsstörning eller gällde aktiviteter på äldreboenden. Enligt de anställda har det hänt 

att brukare på dessa aktiviteter inte passat in i gruppen eller själva blivit ett störande element 

för andra som deltog i aktiviteten. De anställda anser alltså inte att brukarens fritidsaktiviteter 

ska vara på andras bekostnad. Detta är ett paternalistiskt förhållningssätt och försvårar även 

möjligheterna till normalisering. På grund av dessa erfarenheter och informationen som 

används gallrar de anställda bland utbudet och när det är något som de verkar tycka är 

intressant så föreslås aktiviteten till brukarna. Det kan ses som ett slags företrädarskap för att 

tillgodose brukarens behov på bästa sätt och därmed främja empowerment men det kan också 

ses som att anställda använder sin makt för att gallra bort det som de inte anser vara lämpligt 

eller som är svårt att genomföra. 

 
Ett exempel som däremot verkligen främjar empowerment har att göra med organisationens 

resurser. Hasenfeld (1999a, 1999b) menar med resurser att det gäller anställda, finansiella 

resurser, organisationens teknologi, ledning, etc. Däremot har vi sett att organisationens 

praktiska och geografiska omgivning är en extra tillgång i den service som kan ges till 

brukarna, vilket är något som Hasenfeld inte har tagit upp. Exempel som vi har sett är 

möjligheten till promenader i skogområden. Videoaffären var också ett bra exempel på detta, 

där det fanns tillräckligt utrymme för brukare i rullstol och där brukarna själv kunde peka på 

lösgodis som de själv ville ha. Den anställde som var med sa också att godiset som brukaren 

valde inte var detsamma som hon skulle ha valt åt honom. 

 
På grund av bristen på utbud och initiativförmågan hos brukaren känner anställda att de 

hamnar i en situation där de får ta initiativ, söka aktiviteter samt att ansöka om resurser för att 

aktiviteten ska kunna genomföras. Vi tyckte följande citat var illustrerande för situationen, 

även om det inte bara gäller för fritidsaktiviteter utan också tolkning av brukaren signaler och 

önskemål: 
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 ”There is increasing recognition that working in Human Services is potentially very 
stressful, because it is emotional work, requiring the use of self as an integral part of the 
service delivery process.” (Hasenfeld 1999, s.203) 

 
Vid fritidsaktiviteter är det tydligt att organisationens målsättningar ibland kommer före 

brukarens önskemål vilket tidigare nämnts. Det krävs insatser och övertalning för att få 

brukaren att gå med på aktiviteter vilket vi har sett i flera exempel. Enligt Hasenfeld (1992b) 

är det ett tecken på maktanvändning och i ett power-dependence perspektiv är brukaren i ett 

underläge på grund av den nedsatta kognitiva förmågan så att maktförhållandet inte är jämnt: 

 
 ”Therefore what is normally taken for granted in social work practice theory, namely, 

mutuality of interest and symmetry of power, is made problematic in this perspective. In 
this framework, social work intervention techniques, such as enhancing the client’s 
awareness through confrontation and interpretation or modifying the client’s behaviour 
through reinforcement and modelling, are actually utilizations of power by the worker to 
elicit desired outcomes from the client. In a broader sense, the worker uses power resources 
as means of influence to bring about desired changes in the client in accordance with the 
agency’s interest.” (ibid., s.265) 

 
De anställda anger att brukarna uppskattar utflykterna efteråt vilket vi också har sett i våra 

observationer men det är svårt att få igång brukarna ibland. Det används metoder som 

övertalning och vad som en anställd kallade för ’lira och lirka’ för att få brukare medgörlig så 

att organisationens målsättningar kan nås. Dessa metoder rationaliseras senare med att det 

skapas ’ett drägligt liv’ eller normaliseringsprincipen. Också Cheryl Hyde (1992) anger att 

organisationens mål påverkar det praktiska arbetet, genom att referera till Beyer: 

 
 ”Organizational ideologies and goals shape one another. Specifically, an ideological 

framework serves as a philosophical rubric that informs other components of the 
organization. Thus, goals should flow from ideology. Yet while aligned with ideologies, 
goals are distinct in that they specify a plan and operationalize the larger vision (Beyer, 
1981)” (Hyde 1992, s.123) 

 
Det visar sig alltså att omsorgen när det gäller aktivering av brukare har olika aspekter av 

såväl empowerment och paternalism. Även här pekar de anställda på minskade resurser och 

möjligheter och särskilt avsaknaden av en handikappanpassad bil på själva boendet vilket de 

hade innan vi gjorde vår undersökning. I och för sig har vi i förra avsnittet nämnt att 

resursfrågan mestadels handlade om de anställdas situation och möjligheter och inte om 

brukarnas självbestämmande. Däremot kan vi här se en mer tydlig och direkt koppling till 

brukaren.  
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8.7 Sysslor 

Förutom de aktiviteter som anordnas har de anställda också ansvar för städning, matlagning, 

inköp, plus allt som rör omvårdnaden av brukarna. De flesta brukare kan inte utföra egna 

sysslor eller så är möjligheterna väldigt begränsade. På boendet finns det dock några som 

ibland kan inkluderas i sysslorna men det är inte säkert att detta blir rätt heller. Vi kommer 

senare att ta upp några exempel som förklarar situationen lite närmare. Observationerna ger 

en rätt tydlig bild av hur sysslorna utförs. Det är enbart de anställda som initierar när något 

ska göras. De anställda anger att de vet vilka brukare som klarar av att hjälpa till ibland och de 

påpekar att det viktiga är att brukaren känner sig delaktig och har en känsla av att de faktiskt 

hjälper till. 

 

När det gäller måltider och matlagning så sker det på olika sätt. Det är inte ofta att brukare 

själv kommer med egna förslag men brukarna tillfrågas vad de skulle vilja ha. Om det finns 

särskilda önskemål så ordnar de anställda detta antingen samma dag eller dagen efter. Det 

finns också en restaurang i närheten där det hämtas mat. Brukares inställning till mat kan 

däremot vara problematisk ibland. Utifrån våra observationer kan vi konstatera att vissa 

brukare inte tycker om viss mat eller inte kan koncentrera sig på måltiden eller äter väldigt 

långsamt. Som i ett tidigare nämnt exempel klarar brukaren, beroende på skadan, inte av 

många intryck samtidigt. Det är därför vissa brukare sätts åtskilda vid måltiderna, antingen på 

sina egna rum eller också en bit ifrån de andra brukarna så att de kan koncentrera sig på den 

egna maten. Om en annan brukare säger en av de anställda följande om utflykter på 

restaurang: 

 

I4: ”… men då får man också tänka på att hon har problem med maten, att hon trycker in 
maten. Hennes förhållningssätt till mat är inte sådär lysande. Hon kan stoppa i mycket på en 
gång och sen kan hon kräkas och det är lite svårt på restaurang. Så då tog vi bort hälften av 
portionen innan, så man försöker unna henne det då för det tyckte hon var roligt att gå på 
restaurang.” 

 

En annan brukare har sin egen stol som han själv kallar för ”tvångsstolen”. Han får måltiden i 

stolen, en bit ifrån matbordet, så han kan koncentrera sig på sin egen mat. Om han sitter vid 

matbordet kan han störa de andra brukarna. Denna brukare uttalar sig varje dag i 

observationsveckan om måltiderna och varje gång när han tillfrågas om maten säger han att 

’det är skit’. De anställda anger att de möter detta varje dag men även här kommer tolkning av 

signaler in i bilden. Även om han påstår att det inte är gott så äter han vidare och vill ibland 

också ha mer. De har ansvaret att brukaren får näring i sig vilket inte alltid är enkelt: 
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I2: ”Nu har han ju varit inne i en period här med matvägran och sådant där. Vi fick mata 
honom och sådant ett tag här och bytte medicin. Så nu börjar han gå tillbaka. Så nu har han 
gått upp i vikt igen, han vägde väl 46 kg och nu har han gått upp till 51 eller någonting i alla 
fall. 
- Hur gjorde ni då när han matvägrade då. Försökte ni få honom att äta frivilligt många gånger 
under dagen istället?  
I2: Vi pratade med distriktssköterskan hur vi skulle göra, det blev ju matning alltså och sen 
köpte vi näringsdrycker och … risifrutti och köpa sådant som han gillade. Man kunde lägga 
en chokladbit framför honom och så. Även lite onyttiga grejor försökte vi få i honom. Men 
han stoppad väl inte i sig någonting självmant, för han mådde så dåligt. Vi fick hjälpa honom. 
Det var jobbigt. 
- Var det en situation då ni faktiskt var tvungna att tvångsmata honom?  
I2: Ja, det känns inte bra. Man fick hålla händerna och då fick en försöka mata och lirka och 
sådant. Vi var ju tvungna att få i honom maten liksom.” 

 

De anställda försöker inkludera brukare i vardagliga sysslor och städning men möjligheterna 

till detta ses som begränsade. Det är bara få av de boende som är fysisk kapabla att utföra 

sysslor. Det finns dock en brukare som ofta hjälper till. De anställda anger att denna brukare 

har blivit rätt självcentrerad på grund av hjärnskadan och i observationsveckan har vi sett att 

hon kräver mycket uppmärksamhet. Delaktigheten ses dock som väldigt viktig för denna 

brukare. En av de anställda säger: ”Det bästa sättet att hålla hennes humör uppe är att hon får 

vara delaktig, att hon inte känner sig så handikappad. Vi talar också om hur viktigt hon är för 

oss. Det är det hon blir glad av. Är hon delaktig så är hon glad.” Med de andra brukarna 

begränsas sysslorna till enkla, enstaka uppgifter som att ta ut soporna ibland eller ställa bort 

disken. De anställda anger att detta beror på att övriga brukare inte klarar av att utföra sysslor. 

 

I2: ”Ja, sådana grejor gör hon ju. Men sedan så får man inte sätta någonting för mycket i 
system eller ha rutiner på det, för hon bromsar innan. Då vet hon vad som komma skall och då 
blir det bara en dålig stämning. Så man får försöka på något sätt att bara lirka in det i 
sammanhangen som: ’Här du kan väl ta soporna?’. Då kan det funka men skulle vi säga det 
varje dag vid samma klockslag, då på något sätt så har hon det i ryggraden. 
 
 

Det blir alltså en del motstånd från brukaren när det ska utföras sysslor. Därför försöker de 

anställda att ta det per situation och inkludera det i det vanliga arbetet. Om de känner att en 

brukare klarar av något så uppmuntras det att de kan göra det själv. Förutom att det ibland blir 

motstånd från brukarens sida kan sysslorna också utföras på ett lite annorlunda sätt. De uttalar 

sig om olika brukare och situationer där det ibland kan vara konflikt och att det ibland kan ge 

ett gott skratt också. 

 

I1: ”Ja, och hon också ibland, jag brukar fråga om hon kan hjälpa till och duka bordet och så 
där, ’jag är ingen jävla piga’ säger hon då. 
I2: Ja, lägga i diskmaskinen kan hon göra ibland och <då säger brukaren:> ’men det är väl 
onödigt att lägga den i diskmaskinen’ och så nästan spottar hon i koppen och gnider med 
fingret och tycker att ’nu är den ren och så sätter vi upp den bara. Den är ren, den är ren!’ Men 
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då säger jag att man inte ser bakterier och sånt. ’Usch va du är larvig’ säger hon då. 
I1: Men vi försöker, vi försöker, lite smågrejor och han går ut med soppåsen och lite sådant 
där.” 

 
Delaktighet i sysslor kan också ses som en aktivitet för brukaren men om de inte vill eller 

klarar av det så tar de anställda hand om detta. Om de tar del av sysslorna kan de anställda 

påpeka hur viktiga de är samt att de ser vad de kan klara av. Från några observationer en 

förmiddag kan man få en bra bild över hur brukare kan inkluderas. 

 

”Vi fikade lite. Jag träffade brukaren när hon kommer inrullandes för att lämna sin 

frukostbricka med disk i köket. Jag vet inte om hon uppmanats att göra det eller om det var ett 

eget val. Hon rullar fram till diskmaskinen men där är det stopp. Brukaren verkar inte veta 

vad nästa moment är för att kunna få upp luckan till diskmaskinen. Då är personal A framme 

mycket snabbt och öppnar diskmaskinen och sätter in disken åt brukaren. Vad jag kan se 

hinner brukaren inte ens försöka göra sysslan och personal A ger heller inte någon hjälp till 

självhjälp. Brukaren vill efter förfrågan från personal A hjälpa till att skala potatis, men först 

efter att frågan ställdes. Det verkar som att hon måste föreslås aktiviteter för att känna av om 

hon vill, i alla fall så kom hon inte någon gång under dagen med några spontana egna 

initiativ. Potatisen var slut och omsorgspersonal A påtalade att det ibland var lite dålig 

samordning och enighet bland personalen när det gällde att handla vad som behövdes. 

Eftersom potatis behövdes så frågade personal A brukaren om hon ville gå med och köpa 

potatis. Det ville brukaren. Vi klädde på oss och gick iväg. Brukaren var på mycket gott 

humör och raljerade glatt och hade ett stort uppmärksamhetsbehov vilket personal A 

tillfredsställde på bästa sätt genom att hela tiden bekräfta och spela med. Brukaren visade sig 

mycket nöjd med uppmärksamheten från mig och personal A. Brukaren hade som uppgift att 

forsla matkassen hem, vilket hon gjorde med stor förnöjsamhet. Tillbaka på boendet skalar 

brukaren potatisen och är mycket nöjd med att utföra sysslan och påpekar att hon självklart 

ställer upp och att hon brukar göra det och att personalen såklart behöver hjälp.” 

 

Brukaren ges ibland möjlighet att bestämma själv hur vissa sysslor utförs och det gäller 

särskilt deras egna rum. De anställda påpekar flera gånger under observationsveckan och i 

intervjuerna hur viktigt det är att komma ihåg att det faktiskt är brukarnas hem och att vi 

befinner oss i deras vardagsrum, badrum och kök. De anställda anger att det därmed finns en 

respekt för hur brukaren vill ha det. Från brukare som är kommunikativa kan finnas klara 

önskemål om hur de vill ha det: 
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I2: ”O ja, alltså det kan räcka med att man fäller persiennerna åt fel håll så blir det ifrågasatt. 
Eller om man hänger ner den där lift… som man trycker ner liften med, där är en lampa som 
lyser, då måste man sätta i den i den där hållaren då så att hon inte ser den sen på natten.  
-Så där har hon makt över de situationerna? 
I2: Jaja, javisst och det är bra att man vet.” 
 

 
8.8 Analys 

Sammanfattningsvis kan vi se att sysslor oftast utförs utav de anställda själva. Möjligheterna 

till att inkludera brukaren är begränsade på grund av fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar. Det är bara vid få tillfällen som brukare kan hjälpa till med sysslor 

som utförs och även i dessa fall är det inte säkert att resultatet blir bra vilket våra 

observationer också visar. Vissa brukare kan dock inkluderas lite grann och vi har sett försök 

från de anställda att göra detta. Meningen är då att få brukaren att känna sig delaktig och 

viktig och ”att man stärker människors personliga resurser så att de kan få mer makt, utveckla 

sitt självförtroende och sin självkänsla samt ändra sina förväntningar, kunskaper och 

färdigheter” (Payne 2002, s.362).  Hasenfeld säger om empowerment: 

 
 ”A theory of empowerment is based on the assumption that the capacity of people to 

improve their lives is determined by their ability to control their environment, namely, by 
having power (Pinderhughes, 1983). Being powerless results in both loss of control and 
negative self evaluation. Focusing on the latter, Solomon (1976, p.19) defines 
empowerment as a ’process whereby the social worker engages in a set of activities with the 
client or client system that aim [sic] to reduce the powerlessness that has been created by 
negative valuations based on membership in a stigmatized group.” (Hasenfeld 1992b, 
s.270) 

 
Även om brukaren inkluderas är det i praktiken fortfarande så att anställda tar initiativet, 

föreslår och utför det mesta. En av de anställda uttrycker sig såhär om möjligheterna till 

självhjälp: ”Ibland glömmer man bort att de kan klara av en hel del med lite assistans”. Hos 

en brukare var det däremot tydligt att hon också kände sig väldigt viktig när hon inkluderades. 

När det gäller städning och inredning av deras rum har brukarna frihet och om de har 

önskemål försöker de anställda tillfredsställa dessa. Detta är därmed två tecken på 

empowerment. 

 
När det gäller situationer kring mat och måltider har vi sett tecken på både empowerment och 

paternalism. Angående empowerment så tillfrågas brukare som kan kommunicera ibland på 

morgonen vad de skulle vilja äta och eftersom matlagningen är flexibel så kan de flesta 

önskemål tillfredställas samma dag. Det är fortfarande ett gruppboende där de olika brukarna 

kan ha olika önskemål. Om brukarna inte tillfrågades blev det de anställda som fick 

bestämma. Det finns också normaliseringsförsök som till exempel att beställa mat eller gå på 
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restaurang ibland. Det visas också tydliga tecken på hur kommunikation sker; en brukare kan 

påstå att maten ’smakar bajs’, men ändå anger att han vill äta mer. I dessa fall var de anställda 

noga med att ställa bekräftande frågor, om de verkligen ville ha mer eller om de hade fått 

tillräckligt. Detta är svårt med brukare som matas och inte kommunicerar.  

 

Vi har även sett tecken på paternalism. Resultatet visar att vissa brukares inställning till mat 

kan vara problematisk. Utifrån intervjuerna har vi fått veta att en brukare vägrade mat under 

en period. Det är ändå anställdas ansvar att se till att brukaren får den näring som han eller 

hon behöver. Lösningen blev det som anställda och brukaren själv kallade för tvångsstolen. 

Brukaren exkluderades från det gemensamma bordet så att han inte skulle störa andra brukare 

och skulle ha möjlighet att koncentrera sig på den egna maten. De anställda har också fått 

’lura’ brukaren så att han skulle äta mer grönsaker och mat så att brukaren skulle öka i vikt 

även om brukaren hade besvär. De anställda har alla angett att de tycker dessa situationer är 

jobbiga och svåra men att de är nödvändiga för att tillgodose de basbehov som brukare har. 

Sammanfattningsvis är personalens möjlighet till att arbeta med brukarnas egenmakt, det vill 

säga empowerment, begränsade och väldigt individuella när det gäller sysslor. Detsamma 

gäller måltiderna. Det finns försök att inkludera brukare som att ta med brukare till affären för 

att handla. Oftast är det ändå de anställda som bestämmer vad och hur detta ska utföras. 

 
 

9. Sammanfattning 

 
Vi har försökt att ge en bild av hur makt gestaltar sig i det praktiska arbetet med människor 

som har kognitiva funktionshinder och vilka attityderna är när det gäller de möjligheter och 

hinder som finns angående brukarens självbestämmande. Resultatet och analysen visar en 

komplicerad bild angående maktförhållanden. Det är inte alltid enkelt att urskilja i vilken mån 

anställda eller brukare har makt och inte heller vilka tankar som ligger bakom. Användning av 

makt behöver enligt till exempel Payne (2002) eller Hasenfeld (1992) inte alltid leda till ett 

paternalistiskt förhållningssätt utan kan också användas på ett bra sätt. Vi har försökt att visa 

båda sidorna där makt används på både bra och mindre bra sätt, just för att visa den nyansen. 

Maktförhållanden kompliceras ju mindre brukaren kan kommunicera vilket också har följder 

för omsorgen och maktförhållandet. 
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Vad är anställdas förhållningssätt när det gäller brukarnas självbestämmande? 

 

Vi kan konstatera att förhållningssättet hos de anställda är blandat. De flesta anger att 

brukarna har viss makt och att de kan använda sin makt och därmed öka sitt 

självbestämmande. Därmed begränsas makten för de anställda. De anställda säger också att de 

får använda sin egen makt i omsorgssituationer. Detta är för att tillgodose brukarens behov, en 

’god vård’ men också för att målsättningar som normalisering och aktivering ska nås. Utifrån 

intervjuerna och observationerna har vi sett att de anställda har brukarna centralt i tankarna 

men att möjligheterna till självbestämmande för brukarna likväl ses som begränsade.  

 

Hur hanterar och förhåller de anställda sig till sina möjligheter och hinder för att realisera 

självbestämmandet i det praktiska arbetet? 

 

De största hinder som de anställda anger har att göra med brukarnas funktionsnedsättningar 

som kan vara fysiska och kognitiva. Möjligheterna till att kommunicera har ett direkt 

samband med i vilken mån brukaren kan påverka sin egen situation, vilket också är något som 

våra observationer bekräftar. Resursbrist är ytterligare ett stort hinder enligt de anställda, men 

vi har våra frågetecken när det gäller detta resonemang. Möjligheterna till empowerment är 

individuella och de anställda anger att de i de flesta fall är begränsade. Detta har då enligt oss 

också till följd att omsorgen i sig blir av en mer paternalistisk art. 

 
 

10. Diskussion 

 
I detta kapitel kommer vi först att diskutera hur vår metod kan ha påverkat vårt resultat. 

Därefter så kommer vi kortfattat att gå igenom några av de resultat som vi fått och diskutera 

dessa. Till slut tar vi även upp några frågor vilka kan bli intressanta som framtida 

forskningsämnen. 

 

10.1 Metoddiskussion 

Forskningsmetoden och hermeneutiken som vi har valt är såväl styrkan som svagheten 

(Grönmo, 2006). Styrkan är att den lämpar sig för att förstå olika skeenden. Däremot är 

svagheten att vi har varit tvungna att tolka våra resultat. Vi hade kunnat välja att till exempel 

göra en litteraturstudie och sammanställa den kunskap som redan finns sedan innan om våra 
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frågeställningar. Dock tror vi inte att det skulle ha kunnat ge oss lika stor möjlighet till 

förståelse eller till att få svar på våra frågor som observation och intervjuer kunnat ge. Vi hade 

kanske fått ett annat resultat om vi i stället för att göra en fallstudie hade valt att exempelvis 

göra en kvalitativ intervjustudie med anställda från många gruppbostäder men vi tror inte att 

vi hade fått ett lika rikt och djupt material som en fallstudie kan ge. En nackdel är däremot att 

en kvalitativ fallstudie endast ger en begränsad möjlighet till generalisering i jämförelse med 

kvantitativa studier. I vår fallstudie har vi inte haft något bortfall förutom i själva den initiala 

urvalsprocessen där endast en av sju enhetschefer gav ett positivt gensvar.  

 

En nackdel med en öppen och deltagande observation som metod kan vara att det finns en risk 

för att observatören och de observerade påverkar varandra (Holme & Solvang, 1997). Vi 

tycker att de anställda i början i viss mån anpassade sig och sitt agerande. På samma sätt 

anpassade vi oss genom att engagera oss med de anställda. Detta hade till följd att de anställda 

blev mer öppna och tillmötesgående. Under intervjuerna har vi båda varit närvarande när två 

stycken i taget av de anställda gruppintervjuats där de båda anställda fritt fått svara på våra 

frågor. Fördelen med två informanter samtidigt har varit att de kunde komplettera varandra. 

Nackdelen kan ha varit att de däremot påverkade varandras svar. Vi anser att våra valda 

metoder gav oss svar på våra frågeställningar och att studiens validitet är god utifrån de 

metodval den baseras på. Trots det inser vi att vårt resultat kanske inte går att generalisera till 

andra anställda på andra gruppboenden. Däremot tror vi att vi ändå genom vår studie har 

bidragit till en ökad kunskap om hur det kan se ut på en gruppbostad bland de anställda när 

det gäller maktaspekten, handlingar, förhållningssätt och utsagor kring kognitivt 

funktionshindrade personers självbestämmande. 

 

10.2 Resultatdiskussion 

Resultatet som vi har fått liknar i många hänseenden annan forskning inom området. 

Tideman, Blomberg och Mallander och andra undersökningar som vi har hänvisat till har 

något gemensamt. De visar på olika sätt och utifrån olika perspektiv att det fortfarande finns 

ett glapp mellan norm och realitet, alltså mellan de handikappideologiska målen och 

verkligheten. Ideologin har förändrats från paternalism till empowerment, från hinder till 

möjligheter. Förhållningssättet som de anställda själva uttrycker stämmer överens med 

förändringen i omsorgsideologin. Vi har exempel på att anställda på gruppbostäderna inte 

anser att de har mycket av ett maktövertag och har sett att de har brukaren i fokus. Vi har 

också sett exempel att de på sin fritid lägger ner arbete så att vissa saker kan ordnas eller 



 

52 
 

göras. Resultatet kan alltså sammanfattas med att de anställda har följt med i tiden när det 

gäller förändrade attityder men vi har också sett inslag från den gamla paternalistiska vården. 

Hasenfeld förklarar att anställda inom omsorgerna gärna vill tona ner sin egen makt men i 

intervjuerna har vi fått tydliga exempel från de anställda själva på användning av makt för att 

få brukaren att vara mer medgörlig eller uppnå målen i LSS. 

 

Skälet till varför användning av makt sker har flera grunder. Först och främst har vi 

kommunikation. Om brukaren inte kan framföra sina önskemål, eller har svårigheter att 

kommunicera, så hamnar de anställda i en situation där de måste tolka vad brukaren 

egentligen vill. Graden av möjlighet till kommunikation är alltså viktig för att få fram 

brukarens verkliga önskemål som trots hjälp av familj, närstående, eller anställdas tolkning 

helt enkelt inte alltid kommer fram. På grund av de kognitiva funktionsnedsättningarna kan 

det vara svårt att utöka dessa möjligheter. Med hjälp av bra medicinering, datorer, eller 

logopeder kan kanske en del brukare få bättre möjligheter. 

  

Ett annat skäl för användning av makt ligger i de handikappideologiska målen som ligger till 

grund för omsorgen och den service som ges till brukarna. Dessa mål stämmer inte alltid 

överens med brukarens vilja. Tydliga önskemål som framförs handlade om enkla basbehov. 

De anställda anger att de använder sin makt för att uppnå denna ideologi för att brukaren ska 

få bättre omsorg och i slutändan också en mer meningsfull tillvaro. Vi ser alltså att målet om 

självbestämmande inte stämmer överens med målet om till exempel aktivering och 

normalisering. När det gäller aktivering av brukaren möter de anställda en del motstånd där de 

får övertala brukaren att exempelvis åka med på en aktivitet, även om den uppskattas efteråt. 

Normalisering har också sina problem särskilt när det gäller fritidsaktiviteter. Vad som anses 

som normalt är fortfarande samhällets syn på normalitet. Vi själva ser till exempel inga 

problem med att gå på restaurang eller vara bland många andra personer. För någon som har 

svårt att klara av många intryck samtidigt kan detta ställa till problem. De faktiska 

möjligheterna till självbestämmande, normalisering och aktivering är alltså individuella och 

begränsade vilket har att göra med de kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar som kan 

finnas till följd av hjärnskadan.  

 

De anställda säger att de känner av att den omsorg som de vill ge inte är möjlig med de 

resurser som finns. Enheterna som undersöktes har en oviss framtid vilket de anställda 

uttrycker stark oro över. Det kommer att ske en privatisering och vi har fått veta att ytterligare 
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1,5 tjänst försvinner. De anger också att resurserna var bättre under 90-talets ekonomiska kris 

och att det sedan dess har blivit mindre när det gäller resurser och utbildning. De anser att 

resursfrågan är ett av de största hindren för att möjliggöra självbestämmande. Vi har frågat 

oss om till exempel fler anställda verkligen skulle leda till mer självbestämmande för 

brukaren. Det skulle visserligen underlätta arbetet men behöver inte för den skull påverka 

brukaren på ett positivt sätt. Risken finns att de anställda får ett större maktövertag.  

 

När det gäller fritidsaktiviteter finns det en koppling mellan utbudet, de tillgängliga resurserna 

och att utöka brukarens självbestämmande. Till exempel begränsas möjligheterna till utflykter 

på grund av att gruppboendet inte har en egen handikappanpassad bil. Här ser vi en tydlig 

koppling till hur brukaren själv påverkas av resursfrågan. Personalbrist kommer i framtiden 

också att spela en roll. Som en av de anställda uttryckte sig så får man som anställd dåligt 

samvete när man åker iväg med en brukare på en utflykt eller aktivitet för att man lämnar 

kollegorna i sticket. De får ta hand om resterande brukare på gruppboendet.  

 

Resursfrågan har en koppling till möjligheterna att utöka brukarens självbestämmande men 

också för att uppnå de handikappideologiska målen. Resurser krävs för att anordna aktiviteter 

som brukaren uppskattar. Resurser bör också frigöras för att kunna använda och utvärdera 

befintliga metoder som visat sig framgångsrika inom andra kommuner/länder och dessutom 

behöver nya metoder utvecklas. Detta kommer i sin tur att betyda ökade kostnader för 

kommunerna och landet. I dagsläget ser det emellertid ut som att resurserna minskar och vi 

kan inte se hur detta kommer att gynna brukaren eller de möjligheter till att uppnå de mål som 

finns i omsorgen. Privatiseringen är inte något som de anställda ser fram emot och vi ställer 

oss frågan hur det i slutändan kommer att påverka brukaren. Vi tror att det kommer att bli en 

intressant forskningsfråga huruvida omsorgen och möjligheter till självbestämmande 

förändras med tanke på privatisering. 

 

Våra resultat handlar om två enstaka enheter och med tanke på vår metod är det svårt att 

generalisera vad vi har fått fram. Det betyder att vi inte kan påstå att våra resultat gäller för 

andra boenden. Av de anställda, som har haft utbyte med en enhet i Malmö, har vi fått veta att 

förutsättningar på det boendet var bättre. I Malmö hade de större ekonomiska resurser och de 

hade därför tillgång till mer kompetensutveckling för de anställda och fler aktiviteter utanför 

gruppbostaden för brukarna. Resultaten på andra boenden kan alltså skilja sig åt men våra 

resultat stämmer överens med annan forskning inom området. Även om resultatet kanske inte 
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kan generaliseras känner vi att våra resultat ger en djupare förståelse för anställdas situation 

och möjligheterna till att uppnå de uppställda målen. Vi har sett att den medborgerliga och 

lagliga rätten till självbestämmande för personer med kognitiva funktionshinder i verkligheten 

ofta inte kan utövas.  

 

De områden som vi har undersökt närmare är de anställdas förhållningssätt, kommunikation, 

fritid och sysslor. Inom varje område har vi kunnat se exempel på såväl empowerment och 

paternalism samt de anställdas förhållningssätt när det gäller makt. Det finns dock några 

områden som vi anser att vidare forskning kommer att behöva belysa. Det är frågor som berör 

sociala och sexuella aspekter och hur anställda hanterar dessa situationer. Skälet till varför vi 

inte har tagit upp dessa beror på att brukarnas sociala nätverk ofta är begränsade och en 

arbetsvecka av observationer skulle inte räcka till för att behandla dessa områden. Däremot, 

utifrån diskussionerna med de anställda, har vi förstått att dessa områden är mångfacetterade 

och komplicerade och att de skulle kunna bli intressanta framtida forskningsämnen. 
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12. Bilagor 

 

12.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Om självbestämmande 
 
- Hur mycket självbestämmande skall brukarna ha, skiljer det sig per situation eller område? 
Vilka konsekvenser får det för arbetet? 
 
- Tycker du att det är lättare eller svårare hantera brukares självbestämmande beroende på 
graden av utvecklingsstörning? Hur? 
 
- Har du sett en utveckling i självbestämmandet för brukarna över tid? På vilket sätt? 
 
- Får ni utbildning om självbestämmande och har ni diskussion om detta? Hur är det utformat? 
 
- Hur jobbar du för att nå målsättningen i LSS?  
 
- I vilka situationer har det blivit konflikt mellan personal och brukare? Ge exempel. 
 
- Anser du att du har makt över brukaren? Kan du ge exempel? Hur hanterar du dessa 
situationer? 
 
 
 
Kommunikation: 
 
- Anser du att det finns svårigheter i kommunikation? Sker det mycket tolkning från din sida 
eller anser du att du får en klar bild om brukarnas önskemål? 
 
- Är det svårt att bemöta brukarna som vuxna människor? 
 
- Hur hanterar du konfliktsituationer? Kan du ge exempel på detta? Vad underlättar 
kommunikationen? Finns det speciella arbetssätt? 
 
- Bemöter du de olika brukarna på samma sätt eller inte? Varför ett jakande eller nekande 
svar?  
 
- Tänker du på att ställa bekräftande frågor? Vad är det du tänker på när du pratar med 
brukarna? 
 
 
 
Fritiden: 
 
- Finns det utarbetade direktiv/anvisningar inom Handikappomsorgen som reglerar 
(inskränker/främjar) brukarnas möjligheter till fritidsaktiviteter? Lagtexter att stödja sig mot? 
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- Vem/vilka är det som anordnar fritidsaktiviteter och rekreation för de boende och vilka slags 
anbud brukar komma? Finns det en särskild anordnare, tar personal hand om detta eller kan 
brukaren komma med förslag? 
 
- Händer det att man som personal ibland gallrar bland anbuden, det vill säga väljer att inte 
visa fram vissa erbjudanden för brukarna? Vem bestämmer vad som är passande eller inte? 
Vad skulle till exempel kunna vara anledningen till ett sådant beslut?  
 
- Är det vanligt att personalen uppmuntrar vissa aktiviteter? Vad skulle till exempel kunna 
vara anledningen till det? Händer det att brukarna själva trycker på om vad de vill välja utan 
uppmuntran från personal? 
 
- Anser ni att brukarna är: för lite/lagom/för mycket sysselsatta efter dagcenter/arbete/annan 
daglig sysselsättning? 
 
- Står det en brukare fritt att avböja till exempel en danskväll och stanna hemma istället? 
Behöver brukarna enligt er mening hemmakvällar och tycker ni i så fall att detta behov 
tillfredställs? Kan en hemmakväll räknas som rekreation?  
 
 
 
Hushållssysslor: 
 
- Hur är arbetsfördelningen mellan brukaren och personal när det gäller de olika 
hushållssysslor och vad är dina åsikter om detta? 
 
- Vem bestämmer över hur mycket och vad som ska städas? Låter du brukaren bestämma och 
utföra så mycket som möjligt? 
 
- Tycker du att brukarnas möjligheter att bestämma vad, hur, och när maten ska lagas räcker 
till? 
 
- Hjälper du till med till exempel inköpslistor? Vem bestämmer när och vad brukaren ska 
handla? Finns det ibland svårigheter med detta? Kan du ge exempel på detta? 
 
- Hur hanterar du särskilda önskemål från brukarens sida? 
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12.2 Bilaga 2: Observationsschema 

 

Kommunikation: 

Bemöts brukaren som en vuxen? 

Ställs det bekräftande frågor på vad brukaren vill? 

Påpekas vem som bestämmer i en viss situation? 

Ges det olika förslag och vem initierar detta? 

Finns det uttryck för värderingar och normer från personalens sida? 

Vad sker om det finns olika åsikter i en viss situation? 

 

Fritiden:  

Hur ges informationen till brukarna om olika fritidsaktiviteter? 

Sker det ett urval och vem bestämmer om urvalet? 

Ges det möjlighet för brukarna att komma med egna förslag? 

Uppmuntras fritidsaktiviteterna eller inte? 

Vad händer om en brukare inte vill delta? 

Finns det flexibilitet hos personal? 

Påverkas fritiden av arbetsrutinerna? 

Hur hanteras särskilda önskemål från brukaren? 

 

Sysslor: 

Vem bestämmer över hur mycket och vad som ska städas och hur det ska utföras. 

Ges brukarna möjligheter att bestämma vad, hur, och när maten ska lagas? 

Vem bestämmer vilka inköp som ska göras? 

Vad sker om det finns särskilda önskemål från brukarens sida? 

Hur är arbetsfördelningen mellan brukaren och personal när det gäller de olika 

hushållssysslor? 


