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Abstract 

This essay has a purpose to understand and investigate how disabled people, where the handi-

cap imply difficulty to speak for one self, get the rights of self-determination and influence 

satisfied. Our purpose with this essay is to focus on how representatives from organizations, 

trustees and Support and Service for Persons with Certain functional Impairments- officials  

(abbreviated LSS after the Swedish title of the Act lag om stöd och service till vissa funktion-

shindrade), describe and discuss matters concerning the individuals’ opinions and requests 

from within their respective position. We will with this as a base analyze how these three par-

ties facilitate and meet the individuals’ influence and self-determination. Through six qualita-

tive interviews with these three parts we have gathered the foundation for our study. We have 

analyzed our material through role theory and power-perspective. We have also been using 

three thesis that studies disabled peoples influence and self-determination when in contact 

with personnel and public authorities. Our result shows that representatives from organiza-

tions, trustees and LSS-officials are sensitive to the individuals’ requests and opinions. This is 

nevertheless experienced as complicated and is dependent on what respective roles these hold. 

The contact between these parts is also flourished by different power-relations. We argue that 

the individuals’ self-determination and influence is not as natural as the law states. The indi-

viduals’ rights are determined by many different aspects. 

 

Keywords: disabled people, self-determination, influence, representatives from organizations, 

trustees, LSS-officials.  
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1. Introduktion 

Detta avsnitt börjar med en kort beskrivning av intressen som ligger till grund för denna stu-

die. Vår intention är att människor med funktionsnedsättningar ska stå i centrum för vårt ar-

bete. Vi vill fokusera på hur representanter från handikappföreningar, goda män och LSS-

handläggare diskuterar kring den enskildes inflytande och självbestämmanderätt. Bakgrun-

den till vårt intresse leder till ett förtydligande av begrepp, problemformulering samt syfte, 

frågeställningar och slutligen avgränsningar och perspektivval samt fortsatt framställning. 

 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS), är en rättighetslag 

som ger stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Enligt LSS ska arbetet 

inom verksamheten som lagen regleras, bedrivas i respekt för individens självbestämmande-

rätt och integritet, delaktighet och tillgänglighet. Genom vår yrkeslivserfarenhet som person-

lig assistent och som praktikant med en LSS-handläggare har vi varit i kontakt med männi-

skor med funktionsnedsättningar. Många funderingar har därmed vuxit fram över deras rättig-

heter att leva som andra. Hur upplever individen rätten att influera i sin vardag när denne är 

beroende av andra människors stöd? Kan självbestämmanderätten tillgodoses i interaktion 

med en myndighetsperson? Dessa frågor har skapat en vilja att få förståelse för människor 

med funktionsnedsättnings självbestämmanderätt och inflytande i olika frågor och situationer. 

Med denna studie, har vi valt att fokusera på hur andra personer, till exempel representanter 

från föreningar och goda män, tillgodoser den enskilde med funktionsnedsättning samt hur de 

diskuterar dennes inflytande och självbestämmanderätt.  

    Vi är medvetna om att vi har en förförståelse om detta område via våra yrkeslivserfarenhe-

ter. Den förförståelse har gett oss kunskaper om lagen, insatserna som den individ har rätt till 

och hur ett beslut verkställs och genomförs. Dessa kunskaper och det intresset för LSS har 

varit en styrka för utformningen av vår undersöknings syfte. Att genomföra en vetenskaplig 

studie har dock gett oss möjligheten att distansera oss från det praktiska området. Det är med 

ett reflekterande förhållningssätt som vi undersöker våra resultat och inte med vår förförståel-

se. 

 

1.1 Begreppsförtydligande 

Vi blev medvetna i ett tidigt skede att det finns många olika begrepp för att benämna männi-

skor med funktionsnedsättning. Det har varit viktigt att välja rätt begrepp ur ett etiskt och mo-

raliskt perspektiv, men ”rätt” begrepp kan variera i många avseende. En del begrepp var ac-
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cepterade förr i tiden så som sinnesslö, idiot och begåvningshandikappad (Holgersson 

2005:26). Medan vissa begrepp används fortfarande och kan anses kränkande och stigmatise-

rande, till exempel handikapp. För människor som inte är i kontakt med individer med funk-

tionsnedsättning kan den diskussionen låta pedantisk.  Däremot har den varit nödvändig för 

oss.  

    Enligt Socialstyrelsen (2009) är en väl fungerade fackspråklig kommunikation en fråga om 

säkerhet, kvalitet och effektivitet. Vi har bestämt att följa Socialstyrelsens hänvisningar och 

använder oss av termer som Socialstyrelsen rekommenderar inom det praktiska vård- och 

omsorgsarbete, i forskning och utveckling. Vi använder oss av begreppet människor med 

funktionsnedsättning och funktionsnedsatta individer. Enligt Socialstyrelsens definition bety-

der funktionsnedsättning en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

som har uppstått på grund av sjukdom eller till följd av en skada. Vi använder oss även av 

begreppet funktionshinder i den betydelse att det är en begränsning som funktionsnedsättning 

innebär för en person i relation till omgivningen. En sådan begränsning kan vara svårigheter 

att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i sociala relationer och i aktivite-

ter (Socialstyrelsen 2009).  

 

1.2 Problemformulering  

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), är en rättighetslag 

som är resultatet av en omfattande utredning som påbörjades 1989. Handikapputredningen 

(SOU 1990:19) skulle undersöka och analysera, i första hand, hur insatser fungerade för män-

niskor med funktionsnedsättning inom socialtjänsten och habiliteringen. Utredningen skulle 

belysa situationen för barn, ungdomar och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar. 

Detta skulle leda i sin tur till åtgärder och förbättringar (Bergstrand 2007:7; Grunewald & 

Leczinsky 2008:144). LSS är en rättighetslag som ger den enskilde som tillhör lagens mål-

grupp olika insatser. De sociala insatserna utformas som skyldigheter för berörda myndighe-

ter. Detta ger LSS dess styrka som rättighetslag (Hollander 1995:36).  LSS har intentionen att 

förbättra situationen för människor med funktionsnedsättning. Verksamhet enligt LSS ska 

främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde 

får möjlighet att leva som andra.  

     Att LSS är en rättighetslag betyder dessutom att människor med funktionsnedsättning har 

samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare. Vi kan läsa i Förenta natio-

nernas internationella konvention att ”mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är 
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universella, odelbara och inbördes beroende av och relaterade till varandra samt bekräftar 

behovet av att garantera att personer med funktionsnedsättning får åtnjuta dem utan diskrimi-

nering.”(Ds 2008:23, s23). 

I 6 § LSS framgår att:  

 

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

integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbe-

stämmande över insatser som ges.”  

 

Att kunna föra fram sina önskemål, åsikter och influera i viktiga frågor, som rör den egna 

personen och vardagstillvaron, kan anses vara en självklarhet för många av oss och en av våra 

grundläggande rättigheter. Dock att hävda sig inför andra människor eller i förhållande till en 

myndighet kan vara svårt för många individer. För människor med en funktionsnedsättning 

där hindret består av svårigheter att uttrycka sig och anpassa sig till samhällets krav kan infly-

tandet vara mycket begränsat. Nirje menar även att ”sådana ambitioner fortfarande inte all-

mänt accepterade som möjliga att genomföra eller ens önskvärda” (Nirje 2003:127-129). Det 

är viktigt att den människa som inte kan föra fram sin talan själv får den hjälp den behöver. 

Därför har personer som är berättigade till insatser av LSS ofta en god man/förvaltare som ska 

se till deras bästa och hjälpa dem i kontakt med handläggaren bland annat. Detta framgår i 11 

kapitlet 4 § Föräldrabalken (FB):  

 

”Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 

förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin 

person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller hen-

ne.” 

 

Vi kan läsa ovan att den människa med funktionsnedsättning som behöver hjälp ska få den via 

en god man. Dock vill vi poängtera att individen fortfarande har samma rättigheter som andra 

därför är det viktigt att god man lyssnar till individens önskemål och behov. Det är även av 

stor betydelse att god mans egna värderingar inte tar över individens för att han ska kunna 

hävda sin självbestämmanderätt och därmed bekräfta sin integritet (Lindqvist 1999:133; Ra-

vaud & Ville 2005:25).  

    Att överlåta rätten att bestämma till en annan person som till exempel god man gentemot 

den enskilde är inte oproblematisk. Det finns farhågor som Grunewald och Leczinsky 
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(2008:151) lyfter upp med hjälp av några frågor som är värda att reflektera över och diskute-

ra. Hur säkert vet vi att en person överlåtit rätten att bestämma till andra? Kan det i stället vara 

utifrån andras uppfattningar och bedömningar att individen med funktionsnedsättning inte kan 

sitt eget bästa? Det finns en farhåga att andra människor ska bestämma över individen med 

funktionsnedsättning utan att dennes röst blir hörd. Den problematiken blir ännu skarpare om 

den enskilde är ensam utan anhöriga eller god man. Det finns en risk att funktionsnedsatta 

individer kan utsättas för maktmissbruk i sin relation till god man och handläggare. Nirje ut-

trycker att det är viktigt att det finns flera människor runt individen med funktionsnedsättning 

som kan förstå denne och dennes behov (Nirje 2003:113).  

 

1.3 Syfte 

Vårt intresse ligger i att undersöka och förstå hur människor med funktionsnedsättning, där 

hindret innebär en svårighet att föra fram sin egen talan, får självbestämmande och inflytande 

tillgodosett. Syftet med denna uppsats är att sätta fokus på hur representanter från handikapp-

föreningar, goda män och LSS-handläggare, diskuterar kring den enskildes åsikter och öns-

kemål utifrån sina respektive roller. Vi vill med detta analysera hur dessa tre parter möjliggör 

och tillgodoser den enskildes inflytande och självbestämmanderätt. Vår intention är vidare att 

belysa om det finns en motsättning mellan den enskildes rättigheter (självbestämmanderätt 

och inflytande) och LSS-handläggarens och god mans ansvar och befogenheter.    

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Hur diskuterar representanter från handikappföreningar, goda män och LSS-

handläggare den enskilde med funktionsnedsättnings önskemål och åsikter? 

 

 Hur påverkar representanter från föreningar, goda män och LSS-handläggare med sina 

respektive roller den enskildes inflytande och självbestämmanderätt? 

 

 Vilka andra förhållanden påverkar den enskildes inflytande och självbestämmande-

rätt? 

 

 Hur möjliggör och tillgodoser dessa tre parter den enskildes inflytande och självbe-

stämmanderätt?  



 8 

1.5 Avgränsningar och perspektivval 

I vår undersökning har vi valt att inrikta oss på hur representanter från föreningar, goda män 

och LSS handläggare diskuterar funktionsnedsatta individers möjligheter till inflytande och 

självbestämmanderätt. Att vara representant från förening och god man innebär att man i för-

sta hand är företrädare till den enskilda individen. Däremot har goda män möjligheter att be-

stämma över vissa aspekter av den enskildes situation. Medan LSS-handläggare är myndig-

hetsutövare och har makt att fatta beslut.  

    Vi är medvetna om att andra informanter även hade kunnat besvara en del av våra fråge-

ställningar, till exempel personliga ombud. Dock riktar sig personliga ombuds arbete till män-

niskor med till exempel psykiska funktionshinder. Vår studie har inte för avsikt att studera 

enbart denna målgrupp. Vi ville även begränsa urvalet av informanter i vår studie för att bättre 

hålla fokus.  

    Vi har genomfört vår undersökning utifrån dessa tre parters utsagor eftersom dessa har in-

syn i arbetet med människor med funktionsnedsättning och givande kunskaper om detta om-

råde. Vi väljer att fokusera på de aktörer som företräder funktionsnedsatta individer och helt 

eller delvis bestämmer över centrala delar i deras liv. Detta perspektivval gör att vi vill belysa 

människor med funktionsnedsättningars rättigheter. Av etiska skäl valde vi bort att intervjua 

enskilda brukare. Eftersom vår undersökning fokuserar på funktionsnedsatta individer som 

har svårt att föra sin egen talan, tyckte vi att det enbart skulle förvirra för den enskilde om vi 

genomfört intervjuer med dem.  

 

1.6 Fortsatt framställning 

I kapitel två förklarar vi några huvudtermer som ligger till grund för studien. Sedan redogör vi 

för de teoretiska ramar vi har valt för att stödja vår undersökning på samt tidigare forskningar. 

Efter det redogör vi vårt tillvägagångssätt med metod och urval, avgränsningar och genomfö-

rande, reliabilitet och validitet, etiska överväganden, arbetsfördelning samt bearbetning av 

vårt empiriska material. Sedan kommer resultat och vår analys som följer och till sist en 

sammanfattning och avslutande diskussion.    
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2. Fem viktiga huvudtermer 

I detta kapitel beskriver vi fem huvudtermer som är grundläggande för vår studie. Genom 

denna beskrivning ger vi läsaren möjligheter att förstå den innebörd som vi menar är central.  

Dessa fem huvudtermer är: målgrupp, intresseorganisationer, godmanskapet, LSS och slutli-

gen inflytande och självbestämmanderätt.  

_______________________________________________________________________ 

2.1 Målgrupp 

 Grunewald (2009) beskriver att människor med funktionsnedsättning länge har varit utstötta 

från samhället. De har varit oönskade och kallas för imbecilla och farliga. En enorm utveck-

ling har skett under de senaste hundra åren som inneburit ett synsätt som utgått från att ha 

varit betraktade som en börda för samhället till att bli fullvärdiga medborgare. Människor med 

funktionsnedsättning har numera samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Den 

etiska principen om människors lika värde är ”ovillkorligt liksom hennes rätt till respekt är 

ovillkorlig (…) Den ovillkorliga rätten till respekt förändras inte på något sätt efter t.ex. art 

och grad av funktionsnedsättning” (Grunewald & Leczinsky 2008:150). Vidare diskuteras att 

funktionsnedsättningens betydelse är också beroende av den begränsning funktionsnedsätt-

ningen innebär för individen i dennes sociala roll. Funktionsnedsättningen är därför avhängig 

av den kultur och sociala miljö individen befinner sig i (Ravaud & Ville 2005:20-25).  

    Det är komplicerat att definiera vad en funktionsnedsättning är eftersom det kan vara bero-

ende på vilken nedsättning personen har och på vad detta innebär för just den individen i det 

vardagliga livet. Begreppet har diskuterats som inte bara fysiska- eller psykiska- utan även 

sociala- och kulturella hinder. Trots att många människor kan känna svårigheter under en viss 

period eller en viss situation definieras de inte som funktionsnedsatta (Lindqvist 2007:21). 

Enligt Grunewald och Leczinsky (2008:38) menas med funktionshinder:  

 

”den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av skada eller sjuk-

dom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller de gränser som kan anses normalt.”  

 

    Trots att människor med funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver via 

lagen för att kunna leva som andra betyder det inte att de är ”integrerade” i samhället (Nirje 

2003:93). Enligt Lindqvist (2007:90) är det ”dominerande sättet att tänka om människor med 

funktionshinder innebär att vi sätter sjukdomen, skadan eller funktionshindret i centrum.”. Det 

innebär vidare att vi kategoriserar människor som icke-funktionshindrade och funktionshind-
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rade. De första skulle betraktas som normala medan de andra som avvikande (Lindqvist 

2007:90). 

 

2.2 Intresseorganisationer 

Det är två intresseorganisationer som är centrala för vår studie, dessa är Delaktighet Hand-

lingskraft Rörelsefrihet (DHR) och Föreningen för Utvecklingsstörda Barn (FUB).  

DHR har ändrat benämningen och heter inte De Handikappades Riksförbund längre. Före-

ningen ville ändra ordet ”handikappade” som anses kränkande. Idag kallas förening för: Del-

aktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR). DHR är en organisation för människor med 

nedsatt rörelseförmåga som är politisk och religiöst obunden. DHR arbetar på olika nivåer. 

Den centrala organisationen har fokus på regeringen, riksdag samt centrala myndigheter me-

dan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting. Andra avdelningar arbetar gentemot 

kommunerna och medlemmarnas intresse. DHR: s intresse ligger i att arbeta med frågor som 

rör människor med rörelsehinder såsom, rätten till arbete, tillgängligheten till miljö och of-

fentliga byggnader, personlig service utifrån egna behov etc. Föreningen har för avsikt att 

skapa opinion för att påverka de politiska besluten på central och regional nivå. Föreningen 

säger sig arbeta med intressepolitik utifrån ett människorättsperspektiv och menar att det per-

spektivet ger djupare innebörd och större kraft till frågorna de tar upp (DHR 2009). 

 

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn (FUB) är en intresseorganisation som arbetar för att 

barn, ungdomar och vuxna med utvecklingstörning ska leva ett gott liv. Liksom DHR riktar 

FUB sitt arbete på olika nivåer, riksdag, landsting och kommuner.  FUB: s intresse ligger i att 

arbeta kring normaliseringsprincipen, för att människor med utvecklingsstörning ska kunna 

leva ett liv som andra, i gemenskap med det övriga samhället. Dessa är några frågor som FUB 

har arbetat med under många år och påverkat utgången av: Idag kan barnen välja mellan att gå 

i särskola eller grundskola och de har rätt till skolundervisning. De har rätt till en fyraårig 

gymnasial utbildning. Vuxna har rätt att få fullvärdig bostad med omvårdnad och service. De 

har rätt till fritidsverksamheter, daglig verksamhet samt kulturella aktiviteter etc (FUB 2009).  

    Både föreningarna skriver att, även om mycket arbete har gjorts och ändrats under cirka 

femtio år, finns det mycket kvar att göra. Den allmänna välviljan räcker inte till för att ge 

människor med funktionsnedsättning jämlika levnadsvillkor. De skriver att människor med 

funktionsnedsättning fortfarande är diskriminerade och fördomar mot dem är starka. Före-

ningarna poängterar att arbetslivets tempo ökar, arbetsuppgifter blir svårare och högre utbild-
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ning krävs i allt fler yrke. Detta gör att arbetsmarknaden inte är anpassad till människor som 

arbetar på ett annat sätt (DHR 2009; FUB 2009). 

 

2.3 Godmanskapet 

Regleringen av god manskapet framgår av Föräldrabalken kapitel 11.  Det är tingsrätten som 

förordnar om godmanskap efter att en ansökan har kommit in från den enskilde, anhörig eller 

från socialnämnden.  Det vanligaste är att överförmyndaren har fått en ansökan och samlar in 

alla nödvändiga handlingar som sedan skickas till tingsrätten. 

    Människor som behöver god man klarar ofta inte av sina samhälleliga åtagande och sin 

ekonomi. Detta på grund av till exempel svåra sjukdomar och psykiska störningar (Dahlstedt 

& Björnefeldt-Rex 2005:13). Sehlin (2003:26) menar att skälen till att en myndig person be-

höver god man kan vara många. Det gemensamma är dock att personen är förhindrad att själv 

bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Den enskilde som förordnads 

goda man måste samtycka till detta, om inte dennes tillstånd gör att samtycke inte kan erhål-

las. Således måste detta styrkas på något sätt, till exempel genom läkarutlåtande. Detta fram-

går i 11 kapitlet 4 § FB: 

 

”… Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall 

anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.” 

 

    Den person som har god man kallas för huvudmannen; god man anses vidare vara huvud-

mannens biträde och behöver huvudmannens samtycke innan en handling utförs. Dock behö-

ver inte god man ha den enskildes samtycke för inköp av livsmedel och kläder, betalning av 

hyra, vårdkostnader etc. (Sehlin 2003:26). 

    Det är vanligt att god man som har i uppdrag att sörja för person kommer att ställas inför 

olika krav beroende på den enskildes situation. Det finns därför inga nedskrivna regler. Sehlin 

(2003:27) skriver att det är väsentligt att den gode mannen håller sig informerad om huvud-

mannens behov av vård, boendeförhållande och social service. Det är av stor betydelse att 

gode mannen tar kontakt med anhöriga, vårdpersonalen eller social omsorgen för att få den 

informationen denne behöver. Förvalta egendom innebär att god man i samråd med huvud-

mannen sköter dennes ekonomi. Gode mannen ansvarar för den enskildes inkomster och ut-

gifter, förvaltar eventuellt kapital etc. Att bevaka rätt innebär att god man ska se till att den 

enskilde får del av den samhällsservice som denne har rätt till. Det kan röra sig om insatser 
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via LSS, hemtjänst eller olika bidrag från till exempel försäkringskassan (Dahlstedt & Björne-

feldt- Rex 2005:14). 

 

2.4 LSS  

LSS är en rättighetslag där varje insats som individen har rätt att ansöka om finns beskriven i 

lagen. En rättighetslag ger den enskilde rättigheter såsom stöd och hjälp, ledsagning och bi-

träde av personlig assistent i LSS (prop.1996/97:124). Dessa rättigheter är preciserade och 

absoluta och innebär en styrka för individen. LSS grundar sig på etiska principer så som till-

gänglighet, delaktighet, inflytande, men även integritet och självbestämmande som är hörn-

stenar för lagen och människor som arbetar enligt denna (Lindqvist 2007:85). Giertz skriver 

att dessa principer utgör grunderna till LSS och fastställer människors grundläggande rättighe-

ter. Giertz påpekar dock att det finns en motsägelse mellan grunderna till LSS och bedöm-

ningen som görs för att få hjälp via lagen. Människor kategoriseras i olika grupper, person-

kretsar, enligt en medicinsk diagnos för att kunna få stöd via lagen (Giertz 2008:34). Det är 

endast personer med de största svårigheterna i det dagliga livet som omfattas av LSS. De två 

första personkretsarna omfattar människor med till exempel autism och hjärnskada. Medan 

det tredje personkretsen avgörs av svårigheterna i det dagliga livet som en individ konfronte-

ras med. Följande personer ingår i personkretsarna enligt 1 § LSS: 

 

Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknade tillstånd. 

 

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

 

Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på naturligt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svå-

righeter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

 

          Svårigheterna i den dagliga tillvaron kommer att bedömas bland annat av en handläggare 

som bestämmer om dessa är tillräckliga omfattande för att kunna tillhöra personkretsen 

(Lindqvist 2007: 21-22). För att kunna göra en bedömning av vilka individer som tillhör per-

sonkrets tre krävs det mycket goda kunskaper om de olika funktionshindrens betydelse för 

den enskilde individen. Bedömningen ska ske utifrån en sammanvägning av den funktions-

nedsatta individens behov utifrån medicinska, psykologiska och sociala aspekter. Kraven för 
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att tillhöra personkrets tre är att den enskildes nedsatta funktionsförmåga påverkar dennes 

möjlighet till aktiviteter som anses normala för personer i gemen (Holmberg 1995:72).  

 

2.5 Inflytande och självbestämmanderätt 

Inflytande och självbestämmande är två vida begrepp som är svåra att definiera. Enligt Natio-

nalencyklopedin anges inflytande och mer specifikt brukarinflytande som en möjlighet att 

påverka verksamheten för brukarna. Det vill säga att människor med funktionsnedsättning har 

möjlighet att påverka de stödinsatser de har rätt till. Vidare kan vi läsa i Nationalencyklopedin 

att självbestämmande definieras som en rätt att bestämma över sig själv (Nationalencyklope-

din 2009). I förarbeten och lagtext definieras inte dessa begrepp trots att de är centrala i LSS. 

Under paragraf 6 LSS står:  

 

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

integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbe-

stämmande över insatser som ges”. 

 

 Lagtexten framhäver respekten för individens önskemål och behov. Det betyder även att det 

stöd och hjälp som anges i lagen ska utformas med den enskilde själv så länge detta är möjligt 

(Grunewald & Leczinsky 2008:41). 

    I Handikapputredningen (SOU 1990:19) sägs att inflytande och självbestämmande är bä-

rande principer för hur arbetet och insatserna till människor med funktionsnedsättning ska 

förbättras och genomföras. Det är det aktiva inflytande som avses och detta ska underlättas för 

att den enskilde ska ha möjligheten att påverka till exempel den egna situationen, intresseom-

råde men även insatsernas utformning. Frågor om inflytande och självbestämmande måste få 

särskild uppmärksamhet när den enskilde är helt eller delvis beroende av andra. Detta gäller 

även för den enskilde med svår utvecklingsstörning. En funktionsnedsättning behöver inte 

alltid betyda att en individ inte kan påverka sin situation (SOU 1990:19).  

    Det finns en viss positiv utveckling när det gäller möjligheten att påverka och bestämma i 

frågor som rör en själv som är möjliggjord av lagstiftningen. Detta är dock i hög grad sam-

manhängande med omgivningens kunskaper och förhållningssätt (Grunewald & Leczinsky 

2008:151). Nirje (2003:111-114) instämmer i detta och skriver att personalen som arbetar 

med människor med funktionsnedsättning ska vara lyhörda och ska kunna läsa av individens 

beteende. Personalen kan t.ex. använda sig av hjälpmedel för att förstå individen. Detta för att 

kunna ge individen möjligheten att förmedla önskemål, känslor och behov. Nirje (2003:111-
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114) menar vidare att endast en person inte kan vara expert på att läsa av den enskildes öns-

kemål, om den har svårigheter att uttrycka sig. Detta för att tillförsäkras individens möjlighet 

att påverka och bestämma över sin situation. 

 

Under detta kapitel har vi presenterat fem huvudtermer som är grundläggande för att förstå 

det vi studerar och som ger möjligheten till läsaren att få kunskap om detta område. Vi ska 

presentera i ett nytt kapitel våra teoretiska ramar som ligger till grund för vår analys. 
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3. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel beskriver vi rollteorin ur ett symbolistiskt interaktionistiskt perspektiv, som vi 

har valt för att stödja vår undersökning. Vi förklarar även begreppet makt såsom vi kommer 

att använda det för att belysa vårt resultat. Till sist redogör vi för den tidigare forskning som 

har samband med uppsatsens problemområde. Vi utgår från tre avhandlingar som även 

kommer att till en del knytas till teoridelen.  

 ___________________________________________________________________________ 

3.1 Teori 

3.1.a Rollteorin 

Rollteorin framhäver de sociala rollernas betydelse och undersöker hur dessa roller påverkar 

det individuella beteendet. Rollteorin studerar sociala rollers funktion och de förväntningar 

som riktas mot personer i en bestämd ställning eller med en bestämd uppgift (Angelöw & 

Jonsson 2006:31). Enligt rollteorin agerar människor på ett speciellt sätt i interaktion med 

andra och påverkar därmed varandra i det vardagliga livet och i olika situationer, på arbetet, i 

hemmet etc. Individen kommer att göra olika tolkningar av den situation denne befinner sig i 

och därmed agerar utifrån de förväntningarna som situationen omfattar (Payne 2008: 238, 

274-275).  

    Vår studie har för avsikt att förstå hur representanter från föreningar, goda män och LSS-

handläggare beskriver människor med funktionsnedsättnings inflytande och självbestämman-

derätt. Med hjälp av rollteori kan vi förstå hur dessa parter interagerar med varandra. Det är 

med hjälp av begreppsapparat som Trost och Levin (1999) beskriver att vi kan förstå hur 

människor kan tillgodose eller möjliggöra den enskildes rättigheter. I vår undersökning kom-

mer vi att använda tre centrala termer: position, förväntningar och roller. Det är dock viktigt 

för förståelsen av teorin att beskriva även begreppet beteende som Trost och Levin (1999) tar 

upp och som vi presenterar nedan. 

    Som beskrivet ovan finns det fyra termer som är centrala för att förstå rollteorin: position, 

förväntningar, roll och beteende. Med position menar Trost och Levin (1999:137) att indivi-

der har olika beteckningar såsom förälder, god man, men även kön och ålder är viktiga ele-

ment.  En position förutsätter att det finns andra positioner som står i relation till det andra: 

förälder/barn och god man/huvudman. Vidare skriver Trost och Levin (1999:141) att indivi-

der innehar flera positioner i en och samma situation. Det vill säga att en god man är även 

kvinna eller man och kanske även mamma eller pappa till huvudmannen. Det innebär tre posi-

tioner.  
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    Termen förväntningar förutsätter att det finns normer eller regler som styr hur en person 

ska bete sig. Det kan vara lagar eller t.ex. föreningens stadgar som är formaliserade och ned-

skrivna förväntningar. Det kan även finnas andra förväntningar som är mer diffusa, t.ex. det 

förväntas att en god man ska ta kontakt med sin huvudman varje månad, något som inte kan 

vara nedskrivet.  

    Termen roll är mer komplex än termen förväntning och den omfattar olika steg. Individen 

har en given position som innebär vissa förväntningar. Detta skapar en process hos individen 

och det är den process som Trost och Levin (1999:138) definierar som roll. Processen leder 

sedan till att individen beter sig på ett eller annat sätt i förhållande till rollen och situationen. 

Det finns tillskrivna eller förvärvade roller. Utan att kunna påverka det tillskrivs vi rollen som 

man eller kvinna. Medan vi har förvärvat rollen som handläggare genom utbildning (Angelöw 

& Jonsson 2006:32).  

    Med beteende menar Trost och Levin (1999:138) att det är det individen gör eller inte gör, 

säger eller inte säger etc. Positionens innehavare kan agera på ett visst sätt beroende på be-

stämda ramar och beroende på vem man är.  Trost och Levin (1999:140) skriver att ”till varje 

given position är kopplad förväntningar eller normer om hur positions innehavare skall eller 

bör bete sig”. Det är inte enbart på beteendet som dessa förväntningar är anslutna utan även 

till åsikter och värderingar. 

 

Valet av teorin blev ännu tydligare under intervjuernas gång då respondenterna beskrev att de 

intog olika roller beroende på situationen de befann sig i. Rollteori ger oss möjligheter att 

förstå processen som leder till att människor intar olika roller. Vidare har vi insett under un-

dersökningens gång att vissa konflikter uppkom på grund av respondenternas roller. Därför är 

det av betydelse att använda oss av Angelöw och Jonssons (2006) beskrivning av rollkonflik-

ter. 

 

Angelöw och Jonsson (2006:32-36) skriver att det finns förväntningar på passande beteende 

som ställs på oss från omgivningen beroende på situationen vi befinner oss i. Dessa förvänt-

ningar och beteendemönster har uppkommit socialt och kulturellt och omformas i ett socialt 

samspel. Människor internaliserar dessa förväntningar och beteendemönster och gör dessa till 

sina egna. Eftersom människor uppträder i många skiftande roller, med olika förväntningar 

kan detta skapa konflikter. Det finns två förhållanden; intra- rollkonflikt och inter-rollkonflikt. 

Intra-rollkonflikt, innebär att i en och samma position möter individen olika förväntningar om 

vad som är det ”riktiga” rollbeteendet. Till exempel vid intra-rollkonflikt är det god man som 
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har egna förväntningar på sin roll och huvudmannen kan ha andra förväntningar på hur god 

man ska agera. Inter-rollkonflikt uppstår när en individ innehar flera positioner mot vilka det 

riktas motstridiga förväntningar. Till exempel kan god man även vara förälder till huvudman-

nen och detta kan skapa förvirring för båda parter.  

 

3.1.b Makt 

För att kunna förstå hur representanter från föreningar, goda män och LSS-handläggare möj-

liggör och tillgodoser den enskildes rättigheter är det av stor vikt att få förståelse för maktför-

hållande som kan uppstår mellan människor. Maktförhållande mellan människor som står de 

funktionsnedsatta individer nära och som kan påverka den enskilde individen. Enligt sam-

hällsvetenskapen är det utförligt beskrivet att relationerna mellan människor är präglad av 

olika maktformer. Vi ska använda oss av Johanssons (2007) avhandling angående byråkratisk 

makt som liknar i många avseende handläggarens arbete. Vi ska även knyta an detta till riks-

försäkringsverkets studie ”Idé och verklighet i handikappolitiken” (2002) som belyser den 

enskildes upplevelser kring till exempel myndigheter. 

 

Johansson (2007:41-43) definierar begreppet gräsrotsbyråkrat som offentliga tjänste-

män/handläggare som dels har direkt kontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete och dels 

har handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter. Den handlingsfrihet ger makt åt den 

byråkrat som kan agerar utifrån organisationens principer men även utifrån sig själv. Johans-

son (2007:41-43) menar, med utgångspunkt från Lipskys (1980) tänkande, att det finns olika 

typer av gräsrotsbyråkrater samtidigt som det finns olika sätt att komma i kontakt med klien-

ter. Den kan ske ansikte mot ansikte, per telefon eller korrespondens. Den sociala relation som 

äger rum mellan handläggaren och den enskilde, den blivande klienten, karakteriseras av det 

Johansson (2007:50) kallar för ”klientrelationens dubbla karaktär”. Det är både en kontakt 

mellan två människor och en relation mellan en organisation och en klient. Det vill säga att 

relationen mellan handläggaren och klienten omges och bestäms till stor del av den organisa-

tion inom vilken gräsrotsbyråkrat arbetar. Därmed blir relationen ojämnt mellan dessa två 

parter där handläggaren utövar sin makt som överordnare och klienten är underordnad den 

tjänstemannen. Organisationen som i sin tur förutsätter och kräver att klienterna inte ska be-

handlas som individer. Det vill säga att klienten blir ett ”fall”, ”patient” eller ”försäkrad”. 

Samtidigt ser klienten situationen ur sin egen synvinkel och vill ha den service denne förvän-

tar sig till (Johansson 2007:43). Kontakten med myndigheter innebär en långvarig relation för 

många människor med funktionsnedsättning/klienter som dessutom avser frågor av stor bety-
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delse för deras livssituation (Riksförsäkringsverket 2002:72-74). Därför är kontakten mellan 

handläggaren och klienten av stor betydelse för den fortsatta relationen. 

    Johansson (2007:52) poängterar att handläggaren använder sin handlingsfrihet genom att 

göra egna bedömningar och därigenom anpassar den byråkratiska strukturen till konkreta 

ärenden. Det vill säga att handläggaren kan tona ner sitt byråkratiska beteende och behöver 

inte nödvändigtviss styras helt av organisationen. Det är en avvägning mellan handläggarens 

dubbla roller, som människa och organisationsrepresentant, som kommer att styra relationen 

till klienten (Johansson 2007:45,52). Det är även en avvägning mellan vilka maktformer och i 

vilken grad handläggaren ska använda sig av den makt denne besitter.  

    Handläggaren har ett administrativt överläge som påverkar relationen till den enskil-

de/blivande klienten och innebär att relationen innehar ett makt- och beroendeförhållande. 

Handläggaren arbetar rutinerat i lokaler som symboliserar och förstärker beroendeförhållan-

det. Denne ska dessutom fastställa om den enskilde ska vara en klient och accepteras inom 

organisationens gränser. Det vill säga om denne ska få den hjälp och service som behövs (Jo-

hansson 2007:52-53,57). Det finns en övertygelse att den enskildes förmåga att strida för sina 

rättigheter är en förutsättning för att få det stöd som behövs (RFV 2002:67). Klienten har 

dock enligt Johansson (2007:53) möjligheten att påverka relationen till handläggaren på ett 

enkelt sätt, genom att appellera till dennes vilja att hjälpa. Klienten kan även stärka sin ställ-

ning genom att argumentera för sin sak, leta efter information om vilka rättigheter den har.  

    Olika studier visar att personer med funktionsnedsättning saknar kunskap om de egna rät-

tigheterna och att det kan vara svårt att hitta rätt bland myndigheterna. Det finns ett tydligt 

maktförhållande mellan den enskilde och myndigheten som denne har kontakt med. Vidare 

visar flera studier att den enskilde men även deras företrädare, saknar information om de stöd-

insatser som denne har rätt till. Den enskilde upplever att denne inte kan förlita sig på myn-

digheten för att ta del av den informationen utan måste vara aktiv i sitt sökande (RFV 

2002:62). Att den enskilde har svårt att hitta information och inte kan förlita sig på myndighe-

ten stärker sin roll som underordnad. Svårigheterna att hitta rätt information blir även tydliga-

re när olika myndigheter ansvarar för olika stöd. Den uppdelningen innebär att det är svårt att 

få en översikt över stödsystemet och därmed få den information den enskilde behöver. Det 

finns en risk att ”personer med en god förmåga att söka information får ett mer tillfredställan-

de stöd än andra” (RFV 2002:63). Vägen till att få det stöd människor med funktionsnedsätt-

ning behöver, tycks kräva resurser såsom att vara påläst och insatt i vilka stödinsatser det 

finns; formulera sitt stödbehov och argumentera för detta. Därmed tycks tillgången till dessa 

resurser varierar från en individ till en annan (RFV 2002:71). 
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Dessa maktformer som vi har beskrivit ovan kan enbart användas för en del av vårt resultat 

därför kommer vi att använda oss av Foucaults analys och diskurs kring maktformer. Detta 

kommer att belysa andra former om makt som representanter från föreningar och goda män 

diskuterar om. 

 

Foucault (2008:206-207) skriver att makten länge har beskrivits utifrån en formell regel ”du 

skall icke”. Det finns en förenklad och negativ bild av makten som är representerad enbart 

utifrån regler, lagar eller det förbjudet. Foucault (2008:209) menar att det inte finns en makt 

utan flera olika former av makt/flera makter såsom makter för dominans och makter för un-

derordning. Han menar att samhället där människor interagerar och påverkar varandra är även 

en plats där flera makter utövas och förbinds. Alla individer, grupper och organisationer ingår 

i olika strukturer som skapar former för under- och överordning. Det är utifrån situationen i 

sig som människor kommer att agera och utöva olika former av makt. Foucault (2008:210) 

menar att människor agerar utifrån olika avsikter samtidigt som de omgivande strukturer ger 

situationen dess struktur. Det vill säga att i den specifika situationen har olika maktformer sitt 

eget sätt att fungera och sitt eget tillvägagångssätt. Detta kan även appliceras på förhållandet 

mellan kommunen och föreningen i vår studie där olika former av makt uppstår med varandra 

och har ett speciellt sätt att fungera.  

    Vidare skriver Foucault (2008:210) att makters grundläggande funktion inte är att förbjuda 

eller hindra. Den ursprungliga funktionen är enligt honom att makter producerar ”en duglig-

het, en färdighet”, det ger även möjligheten till motstånd. Foucault (2008:213) skriver att man 

bör betrakta maktformer som procedurer som till exempel disciplinering. Det är genom disci-

plinering, som finns inom oss och i vår omgivning, att människor kan kontrollera individens 

beteende, förmågor eller färdigheter. Den disciplinära makten ger kontroll utan yttre tvång 

eller våld och verkar på individnivå. Det ger möjligheten att kategorisera individen så att var 

och en hamnar där den har sin plats. Det är genom en kvalificering, utifrån till exempel indi-

videns förmåga att klara sin vardag, som handläggare ska bestämma om denne kan tillhöra 

LSS eller inte. Det är utifrån den kvalificeringen som handläggaren ska bestämma vilken per-

sonkrets individen tillhör. Den disciplinära makten fungerar även på samhällsnivå (Foucault 

2008:215). Individen kan komma i kontakt med olika organisationer såsom handikappomsor-

gen, försäkringskassan och sjukvården. Dessa organisationer kategoriserar individen för att 

veta vilken hjälp denne har rätt till. Vidare kan den disciplinära makten agera mellan kommu-

nen och föreningen där en dialog mellan dessa två organisationer kan äga rum. Därutöver kan 
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kommunen tillåta vissa synpunkter och ändringar från föreningens sida men kommer att be-

stämma till slut över utformningen av den kommunala omsorgen. 

 

3.2 Tidigare forskning 

Karlssons (2007) avhandling Funktionshinder, samtal och självbestämmande beskriver män-

niskor med funktionsnedsättnings självbestämmande i samtal med habiliteringsverksamheter. 

Materialinsamlingen till avhandlingen skedde genom audioinspelningar av möten mellan ha-

biliteringspersonal och funktionsnedsatta, observationer av dessa möten, intervjuer av mötes-

deltagare och personal samt insamling av mötesprotokoll. Karlsson skriver i sin avhandling 

om medborgarnas rätt till direkt inflytande till de verksamheter de utnyttjar. Avhandlingen 

beskriver och redogör för hur samtal mellan funktionsnedsatta individer och professionella 

gestaltar sig. Den beskriver även funktionsnedsatta individers självbestämmanderätt och med-

borgarnas ökande inflytande och delaktighet i de offentliga serviceverksamheterna. Den tar 

även upp att relationerna mellan experter och lekmän ska vara jämlika. Ett medborgarskaps-

utövande kräver självbestämmande och bygger på samtal, detta medför att vissa kommunika-

tiva handlingar utförs. Kommunikativa handlingar som inte är förbehållna de som inte själva 

kan uttrycka sina behov och önskningar. Karlsson diskuterar vidare dilemmat mellan självbe-

stämmande och paternalism. Självbestämmanderätt är en central princip i LSS som bör prägla 

arbetet med människor. Medan handlingar som beskrivs som paternalistiska är när någon i 

egenskap av auktoritet påverkar en annan människa i sina val.   

    Resultatet av undersökningen och avhandlingens centrala delar visar på att brukarnas själv-

bestämmande vid möten med professionella är varierade. Det fanns brukare som helt klarade 

av att själva bestämma över sin situation, till dem som helt överlämnade sig till andra att be-

stämma över dem. Alla former av självbestämmande beskrivs i avhandlingen som ett samspel 

mellan brukarna att reflektera över sin situation å ena sidan och de professionellas tolkningar 

av att ta rätt beslut för brukarna.  

 

Blombergs (2006) doktorsavhandling Inklusion en illusion? Om delaktighet i samhället för 

vuxna personer med utvecklingsstörning behandlar utvecklingsstörda och deras inklusion i 

samhället. Avhandlingens fokus är det sociala samspelets betydelse mellan människor med 

funktionsnedsättning och deras närpersonal.  Syftet med avhandlingen var att förstå och be-

skriva delaktigheten i vardagen för personer med lindrig utvecklingsstörning. Studien har ut-

förts som en pilotstudie med observationer; i daglig verksamhet, deltagande observationer av 
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ungdomar med utvecklingsstörning på deras fritidsaktiviteter. Blomberg har även använt sig 

av intervjuer av funktionsnedsatta individer och närpersonal till dem. 

     I denna avhandling visar det sig att människor runt funktionsnedsatta individer har stor 

påverkan på dem. Resultatet av avhandlingen och dess centrala delar framställs som att bru-

karna hade få valmöjligheter av insatser, de fick ett färdigt paket. De hade svårt att påverka 

sitt boende eller daglig verksamhet. Blomberg skriver att individer med funktionsnedsättning 

är inkluderade i exempelvis val av kontaktperson och utförande av individuell plan. Hon skri-

ver vidare att de är exkluderade i t.ex. val av fritidsaktiviteter och val av daglig verksamhet. I 

mötet med personal och beslutsfattare framställs det vi och dem – känsla, där det skapas en 

kategorisering av människor med funktionsnedsättning.  Det finns ett kollektivt tänkande med 

regler, rutiner och aktiviteter för alla, där den enskilde brukaren inte syns.  

 

Giertzs (2008) avhandling Ideal och vardag – inflytande och självbestämmande med person-

lig assistans fokuserar på självbestämmande i personlig assistans. Syftet med Giertz avhand-

ling är att öka förståelsen för hur brukare och deras företrädare beskriver brukarens inflytande 

och självbestämmande, i vardag med personlig assistans. Empirin till undersökningen har 

samlats med hjälp av kvalitativa intervjuer med brukare och deras företrädare, goda män. Det-

ta för att studera inflytande och självbestämmande för den enskilde brukaren. I resultatet av 

avhandlingen använder sig Giertz av fyra olika förhållningssätt till inflytande och självbe-

stämmanderätt, som innebär hinder och möjligheter för den enskilde brukaren. Autonomi är 

ett förhållningssätt där brukaren har kontroll över liv och vardag. Ett annat förhållningssätt 

som diskuteras är anpassat, brukaren anpassar sitt liv efter vilken assistent som arbetar. Bero-

ende är ett annat förhållningssätt som diskuteras, där brukarens uppfattning är att denne inte 

kan påverka dagens innehåll och planering. Det fjärde förhållningssättet är utsatt där brukaren 

har små möjligheter att påverka inflytande och självbestämmande. Detta märks tydligare om 

brukaren inte har god man.  

 

Dessa avhandlingar behandlar tidigare forskning som speglar självbestämmanderätt och infly-

tande för människor med funktionshinder. Vår uppsats fokuserar på inflytande och självbe-

stämmanderätt för människor som har svårt att föra fram sin egen talan. Vi vill veta hur de 

tolkas genom människor som står funktionsnedsatta individer nära, såsom representanter från 

handikappföreningar, goda män och LSS-handläggare. Avhandlingarna som vi tar upp i tidi-

gare forskning fokuserar på närliggande ämnesområde. Skillnaden ligger i att de inte endast 

koncentrerar sig på funktionshindrade som har svårt att föra fram sin talan. Dessa avhandling-
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ar beskriver och fokuserar på människor med funktionsnedsättning som har personlig assi-

stans och människor i habiliteringsverksamheter. Dessa områden knyter an till vår undersök-

ning inom LSS och hur människor som står funktionsnedsatta individer nära tolkar dem. Vi 

kan finna kunskap som stärker vår uppsats genom dessa avhandlingar för att de belyser män-

niskor ur liknande målgrupp. Det vi kan lyfta fram som ny kunskap med vår uppsats är att vi 

fokuserar på människor som har svårt att föra sin egen talan, vilket inte alla med funktions-

nedsättning har i samma utsträckning.   

 

Som vi har beskrivit är rollteori och ett maktperspektiv grundläggande för vår studie. Det är 

genom dessa vi kan analysera och förstå vår empiri.  För att komplettera de teoretiska ramarna 

har vi relaterat till tidigare forskning som på olika sätt behandlar människors självbestäm-

manderätt och inflytande.  I det kommande kapitlet ska vi presentera den metod vi har valt för 

att samla empirin till vår undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

4. Metod 

I detta kapitel redogör vi för den forskningsprocess och de metodologiska övervägande som 

ligger till grund för studiens utformande, genomförande och bearbetning. Vi klargör de val 

och avgränsningar vi har gjort. Vi redovisar vårt tillvägagångssätt och genomförandet av 

våra intervjuer samt bearbetning av dessa. Sedan redogör vi för empirins validitet. Vidare 

diskuterar vi betydelse av det etiska övervägande som vi har ställts inför och som genomsyrar 

vårt arbete. Slutligen redovisar vi arbetsfördelningen av studien.  

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Metodval 

Enligt LSS ska arbetet med den enskilde med funktionsnedsättning präglas av respekt för 

dennes rättigheter att influera i frågor som berör individen. Brukarnas förutsättningar är indi-

viduella; vissa kommer att kunna uttrycka sig utan vidare problem medan andra inte klarar av 

att föra fram sin egen talan. Vår intention är att belysa om det finns en motsättning mellan den 

enskildes rättigheter (självbestämmanderätt och inflytande) och LSS-handläggarens och god 

mans ansvar och befogenheter. För att belysa detta har vi valt att intervjua representanter från 

handikappföreningar, goda män, och LSS handläggare. Detta för att genom deras berättelse få 

förståelse för hur de möjliggör och tillgodoser den enskildes önskemål och åsikter. Vi kom-

mer att argumentera vårt val av metod nedan. 

    I ett tidigt skede övervägde vi att arbeta med hjälp av två olika metoder, enkät eller obser-

vationer. Inflytande och självbestämmanderätt är två komplexa begrepp som kan vara svåra 

att bryta ner till komponenter i en enkät för att sedan mätas och kvantifieras.  Svårigheten att 

koncentrera studiens syfte i en enkät gjorde att vi valde bort att arbeta med den metoden.  Vi 

fokuserar på hur representanter för handikappföreningar, goda män och LSS-handläggare till-

godoser den enskildes önskemål och åsikter. Enskildas önskemål och åsikter är svåra att tolka 

i en kvantitativ studie där standardiserade frågor inte täcker behovet av information (Dens-

combe 2009:208).     

    Vi övervägde även att använda oss av observationer för att se vad som sker under till ex-

empel ett möte mellan individen, god man och handläggare. Det hade varit givande att kunna 

observera hur de diskuterar med varandra. Det hade även varit intressant att se vilka möjlighe-

ter den enskilde får för att påverka mötet. Den metoden valdes också bort på grund av etiska 

övervägande.  I vår studie fokuserar vi på människor med funktionsnedsättning som innebär 

en svårighet att föra fram sin egen talan.  På grund av den funktionsnedsättningen hade det 
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varit svårt att veta om den enskilde verkligen samtycker till att delta i studien. Samtyckeskra-

vet är en del av de fyra principer som ingår i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning och som vi rätter oss efter.  

 

Efter vissa övervägande som beskrivs ovan och utifrån syftet med vår studie väljer vi att an-

vända oss av den kvalitativa ansatsen med forskningsintervjuer som metod.  Intervjuer lämpar 

sig väl när forskaren vill, via sin undersökning få fram åsikter, erfarenheter och känslor. På 

det sättet ska informanten ge möjligheten till forskaren att förstå denne och få en insikt som 

den annars inte skulle få (Denscombe 2009:232). Vi vill med hjälp av den metoden få fram 

respondenternas beskrivningar och tolkningar kring den enskildes inflytande och självbe-

stämmanderätt. Vidare innefattar intervjuer en flexibilitet som är givande för forskaren. Den-

ne ska kunna följa intressanta svar och ställa frågor som inte var planerade i förväg (Robson 

2008:273) Eftersom vi har tre olika kategorier respondenter kan flexibilitet och öppenhet be-

hövas i vår undersökning så att olika aspekter och infallsvinklar kan följas. 

 

4.2 Urval  

Urvalet i en kvalitativ studie påverkas av de tillgängliga resurser, samt den tid som finns till 

förfogande och de informanter som är lämpliga att kontakta (Denscombe, 2009:424). Med 

tanke på våra resurser för denna uppsats och den korta tid som vi har till förfogande beslutade 

vi att intervjua sex respondenter. Vi har utarbetat en intervjuguide (bilaga 1) som täcker de 

områden som ingår i intervjuerna. Vi har valt att göra tre intervjuer var av varje kategori; re-

presentant från förening, god man och LSS-handläggare.  Med hjälp av intervjuguiden kan vi 

förhålla oss på liknande frågor så att intervjuerna blir likartade. Vårt urval till denna forsk-

ningsuppgift har vi noga övervägt genom att reflektera kring olika kriterier som passar vår 

forskningsuppgift. Kriterier som är tagna ur syftet och rollperspektivet som vi intar i denna 

studie (Holme & Solvang 2006:101).  

      De tänkta kriterierna i undersökningen var att två personer skulle vara representanter för 

handikappföreningar.  Vidare skulle två personer ha uppdrag som god man, en av dem skulle 

även vara anhörig till sin huvudman. Slutligen valde vi två LSS-handläggare som responden-

ter. LSS-handläggare arbetar ofta ensamma i kommunen, därför har vi valt två olika kommu-

ner för vår undersökning. De respondenter som ville delta i vår studie var två representanter 

för handikappföreningar. Förening för Utvecklingsstörda Barn (FUB) där respondenten är väl 

insatt i arbete och har varit aktiv i föreningen i flera år. FUB: s representant kommer vi att 
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kalla intervjupersonen 1 (ip1). Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) är den andra 

förening där vi intervjuade en respondent. Respondenten är väl insatt i arbetet och har varit 

aktiv i föreningen i cirka 20 år. Denna respondent kallar vi intervjupersonen 2 (ip2). Den för-

sta goda mannen har uppdrag för en person och även är anhörig till sin huvudman. Respon-

denten har verkat som god man i cirka 15 år till huvudman. Den gode mannen som även är 

anhörig till huvudmannen benämner vi intervjupersonen 3 (ip3). Den andra goda mannen som 

vi intervjuade hade arbetat som god man i 8 år och är god man till två huvudmän. Den re-

spondenten benämns intervjuperson 4 (ip4). De LSS-handläggare vi intervjuade har arbetat 

olika länge som handläggare. Den första handläggaren har arbetat med LSS-handläggning i 

cirka 15 år, vi kallar den för intervjuperson 5 (ip5). Den andra handläggaren har inte samma 

erfarenhet av handläggning i LSS ärenden och benämns intervjuperson 6 (ip6).  

 Valet av respondenter motiveras med att vi vill undersöka hur dessa diskuterar kring och tol-

kar funktionsnedsatta individers önskemål och åsikter. Denscombe (2009:251) skriver att 

forskaren har en tendens att medvetet välja respondenten därför att den har något speciellt att 

bidra med eller har en särskild position. Detta urval gjordes utifrån att dessa respondenter står 

nära människor med funktionsnedsättning och har olika befogenheter som rör dessa. Repre-

sentanter från föreningar har behörigheter från föreningens stadgar. Goda män har befogenhe-

ter som de har blivit tilldelade av tingsrätten; bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudman-

nens egendom och sörja för huvudmannens person. LSS-handläggarna har befogenheter med 

myndighetsutövning mot enskilda. 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

Vårt tillvägagångssätt ser ut på följande sätt beroende på vilka respondenter vi ville komma i 

kontakt med. Detta kommer vi att förklara nedan.   

    För att kunna få kontakt med representanter från handikappföreningar sökte vi genom 

kommunernas föreningsregister och Google. Vi valde Delaktighet Handlingskraft Rörelsefri-

het (DHR) och Föreningen för Utvecklingsstörda Barn (FUB) där vi fick kontakt med ordfö-

randen. Efter en första telefonkontakt skickade vi via e-post (bilaga 2) ett brev som förklarade 

mer ingående syftet med intervjun. Vi bestämde sedan tid, plats och rum med dem som var 

intresserade att delta i vår studie. Det har varit viktigt för oss att respondenterna fick välja var 

intervjun skulle ske utifrån deras önskemål. Trost (2005:44) menar att det är viktigt att inter-

vjun äger rum i en miljö där intervjupersonerna kan känna sig trygga. Denscombe (2009:252) 

betonar vikten av att finna en plats där både intervjupersonen och forskare kan känna sig be-
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kväma, detta för att underlätta intervjun. Den ena intervjun ägde rum i en föreningslokal me-

dan den andra i respondentens hem. Att respondenterna fick välja intervjuplats kändes bra för 

oss, då vet vi att de kände sig trygga och det ger bra förutsättningar för att utvecklas till en bra 

intervju.  

    Efter att ha kontaktat områdeschefen för Handikappomsorgen i en kommun fick vi hjälp 

från en enhetschef att komma i kontakt med goda männen. Vi skickade e-post till enhetsche-

fen som förde vidare informationen till de intresserade goda männen. En förutsättning för att 

kunna genomföra intervjuer är att deltagandet är frivilligt. Detta för att skapa en situation av 

tillit mellan forskaren och intervjupersonen (Holme & Solvang 2006:105). Att en enhetschef 

fick första kontakt med de goda männen kan innebära en risk att dessa respondenter har känt 

sig tvungna att tacka ja till en intervju. Dock antar vi att de goda männen fick flera tillfällen 

att vägra delta i vår studie, då enhetschefen endast kom med en förfrågan till dem om att delta 

i studien. Dessa intervjuer genomfördes i de goda männens hem samt föreningens lokal. De 

kom själva med detta förslag och vi anser att de kände sig trygga i den miljön.  

    Slutligen har vi kontaktat områdeschefen för Handikappomsorgen i de både kommunerna 

för att få deras godkännande för att intervjua LSS handläggare. Denscombe (2009:251) skri-

ver att det är nödvändigt att få tillstånd för att intervjua en person som arbetar i en organisa-

tion/myndighet där personen ansvarar över andra. Efter att ha fått områdeschefs godkännande 

skickade vi e-post till handläggarna som i sin tur kontaktade oss om de var intresserade att 

delta i vår studie. LSS-handläggarna valde att intervjuas på sina respektive kontor. Enligt 

Denscombe (2009:252) ska forskaren undvika att göra intervjuer på arbetsplatsen där det är 

lätt att bli störd. Våra respondenter valde ändå rum på arbetsplatsen där vi fick sitta i lugn och 

ro.  

    Valet av den plats accentuerar deras position som professionella och medför en risk att de 

svarar utifrån vad som kan anses korrekt. Det finns även en risk att informanten svarar utifrån 

vad denne tror vi vill höra. Den risken har vi minimerat genom att använda oss av semistruk-

turerade intervjuer som ger möjligheten för informanten att utveckla sina idéer och tankar 

(Denscombe 2009: 245, 234-235). Denscombe (2009:244-245) skriver vidare att våra person-

liga identiteter, könet, åldern och etnicitet påverkar informanternas svar. De kommer att svara 

annorlunda beroende på intervjuarens attribut och ämnen som tas upp under intervjun. Vi kan 

endast minimera effekten av våra identiteter genom att vara artiga, punktliga och lyhörda för 

att skapa tillit mellan oss och informanten så att denne kan går bortom våra yttre kännetecken 

som kvinnor och blivande socionomer. 
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    Vi valde att använda bandspelare vid intervjuerna, efter godkännande av våra respondenter. 

Användningen av bandspelare gjorde att vi höll oss nära det respondenten svarade och kunde 

använda dennes uttryckssätt. Efter intervjun har vi transkriberat bandinspelningen och disku-

terat intervjun med varandra. Användandet av bandspelare gör att vår studie blir mer trovärdig 

eftersom läsaren kan ta del av vårt material och därmed kan reflektera över våra tolkningar 

(Sjöberg & Wästerfors 2008:172). 

 

4.4 Databearbetning 

Efter varje transkribering har vi skickat intervjuerna till varandra och fört en diskussion kring 

våra intryck som vi fick under själva intervjun och efteråt. Efter genomförande av intervjuer-

na har vi bearbetat de på ett sätt som liknar Wästerfors (2008) bearbetningsmetod. Han börjar 

skriva skisser, använder sig av olika färger, understrykningar på olika intressanta och relevan-

ta avsnitt. Wästerfors formar olika tänkbara grupperingar och börjar ange namn på rubriker 

(Sjöberg & Wästerfors 2008:81).  

    Vi har var och en arbetat kring intervjuerna för oss själva för att inte så långt möjligt påver-

ka varandras tankar kring respondenternas svar. Vi har läst igenom intervjuerna, gjort under-

strykningar på vissa intressanta avsnitt, använt kodord. Vi har efter varje intervju skrivit några 

tankar kring det respondenterna har tagit upp och sammanfatta dessa med få ord. Efter det 

första steget i bearbetningsprocessen har vi diskuterat med varandra och gjort skisser på papp-

ret för att se eventuella grupperingar och liknande teman.  

    Robson (2008:459) skriver att den metod som vi har använt liksom Wästerfors (2008) är ett 

vanligt sätt att bearbeta kvalitativa data för en vidare analys. Det finns vissa sekvenser som 

ska finnas i processen såsom ge olika koder till materialet, tillfoga reflektioner, undersöka 

eventuella grupperingar, teman eller olikheter. Senare har vi försök hitta gemensamma möns-

ter, eller återkommande reflektioner i intervjuerna som vi har anslutit till en teori.  

    Vi har arbetat fram fyra teman som vi kommer att analysera i kommande kapitlet. Dessa 

teman är: lyhördhet, expert, roller och makt. Det görs inga försök att kvantifiera responden-

ternas svar utan materialet har behandlats som ett kvalitativt material liksom den kvalitativa 

ansats vi har valt som metod. Bland kommentarerna har vissa mönster urskiljts och de citat 

som valts för att illustrera våra resonemang är representativa för ett större antal personer. 
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4.5 Metodologisk medvetenhet 

Sjöberg och Wästerfors (2008:165-168) anser att det finns krav för uppsatsskribenter att redo-

göra för studiens validitet och reliabilitet. Men detta är inte helt okomplicerat för en kvalitativ 

studie eftersom dessa termer uppfattas vanligtvis av en kvantitativ och positivistisk tradition. 

Vår studie är en kvalitativstudie som inte har för anspråk på att generera nya exakta kunskaper 

utan har mer en förståelseinriktat anspråk. Vi tycker dock att det är av stor betydelse att ha en 

metodologisk medvetenhet (validitet och reliabilitet) under hela vår forskningsprocess. Kvale 

(1997) menar att en kvalitativstudie måste kunna redovisa för de val forskaren har gjort under 

projektets gång och tillförlitligheten i hela processen. Det är genom att vara kritisk till sig 

själv, sitt material och sin undersökning att vi kan ge studien validitet.  Vi har genom den me-

toddiskussionen försökt att göra forskningsprocessen transparent för läsaren. Val av metod, 

urval och tillvägagångssätt har redovisats för att läsaren ska kunna följa upp vårt resonemang.  

 

4.6 Etiska övervägande 

Vi har planerat och genomfört vår studie utifrån etiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Humanistisk – Samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990).  

Dessa fyra principer är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nytt-

jandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna av studiens 

syfte. De ska även veta att deltagandet är frivilligt och de kan avbryta det om de så önskar. Vi 

informerade deltagarna om studiens syfte, konfidentialitet och frivillighet vid första kontakten 

med respondenterna. Med tanke på konfidentialitetskravet har vi tagit hänsyn till att person-

uppgifter inte kommer att brukas. De respondenter som vi väljer att använda oss av kommer 

att avidentifieras och inte kunna spåras; den information fick de via e-post och när vi genom-

förde intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ha fått möjligheten att sam-

tycka till sin medverkan i studien. Intervjupersonerna har fått en förfrågan att delta i studien 

via telefonen och sen via e-post. De har sedan kontaktat oss för att kunna medverka i studien. 

Nyttjandekravet har vi beaktat och tagit hänsyn till, uppgifter som vi tar del av i intervjuerna 

kommer enbart att användas i vår uppsats (Vetenskapsrådet 1990).  

     Vi har varit noggranna med att vi uppfattat respondenterna på ett korrekt sätt under inter-

vjuernas gång. De fick även information av att de kunde välja att inte svara på en fråga eller 

att avbryta intervjun. Vi förklarade till respondenterna att enbart en del av intervjun används i 

uppsatsen. De respondenter som deltagit i undersökningen kommer att få resultatet av under-

sökningen om de är intresserade av det.  



 29 

4.7 Arbetsfördelning 

Arbetet började med att vi var för sig läste in oss på relevant litteratur. Fortsättningsvis disku-

terade vi olika metoder, dess styrkor och svagheter. När vi bestämt oss för metod och tillvä-

gagångssätt har vi successivt delat upp arbetet mellan oss. Den introducerande kapitel har vi 

skrivit tillsammans när vi dessförinnan hade letat litteratur och skrivit ett första utkast var för 

sig. Under det andra kapitlet har Charlotte skrivit, målgrupp, intresseorganisationer och god-

manskapet. Viktoria har haft ansvaret för LSS och självbestämmande och inflytande. Sedan 

har Charlotte haft ansvaret för teoridelen och Viktoria för tidigare forskning under det tredje 

kapitlet. Under metod kapitlet har Charlotte skrivit metodval, tillvägagångssätt, databearbet-

ning och metodologiskmedvetenhet. Under samma kapitel har Viktoria skrivit urval, etiska 

övervägande och arbetsfördelning. Resultat, analys och slut diskussion har vi arbetat tillsam-

mans med för att få en gemensam bild av vårt insamlade material och kunna göra en överens-

stämmande tolkning. Det har varit betydelsefullt för oss att båda är insatta i arbetets alla delar 

och uppbyggnad av uppsatsen för att vårt arbete ska vara sammanhängande.  

 

Vi har presenterat för läsaren vilken metod vi har valt samt vilka överväganden och reflektio-

ner vi har fört under studiens gång. Detta för att ge läsaren möjligheten att förstå hur vi har 

gått tillväga för materialinsamling och bearbetat material. Vi presenterar i följande kapitel vårt 

resultat och vår analys under fyra teman: lyhördhet, expert, roller och makt. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av det insamlade materialet från de sex intervjuerna. 

Vi kommer att behandla fyra teman: lyhördhet, expert, roller och makt. Det första temat be-

handlar hur respondenterna lyssnar till den enskildes behov och önskemål. I det andra temat 

kommer vi att beskriva hur vissa personer blir experter på den enskildes åsikter, önskemål 

och behov. Det tredje temat beskriver olika roller som respondenterna intar själva eller fram-

ställer som viktiga i kontakt med den enskilde. Till slut, i det fjärde temat diskuterar vi den 

makt aspekten som är framträdande i vår undersökning.  

    Våra respondenter är enbart kvinnor därför kommer vi att beskriva resultat med benäm-

ningar ”respondenter”,” intervjupersonen” eller ”hon”. Vi har valt att integrera analysen i 

resultatet för att göra vår studie tydligare för läsaren. I ett och samma tema finner vi i ett 

första stycke resultatet, som vi sedan analyserar med hjälp av den teori vi har valt och intres-

santa tidigare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

Resultatet som vi presenterar nedan har vi bearbetat utifrån sex intervjuer med sex olika re-

spondenter. Under varje tema har vi valt att återföra respondenternas utsagor i tre olika delar 

som vi benämner efter deras position, respondenter från handikappföreningar, goda män och 

LSS handläggare. Vi har valt att presentera resultatet av empirin på det sättet för att göra läs-

ningen tydligare och lättare att förstå. Däremot analyserar vi empirin i ett och samma avsnitt 

eftersom respondenternas utsagor kan kopplas med varandra och/eller tolkas på ett liknande 

sätt. 

    Vi har även valt att ge respondenterna olika benämningar för att läsaren ska kunna veta 

vilka berättelser vi återger. Representanten från FUB föreningen kallar vi för intervjupersonen 

1 (ip1) och DHR: s representant kallar vi för intervjupersonen 2 (ip2). Den gode mannen som 

är även anhörig till huvudmannen benämner vi intervjupersonen 3 (ip3) och den andra gode 

mannen intervjupersonen 4 (ip4). LSS handläggare som har arbetat en längre period kallar vi 

för intervjupersonen 5 (ip5) och den andra för intervjupersonen 6 (ip6).  

För att underlätta läsningen presenteras intervjupersonerna i en tabell. 

 

Intresseorganisationer Intervjupersoner 1 - 2 

Goda män Intervjupersoner 3 -  4 

LSS handläggare Intervjupersoner 5 - 6 
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    Vi presenterar nedan vårt första tema: lyhördhet genom att först inleda med en begrepps-

förklaring såsom intervjupersonerna har beskrivit detta. Vi använder oss även av en beskriv-

ning som Grunewald och Leczinsky har diskuterat. 

 

5.1 Lyhördhet  

Det första tema som vi behandlar har vi kallat lyhördhet utifrån intervjupersonernas berättel-

ser. Våra respondenter uttrycker vikten av att lyssna, att vara lyhörd till den enskildes åsikter 

och önskemål för att möjliggöra och tillgodose den enskildes självbestämmanderätt och infly-

tande. Intervjupersonen 1 säger att hon ”snappar upp” det den enskilde uttrycker och inter-

vjupersonen 5 säger att hon ska ”lyssna på brukaren och låta brukaren berätta”. Enligt Gru-

newald och Leczinsky (2008:151) ger LSS möjlighet till människor med funktionsnedsättning 

att ha inflytande och bestämma i frågor som rör en själv, genom bland annat att handläggaren 

lyssnar till individens önskemål. Den rätten är dock sammanhängande med omgivningens 

kunskaper och förhållningssätt. Därmed är det av stor betydelse att god man är lyhörd till den 

enskildes önskemål för att denne ska kunna hävda sin självbestämmanderätt och därmed be-

kräfta sin integritet (Lindqvist 1999:133; Ravaud & Ville 2005:25).  

    Ordet lyhördhet står inte skrivet i lagen eller i föreningens stadgar utan att lyssna till den 

enskilde tycks vara en förmåga som individen besitter eller ej. Olika variationer av lyhördhet 

kommer fram i resultatet, låt oss presentera detta. 

 

5.1.a Den enskildes vilja 

Representanter från föreningar   

Våra respondenter är överens om att det är viktigt att lyssna på den enskildes åsikter, önske-

mål och behov. Att lyssna är nödvändigt för att kunna kommunicera och förstå den enskilde 

utifrån sina egna tankar och åsikter. Båda intervjupersonerna säger att det är komplicerat att 

lyssna till den enskilde som har svårigheter att föra fram sin talan. Respondenterna menar att 

olika hjälpmedel kan vara nödvändiga för att lyssna till den enskilde och göra dennes röst 

hörd såsom teckenspråk. Att kunna lära sig den enskildes kroppsspråk har även betydelse me-

nar intervjupersonen 1, detta för att kunna tolka individen på ett rätt sätt. Intervjupersonen 1 

menar att ett ”ja” inte alltid behöver betyda ett ”ja” utan man kan också lyssna på tonfallen 

och titta på kroppsspråket. Respondenten (ip1) säger att det alltid är den enskildes åsikter som 

man bör lyssna på även om följderna kan bli problematiska. Hon betonar ändå vikten av att 

förklara och stödja den enskilde i sina beslut samt berättar om vilka konsekvenser dessa kan 
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innebära. Hon säger: ”Man kan ju alltså försöka också stödja men du kan ju inte klampa in, 

nej det där kan du inte. Men man kan försöka råda och stödja innan det blir tokig (ip1)”. 

 

Goda män 

Goda mannen som även är anhörig till huvudman beskriver att hon lyssnar på huvudmannens 

önskningar. Om dessa går att uppfylla är det hon som får se till att det blir genomfört. Inter-

vjupersonen 3 säger: ”Många gånger kommer han med sina önskningar om det är något han 

vill ha och då får jag se till att han får det på tid och längd.  Det anser jag, har han så det går 

då ska han få det (ip3)”. Den goda mannen berättar vidare att det är viktigt att huvudman är 

med vid exempelvis samtal med LSS-handläggare. Detta för att hon som god man och hand-

läggaren inte ska bestämma över den enskilde utan att ha lyssnat till dennes önskemål. Där-

emot bör den enskilde verkligen förstå vad som sägs för att det inte ska bli misstolkningar 

som kan leda till konflikter. Hon säger: ”En kan vara med och snappa upp medan den andra 

inte kan vara med men hör och inte kan fatta då kan det rasa en hel värld (ip3).” 

    Den andra goda mannen betonar att det är viktigt att vara lyhörd och att det är den enskilde 

hon ska lyssna till och inte dennes anhöriga. Goda mannen berättar att hon har fått strida för 

den enskildes rättigheter och önskningar mot dennes anhöriga. Hon säger: ”Då fick jag känna 

på hur det kan bli när anhöriga är runt omkring och tycker ett visst. Vem ska man lyssna på? 

Men jag höll mig till henne det var ju henne jag var god man till. Det var ju hennes grej jag 

skulle köra, det har blivet bra men det var en tuff tid (ip4).” Att lyssna till huvudmannen är av 

stor betydelse men intervjupersonen 4 accepterar inte när huvudman säger ja till allt, bara för 

att inte gå emot till exempel sin personals vilja. Intervjupersonen 4 berättar: ”De tyckte att de 

skulle lägga honom vid halv sex men det är ju för tidigt, han gick med på det, han är ju snäll 

han finner sig ju i vad den ena av personalen säger men det var ju för tokigt, så galet kan det 

ju inte vara (ip4).” 

    Respondenten menar att kommunikationen med den enskilde är svår eftersom den enskilde 

samtycker och skrattar åt det mesta. ”Du vet att han är ju inte missnöjd, de gör ju ingenting 

som inte han vill. Han accepterade att gå och lägga sig vid halv sex bara för att de inte ville 

gå dit på kvällen. Han är ju sådan. Han säger inget annat (ip4).” Det blir därmed svårare att 

förstå vad huvudmannen verkligen vill och lyssna till dennes önskemål. 

 

LSS- handläggare 

”Man måste träffa brukaren, lyssna på brukaren, låta brukaren berätta” säger intervjuperso-

nen 5. Respondenterna berättar att det första mötet är viktigt då de träffar den enskilde för 
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första gången och kan samla in information om dennes behov. Även om andra parter kan när-

vara under mötet, såsom god man eller en anhörig, är det alltid den enskilde de lyssnar till. 

Intervjupersonen 6 berättar att hon använder sig av ett lätt förståligt språk och ställer enkla 

frågor. Om hon inser att denne inte kan prata för sig själv eller riktigt förstår frågorna vänder 

hon sig till personalen, anhöriga eller god man. Både respondenterna menar att lyhördhet är 

en viktig egenskap för att låta den enskilde berätta sina behov och önskemål och därmed möj-

liggöra den enskildes inflytande. 

    Respondenterna beskriver även hur de kommunicerar med den enskilde som har ett främ-

mande språk. De säger att det är viktigt att kunna förstå och bli förstådd därför är det vanligt 

att anlita en tolk. Intervjupersonen 5 menar dock att hon aldrig kan vara säker på tolkens över-

sättning. Därför är hon noga med att ställa samma fråga vid olika tillfällen, ställa liknande 

frågor för att se om tolken översättar samma sak som tidigare. Hon beskriver: ”Man får ju 

ställa frågor, gå tillbaka till samma fråga efter ett tag, ställa frågan på ett annat sätt, så att 

man ser att tolken översätter så bra som möjligt. Det ställer lite krav alltså att man är skärpt 

och har fokus på brukaren så att det inte blir ett samtal mellan tolken och mig (ip5).”  

    Respondenterna påpekar att de använder olika hjälpmedel som behövs för att kunna lyssna 

och förstå den enskilde. För att kunna göra det måste de få tillgång till det som behövs för att 

kunna lyssna och därmed förstå den enskilde. Det kan vara en tolk som tidigare beskrivits, 

förälder som är företrädare för sitt barn, en person som kan teckenspråk etc. Det är även vik-

tigt att ge den enskilde tid att tänka efter vad denne behöver och vilka insatser denne vill an-

söka om. Intervjupersonen 5 berättar att hon brukar ringa den enskilde eller gör ytterligare ett 

hembesök om hon inser att den enskilde var osäker under första mötet. 

 

5.1.b En förväntning 

 De professionella och företrädare för människor med funktionsnedsättning betonar vikten av 

att lyssna till den enskilde. Det är den enskildes önskemål, åsikter och behov som ska vara 

vägledande för deras arbete eller insats. För att lyssna på den enskilde och därmed möjliggöra 

dennes inflytande används olika hjälpmedel såsom teckenspråk och tolk.  

    Enligt rollteori tänker och agerar människor på ett speciellt sätt i samspel med andra. Indi-

viden kommer att göra olika tolkningar av den situation den befinner sig och agerar därefter. 

Trost och Levin (1999:136-137) skriver att detta är beroende individens position samt de 

förväntningar som är riktade mot individen. De professionella i vår studie arbetar som myn-

dighetsutövare och innehar en position som, bland annat, LSS-handläggare. Det är utifrån 
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positionen som LSS-handläggaren denne ska arbeta och agera. Trost och Levin (1999:137) 

skriver att position innefattar olika förväntningar som, i det här fallet, är nedskrivna lagar. I 6 

§ LSS står att läsa: ”Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbe-

stämmanderätt och integritet.” Denna paragraf framhäver bland annat vikten av att vara ly-

hörd till den enskildes önskemål och behov. Detta är framträdande när LSS-handläggare be-

skriver att de anlitar en tolk för att förstå människor med utländsk bakgrund. Denna beskriv-

ning, av hur mötet mellan tolken, den enskilde och handläggare går till, visar på ett tydligt 

sätt att det är den enskildes behov, åsikter och önskemål som bör komma fram. 6 § LSS in-

nebär även att det stöd och hjälp som anges i lagen ska utformas med den enskilde själv så 

länge detta är möjligt. Därför är det av stor betydelse för LSS-handläggare att försäkra sig att 

den enskilde har inflytande över det som bestäms och görs och därmed att vara lyhörd. Ge-

nom att ställa frågor som den enskilde kan förstå eller liknande och upprepande frågor till 

dennes företrädare kan handläggaren få en bild över vems önskemål kommer fram.  

    Både god man och representant från förening innehar positionen som företrädare för den 

enskilde. Positionen som god man innefattar olika förväntningar som är beskrivna i Föräldra-

balken som reglerar den gode mannens uppdrag. Trost och Levin (1999:137) skriver att för-

väntningar även kan vara nedskrivna regler såsom föreningens stadgar. Dessa reglerar hur 

representanter från föreningar ska arbeta med frågor som rör människor med funktionsned-

sättning. Även om ordet ”lyhördhet” aldrig står nedskriven i lagen eller i föreningens stadgar, 

förväntar sig den enskilde att bli hörd. Människor med funktionsnedsättning förväntar sig att 

LSS-handläggaren ska lyssna till deras behov och önskemål och likaså dennes gode man 

samt representant från föreningen.  

    Även om det finns en vilja att lyssna till den enskilde och ge denne möjligheten att föra 

fram sin talan upplevs det komplicerat och kräver vissa färdigheter. Våra respondenter upp-

lever även att andra vet bättre än dem själva. Detta leder oss vidare till det andra temat: ex-

pert.  

  

5.2 Expert  

Som vi har beskrivit i det första temat upplever respondenterna att lyssna till den enskilde är 

grundläggande för deras arbete eller insats. Däremot att vara lyhörd kan vara komplicerat om 

den enskilde har svårt att uttrycka sig och förstå. Därmed blir det lättare att förlita sig på andra 

som innehar en position som till exempel läkaren och handläggaren. Deras position och de 

förväntningar som dessa omfattar gör att läkaren och handläggaren betraktas som experter. De 
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intar en expertroll i kontakt med god man, föräldrar eller andra parter (Trost & Levin 1999: 

138-140). Läkare blir en expert på att ge en medicinsk diagnos medan handläggaren är expert 

på lagen och ska bedöma ett ärende på ett rättvisst sätt. Den expertrollen accentueras av den 

administrativa och formella arbetssätt som handläggaren rättar sig efter (Johansson 2007:43-

44,59). Medan vissa respondenter betonar att det är föräldern som är expert på sitt barn eller 

personalen som känner denne bäst. 

   Följaktligen presenterar vi resultatet kring temat expert och beskriver vad expertrollen inne-

bär beroende på positionen individen innehar. 

 

5.2.a Att känna den enskilde väl 

Representanter från föreningar  

”Alltså, där måste det finnas en person som förstår när det är någon som inte kan kommuni-

cera och ha någon som kan läsa de alltså. Så är det ju! (ip1).” Intervjupersonen 1 betonar 

vikten av att känna personen för att kunna förstå den på ett korrekt sätt. Det gäller att vara en 

expert på vilka ord den enskilde brukar använda och vilken innebörd dessa innefattar. Inter-

vjupersonen 1 berättar att ett ”ja” inte nödvändigtvis betyder ett ”ja” därför ska den som vill 

kommunicera med den enskilde känna denne väl. Det gäller även att kunna lyssna på tonfall 

som kan hjälpa den enskilde att bli förstådd. Återigen säger respondenten att man bör ha kun-

skaper på hur man kommunicera med människor med funktionsnedsättning och vara en expert 

på deras sätt att uttrycka ord och deras kroppsspråk.   

    Intervjupersonen 2 menar att personalen är bra på att lyssna och tolka den enskildes behov. 

Hon menar att personalen är experter på att förstå den enskildes uttryckssätt och intar en för-

älderposition i kontakt med den enskilde. Hon säger ”Jag har ett barnbarn som jobbar på 

serviceboende, jag har inte den erfarenheten själv men jag hör henne prata när hon pratar 

om de gamla, om sina, hon säger sina!”. 

 

Goda män 

Den god man som är anhörig till huvudmannen berättar om vikten av att känna personen väl-

digt väl, att ”… det är skillnad på en opartisk. Att kemin stämmer från början (ip3)”. Inter-

vjupersonen 3 säger att hon är expert på att tolka huvudmans önskningar. Hon märker på hu-

vudmannens tonfall om något skulle vara feltolkat. Medan den andra goda mannen betonar att 

det är viktigt arr vara en expert på det praktiska runt den enskilde såsom ekonomi. Det är även 

viktigt att vara en expert på att hålla sig uppdaterad på vad den enskilde har rätt till. Respon-
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denten beskriver: ”Betala räkningar söka bostadsbidrag kolla pensionen och när han ska åka 

någonstans färdtjänst och sådant med myndigheter. Kolla sådant runt omkring det är det vik-

tigaste med just den biten (ip4).” Den gode mannen framhåller även vikten av att strida för sin 

huvudman och vara en expert på dennes rättigheter mot myndigheter. Respondenterna är ex-

perter utifrån deras position som god man för den enskildes räkning, detta innebär att huvud-

mannens rättigheter har större möjligheter att tillgodoses.   

     Intervjupersonen 4 påpekar att det inte är bra när personal har varit för länge hos den en-

skilde och har blivit experter på deras arbete. Eftersom det är svårt att ändra på inkörda rutiner 

som inte är tillgodo för den enskilde. Respondenten säger: ”Det är inte bra när en personal 

har varit så länge och styr och ställer. Det har enhetschefen och jag pratat om. Det är svårt 

att ändra på rutiner det är det som behöver ändras på att vara lite mera aktiv.”  

 

LSS- handläggare 

Som LSS handläggare intar respondenterna rollen som expert för att utreda en ansökan gent-

emot den enskilde. Respondenterna berättar att de återgår till lagen när de utreder en ansökan 

för att stödja deras bedömning. Intervjupersonen 6 berättar utförligare att hon går tillbaka till 

förarbetet till lagen för att förstå hur en paragraf ska tolkas. Hon tittar på olika rättsfall och 

jämför med den ansökan hon arbetar med. Hon kan även ringa till Länsstyrelsekonsulent som 

hjälper henne att lösa olika problem: ”Sen har vi en kontakt på länsstyrelse, en socialkonsu-

lent som jag brukar ringa till om jag har problem., får jag göra så här nu eller vilken rätt har 

jag som handläggare? Vad gäller här? (ip6)?” Respondenterna berättar att de tar kontakt 

med till exempel läkare för att få ett intyg om individens hälsotillstånd. De har även kontakt 

med kurator, sjukgymnast eller sjuksköterska för att få så mycket information om den enskil-

de som behövs för att kunna göra en bedömning om till exempel personkretsen. Dessa olika 

parter betraktas som experter som besitter kunskaper om deras respektive område. Respon-

denterna är överens om att det är av stor betydelse att få många åsikter och utlåtanden kring 

en och samma person. Detta för att kunna få en helhetsbild av den enskildes situation. Inter-

vjupersonen 5 säger att det dock är den enskildes röst som väger tyngst och som hon bör lyss-

na i första hand. Även om olika experter kan ge kunskaper om till exempel hälsotillstånd är 

den enskildes åsikter övervägande.  

    Intervjupersonen 5 beskriver att god man inte alltid har kunskaper om den enskildes behov 

eller önskemål och måste lära sig detta, genom att lära känna personen. På det sättet kan även 

god man bli expert på den enskildes situation och behov. Medan respondenten säger att den 

förälder som även är god man vet mer om den enskildes omvårdnad och behov. Intervjuper-
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sonen 5 berättar: ”Är det en anhörig som är god man, den känner ju till mera om personen 

vård och omsorg. Medan en god man som inte är släkt då vet han ju inte så mycket, han får ju 

skaffa sig den kunskapen, han får ju söka den runt om (ip5).”.  

 

5.2.b Att vara en expert 

Vi har sett att LSS- handläggare gör en utförlig beskrivning av sitt arbetssätt som innebär till 

exempel att återgå till lagtexten och förordningen till lagen. De beskriver även att de använder 

sig av olika experters kunskaper kring rättsfall, medicinsk diagnos och har kontakt med Läns-

styrelsens konsulent. LSS-handläggare förklarar att det är med hjälp av bland annat lagpara-

grafer, läkarintyg, rättsfall som de kan utreda en ansökan och göra en bedömning. Enligt Trost 

och Levin (1999:138) har individen en given position, här LSS-handläggare, som innefattar 

olika förväntningar. Detta skapar en process hos individen som benämns rollen. Vi har sett 

tidigare under tema lyhördhet att människor med funktionsnedsättningar men även medborga-

re har eller kan ha förväntningar gentemot handläggaren. Dessa förväntningar och beskriv-

ningen av deras arbetssätt skapar en roll som vi kallar för expertrollen. LSS-handläggaren ska 

uttrycka sig och agera utifrån sin roll som expert gentemot den enskilde, andra professionella 

och ledningen.  

    Det är viktigt att poängtera att LSS-handläggare arbetar även gentemot en organisation som 

omger och bestämmer hur arbetet ska utföras (Johansson 2007:43). Den organisationen förut-

sätter enligt Johansson (2007:43) att gräsrotsbyråkraten, den handläggaren, ska behandla kli-

enter och inte individer. Det vill säga att människor med funktionsnedsättning förvandlas till 

”fall” och ”den funktionsnedsatta” för att både effektivisera arbetet och underlätta kontrollen 

av klienterna. Den förvandling accentuerar även den expertrollen som handläggaren har för-

värvat sig.  

    Det är dock viktigt att belysa att intervjupersonen 5 betonar vikten av den enskildes infly-

tande genom att i första hand lyssna på dennes åsikter. Det är bara i ett senare skede som hon 

lyssnar till experternas åsikter. Enligt Johansson (1999:52) kan gräsrotbyråkraten använda sin 

handlingsfrihet för att inte låta sig styras helt av organisationen. Det betyder vidare att hand-

läggaren har ett visst utrymme för att utföra sina arbetsuppgifter. Handläggaren ska därmed 

göra en avvägning mellan att arbeta på ett systematisk och formellt sätt eller göra egna be-

dömningar anpassade till konkreta ärenden. LSS-handläggaren har därmed möjligheten att 

anpassa sin roll som expert mellan dennes position som organisationsrepresen-

tant/myndighetsutövare och människa.  
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    De gode männen beskriver även sig själva som experter som sköter den enskildes ekonomi 

och ansöker om bidrag åt huvudmannens räkning. Respondenterna agerar utifrån sin roll som 

god man och utifrån de förväntningarna som respondenterna anser ingår i rollen. Det vill säga 

betala räkningar, sköta huvudmannens kapital, ta hand om dennes pension etc. Dessa förvänt-

ningar blir ännu viktigare än andra oskrivna förväntningar eftersom de finns nedskrivna i För-

äldrabalken (Trost och Levin 1999:138). Vidare är det av stor vikt för respondenten att hålla 

sig à jour kring LSS, att ansöka om insatser som huvudmannen har rätt till, såsom färdtjänst. 

Respondenten säger även att det är viktigt att få informationer från olika myndigheter och att 

vara en expert på den enskildes rättigheter.   

      Enligt RFV (2002:67) finns en övertygelse att människor med funktionsnedsättning måste 

kämpa för att få det stöd och hjälp de behöver. Det finns även en tro att det är människor med 

funktionsnedsättnings förmåga att ansöka om hjälp, att känna till sina rättigheter och kunna 

stå för dem som gör att människor får det stöd de behöver. God mans beskrivning av sitt upp-

drag stämmer med dessa uppfattningar, god man säger sig vara en expert på huvudmannens 

rättigheter. 

     En grundläggande princip är att alla människor ska ha lika rättigheter. Dock om tillgången 

till stöd villkoras av människors förmåga att söka information, ta initiativ ”är det viktigt att 

ställa sig frågan om alla har lika möjligheter att faktiskt ansöka om stöd och argumentera för 

sin rätt”. (RFV 2002:68). God man som innehar en expertroll tillgodoser och möjliggör för 

den enskilde att dennes röst bli hörd och att denne får den hjälp och stöd som behövs. Det är 

handläggarens förmåga att lyssna till den enskildes åsikter och önskemål som är avgörande 

för den enskildes framtida stöd. Enligt Johansson har klienten möjligheter att få gehör för 

egna synpunkter och kan appellera till tjänstemans vilja att hjälpa. Men detta är beroende på 

den enskildes förmåga att argumentera för sin sak och beroende på dennes kunskaper om till 

exempel sina rättigheter (Johansson 2007:53).  

    Enligt Karlssons avhandling Funktionshinder, samtal och självbestämmande (2007) varie-

rar graden av självbestämmande för brukare i kommunikativa situationer. Självbestämmande-

rätt är en central del av LSS som bör känneteckna arbetet med människor med funktionsned-

sättning. Självbestämmande kan ses som ett samspel mellan brukare och de professionella. 

Analysen av undersökningen visar på att professionella, de som står den funktionsnedsatta 

individ nära, agerar som experter. Den enskildes självbestämmanderätt överlämnas till dem 

som företräder människor med funktionsnedsättning och står dem nära. Dessa paternalistiska 

handlingar kan förstås utifrån att funktionsnedsatta individer litar på god man, representanter 

från föreningar och personal. Handlingarna kan ses som paternalistiska för att de professionel-
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la, de som står de funktionsnedsatta nära, är auktoritära i sin befattning. En auktoritet som 

påverkar människor med funktionsnedsättning de funktionsnedsatta i sina val. De kommuni-

kativa handlingar som utspelar sig mellan enskilda och exempelvis personal eller god man 

kan ses som att de professionella anser sig som expert på den enskildes åsikter och önskemål. 

Vidare menar Karlsson (2007) att självbestämmande under kommunikativa möten kan delta-

gande parter reflektera över positionen och se möjligheter till ökat självbestämmande för den 

enskilde.  

    Vi har sett under temat ”experter” att våra respondenter intar inte enbart rollen som expert 

utan flera olika roller inträder i kontakt med andra. Dessa roller kan ha betydelse för hur re-

spondenterna agerar gentemot till exempel den enskilde. Rollerna kan även ha betydelse för 

hur den enskildes tillgodoses sina rättigheter. Låt oss presentera detta i vårt kommande temat.  

 

5.3 Roller 

Respondenternas beskrivning av deras arbete eller insats med människor med funktionsned-

sättning varierar beroende den position de innehar och de förväntningar som positionen inne-

bär. Trost och Levin (1999:138) menar att en roll är de processer som finns kring en position 

och förväntningarna som leder till ett visst beteende. De beskriver att individen har en given 

position och varseblir förväntningar som är riktade mot sig. Detta skapar en process hos indi-

viden som benämns roll. Processen gör att individen sedan beter sig på ett eller annat sätt i 

förhållande till rollen. Vi har sett att respondenterna kan inta rollen som expert men det finns 

även olika roller som de innehar. Dessa kommer vi att presentera nedan.  

 

5.3.a Många olika roller 

Representanter från föreningar  

Intervjupersonen 1 berättar skillnaden mellan rollen som förälder och rollen som god man 

som hon inser är centrala. Respondenten berättar att många föräldrar är god man till sina barn. 

Det kan vara en stor hjälp när de blir vuxna eftersom man då som förälder inte längre har 

samma befogenhet som en god man har. Intervjupersonen 1 menar även att det är lättare som 

god man att få informationen från exempelvis sjukvården. Skillnaden mellan dessa roller är 

att förälder inte har befogenheter att få information om den enskilde när denne är vuxen me-

dan god man har det.  

   Respondenten beskriver vidare rollen som förälder i förhållande till handläggarens roll. Hon 

säger: ”Man är ju väldigt på sin vakt (ip1).” Intervjupersonen 1 berättar att möten med myn-
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digheter inte alltid har varit positiva och att hon som förälder inte alltid blivit tagen på allvar. 

Hon menar bland annat att LSS-handläggare och olika chefer har sett henne som en besvärlig 

mamma och inte som företrädare för sitt barn.  

 

Goda män 

God man som även är anhörig till huvudman säger att det är viktigt att kunna skilja på roller-

na. Hon menar att som god man tänker hon utifrån sitt uppdrag: ”att bevaka rätt, förvalta 

egendom och sörja för person (ip3)”. Medan som förälder tänker hon inte utifrån dessa termer 

utan hennes barn är det centrala.  Intervjupersonen 3 menar att andra kan ha svårt att skilja 

dessa: ”Ja och det är ju det som de runt omkring många gånger har svårt för, man är ju en 

hönsmamma tycker de.  Jag tycker det är väldigt viktigt att skilja på de grejerna (ip3).” 

    De gode männen berättar att de har svårt att skilja på LSS-handläggare och enhetschef och 

deras respektive roller och arbetsuppgifter. Att de inte vet vem av dessa parter som fattar be-

slut och vem som verkställer dessa kan skapa en förvirring och en konflikt mellan handlägga-

ren och enhetschef.  Intervjupersonen 4 berättar till exempel att hon som god man inte får veta 

om det har tillsatts en ny LSS-handläggare, det får hon kontrollera själv. Båda respondenterna 

säger att de vänder sig till enhetschefen om de behöver informationen eller diskutera något 

om sina huvudmän. Intervjupersonen 3 säger att det är personalen på särskilt boende som tar 

på sig uppgiften med kontinuerliga träffar med LSS-handläggare.  

 

LSS- handläggare 

Intervjupersonen 5 berättar att hon måste följa olika rutiner när en ansökan kommer in. Hon 

dokumenterar och utreder utifrån sin roll som handläggare. Detta gör hon i alla ärenden utan 

att förbise den rutin, oberoende vem och vad ansökan gäller. Respondenten berättar att hon 

kan påverkas och blir berörd av människor som ansöker om insatser men att detta inte påver-

kar utredningen. Utredningen bör göras på ett liknande sätt och utifrån samma rutin oavsett 

vem ansöker om en insats. Respondenten förklarar exempelvis att hon kan bli berörd om hon 

träffar en kvinna i sin ålder som har fått en stroke, eller om ett barn föds med svåra funktions-

hinder. Dock påpekar intervjupersonen 5 att hon försöker agera lika för varje människa hon 

träffar. Hon säger: ”Jag måste försöka agera lika, vara lika, jag kan inte tycka mer synd om 

den eller om den. Det går ju inte så när jag bedömer och handlägger. Ja, då måste jag bli den 

här myndighetspersonen som utreder utifrån vad lagen säger, men visst blir man berörd 

(ip5).”      
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    Intervjupersonen 5 betonar vikten av att den enskildes röst kommer fram via en annan per-

son om denne inte kan föra fram sin egen talan. Att föra fram andras talan är företrädarens 

roll. Hon påpekar att det inte ska vara någon tjänsteman som gör detta utan någon annan. In-

tervjupersonen 5 säger: ”Kan de inte föra sin egen talan ska någon annan göra det, någon 

som, inte tjänsteman eller någonting utan… då ska någon annan person föra deras talan och 

bevaka deras rätt och se till att de får det de behöver… det kolliderar med handläggarens roll 

(ip5).” Intervjupersonen anser att god mans roll är viktig för den enskildes rättigheter och är 

noga att alltid ta kontakt med god man för att den enskildes inflytande ska försäkras. ”Gode 

mannen är brukarens företrädare så det är tillsammans med brukaren som man pratar och 

kommunicera med gode mannen (ip5).” Medan den andra handläggaren säger att hon inte 

alltid tillkallar den gode mannen. Detta gör hon beroende vad ansökan gäller. Intervjuperso-

nen 6 säger exempelvis att om det gäller en ansökan om ledsagning ringer hon god man för att 

veta om det finns kredit till det. Hon säger även att god man inte alltid är med på möten som 

hon har med den enskilde. 

 

5.3.b Att inta olika roller  

Intervjupersonen 1 och 3 beskriver vikten av att vara företrädare till sitt barn, eftersom de 

känner till deras behov och kan förstå den enskilde på ett sätt som andra inte kan. Att vara god 

man och förälder ger föräldrarna insyn i arbetet som görs kring det enskilde och ger möjlighet 

att få information via till exempel sjukvården (när det enskilde har blivit vuxen). Det finns 

dock en förvirring från omgivningens sida, till exempel hade LSS-handläggare svårt att veta 

om det var den god man eller den förälder denne pratade med. Respondenterna har upplevt att 

kontakten med myndigheten har varit präglad av misstro och att de inte blev tagna på allvar 

som förälder. Som vi har beskrivit tidigare intar människor olika roller utifrån den position 

man innehar och dess förväntningar. Det betyder vidare att individer kommer att agera på ett 

speciellt sätt i förhållande till rollen och situationen (Trost & Levin 1999:138). Respondenter-

na tyckte sig agera som god man eller förälder beroende på situationen men detta ha skapat 

förvirring för till exempel LSS-handläggare. Angelöw och Jonsson (2006:31-32) skriver att 

”det finns en rad förväntningar på passande beteende som ställs på oss från omgivningen och 

samhället”. Individen kommer att inta olika roller som bemöter omgivningens krav beroende 

på situationen denne befinner sig i. Dessa roller kan enligt Angelöw och Jonsson (2006:33) 

skapa en inter-rollkonflikt mellan olika parter såsom handläggare och respondenterna. Hand-
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läggaren hade förväntningar på hur respondenten skulle agera, i det här fallet utifrån föräldra-

rollen. Medan för respondenten var hon den enskildes företrädare.  

    Vi har sett att LSS-handläggare arbetar utifrån rollen som myndighetsutövare, men att hon 

också arbetar utifrån rollen som kvinna. Utifrån detta påverkas hon av människor som hon 

träffar i sitt arbete. Med utgångspunkt i rollteorin förväntas människor att agera på ett visst 

sätt. I samspel och förväntningar från andra människor uppstår tolkningar som får människor 

att reagera på ett specifikt sätt. (Payne 2008:246). LSS-handläggaren regerar på ett sätt genom 

att vara en myndighetsperson med skyldighet att utföra dokumentation och utredning. Myn-

dighetsrollen är en förvärvad roll men hon reagerar samtidigt genom att inta en annan roll, 

kvinnorollen. Kvinnorollen är en tillskriven roll som vi inte kan påverka. LSS-handläggaren 

agerar i sin myndighetsroll utifrån rollteorin och en viss position. En position som förutsätter 

att det finns andra positioner som står i relation till det andra, myndighetsutövare/kvinna. 

(Trost och Levin 1999:141).     

    Vidare menar respondenterna att de blev nedvärderade i rollen som föräldrar och betrakta-

des som ”besvärliga mammor” när de förde fram åsikter och önskemål åt sina barn. Medan 

LSS-handläggare framställer rollen som god man som nödvändig för att tillgodose och möj-

liggöra människor med funktionsnedsättnings inflytande och självbestämmanderätt. En föräl-

der och en god man kan göra identiska insatser i det att de lyssnar till den enskildes önskemål, 

för fram dessa vidare och försöker strida för dennes rättigheter. Dock visar resultatet att för-

äldrarna inte kände sig lika ”uppskattade” som god man kan vara. Som vi såg tidigare i analy-

sen av expertrollen, beskriver gode mannen sig själv som en expert. Det finns förväntningar 

på dennes uppdrag som är kopplade till lagen. Dessa förväntningar accentuerar på ett positivt 

sätt den gode mannens ställning i jämförelse med föräldrapositionen (Angelöw & Jonsson 

2006:33; Trost & Levin 1999:138).  

    I resultatet framkommer att det är personalen från ett boende som har kontinuerliga träffar 

med LSS-handläggare, inte god man som är den enskildes företrädare och röst.  I Giertzs av-

handling Ideal och vardag – inflytande och självbestämmande med personlig assistans (2008) 

kan vi dra paralleller till vår undersökning. Där diskuteras brukares självbestämmande och 

inflytande. När inte god man är med och företräder huvudman vid kontinuerliga träffar och 

uppföljning av verksamheten är brukaren/den enskilde utsatt. Att vara utsatt är enligt Giertz 

ett förhållningssätt där den enskilde har lite påverkan på verksamheten. Den enskilde har små 

möjligheter att påverka självbestämmande och inflytande. Den enskilde som inte kan föra 

fram sina åsikter och önskemål har små möjligheter att påverka sin situation om denne inte 

har en god man.  
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    Både goda männen uttrycker att det är svårt att veta vem de ska vända sig till om de har 

synpunkter eller behöver information. Det blir därmed komplicerat att veta vilka arbetsuppgif-

ter deras positioner innebär och att skilja mellan LSS-handläggarens - och enhetschefsroll. 

Detta skapar en osäkerhet som är tydlig när en god man säger att hon inte vet vem som är 

LSS-handläggare. Det är den handläggare som utreder, fattar beslut i ärendet och som bör 

utifrån dennes roll ge relevant information till den enskilde.  ”En förutsättning för att kunna 

ansöka om en insats är att man känner till att den finns” (RFV 2002:61). Myndigheten har en 

skyldighet att hjälpa den enskilde och/eller dennes företrädare om det stöd myndigheten kan 

ge. Trots den information som finns och som den enskilde får via hembesök, telefonsamtal 

eller broschyrer, upplever många människor med funktionsnedsättning och deras företrädare 

att de saknar kunskap om sina rättigheter. Vidare upplever dessa parter att de aktivt måste 

söka efter information och inte kan förlita sig på myndigheten (RFV 2002:62).  

    Att den enskilde eller dennes företrädare upplever att de inte får den information de behö-

ver och inte känner till myndighetens skyldighet att ge den information kan förstås utifrån ett 

maktperspektiv. Detta leder oss vidare till det fjärde och sista temat som handlar om makt. 

 

5.4 Makt  

Enligt Foucault (2008:209-210) interagerar människorna i samhället och påverkar varandras 

beteende, värderingar etc. Samhället ger även strukturen för att olika former av makt ska kun-

na utövas och förenas med varandra. Alla individer, grupper och organisationer ingår i olika 

strukturer som skapar former för under- och överordning. Därför menar Foucault (2008:209) 

att det finns flera makter beroende på situationen människor befinner sig i och den position 

och de förväntningar som denna omfattar. Johansson (2007:41-53) skriver att LSS-

handläggare agerar utifrån byråkratiska ramar där arbetssättet är formellt och rutinerat.  Hand-

läggaren arbetar även utifrån vissa rutiner, riktlinjer och lagen som förstärker dennes position 

som överordnare. Johansson (2007) beskriver den makt som handläggares position innebär för 

byråkratiskmakt. Dock är inte handläggaren den enda att utöva makt. Våra respondenter åter-

ger via sina berättelser olika former av makt som föräldrar kan utöva gentemot myndigheter 

och som föreningen utövar gentemot kommunen. Detta kommer vi att beskriva nedan.   
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5.4.a En utsatt grupp 

Representanter från föreningar 

Intervjupersonerna 1 och 2 berättar att föreningarna har en sådan handlingskraft som gör att 

föreningen kan påverka politikerna, kommunens handikappomsorg och andra beslut. Via fö-

reningen kan de representera människor med funktionsnedsättning och verka för en positiv 

utveckling. Respondenterna berättar att de utövar makt i olika former och på olika nivåer.  

Intervjupersonen 2 säger att via föreningen har de möjlighet att påverka t.ex. tillgängligheten 

för människor med rörelsehinder i kommunerna. Att påverka politikerna i kommunen är tids-

krävande och är beroende av kommunernas ekonomi, dock påpekar hon att föreningen ofta får 

gehör för sina synpunkter och förslag. Intervjupersonen 1 upplever att de har en bra kontakt 

med handikappomsorgen då de träffas två gånger om året för att diskutera med varandra. De 

samtalar om t.ex. olika aktiviteter som är på gång inom kommunen. Den dialogen möjliggör 

föreningens påverkan och maktutövande på olika beslut som handikappomsorgen kan fatta. 

Exempel på detta är att föreningen har varit tillfrågad att titta på handikappomsorgens riktlin-

jer och komma med synpunkter. Intervjupersonen 1 säger att kommunen fick efter deras syn-

punkter ändra vissa delar av de utformade riktlinjerna. Hon påpekar att även om kommunen är 

lyhörd till deras åsikter så är det handikappomsorgen som till slut bestämmer. Intervjuperso-

nen 1 uttrycker: ”Ibland lyssnar de på oss och ibland kör de ju över vad, så är det ju! Man får 

inte alltid som man vill men det är en bra dialog tycker jag (ip1).”  

   Intervjupersonen 1 menar att det är lätt att styra den enskildes svar genom att ställa ledande 

frågor, beroende på vilket svar som förväntas. Hon menar: ”Du tycker väl eller du tycker väl 

inte. Alltså där kan du styra om du vill ha ett nej eller om du vill ha ett ja (ip1).” Detta gäller 

för såväl personal på ett särskilt boende som LSS-handläggare som har kontakt med den en-

skilde och som kan utöva makt beroende bland annat på uttryckssätt de använder sig av. Re-

spondenten berättar även att den enskilde är utlämnad till LSS-handläggarnas och personalens 

värderingar. Hon menar att dessa parter har värderingar och åsikter som präglar arbetet, trots 

att det inte borde vara så. Intervjupersonen 1 beskriver att det är personalens intresse som styr 

vilka aktiviteter den enskilde ska delta i: ”Tycker inte personal det är roligt att gå på fotboll 

så blir det inte mycket fotbollsmatcher. De är lite utlämnade (ip1).” Respondenten påtrycker 

att den enskilde kan vara utelämnad till LSS-handläggarens och personalens åsikter, värde-

ringar och maktutövande. För att motverka den obalans mellan dessa parter är det viktigt att 

veta vad lagen innebär. Den kunskapen ger makt till den enskilde eller dennes företrädare för 

att den enskilde ska kunna influera och bestämma i frågor som rör en själv. Intervjupersonen 
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1 säger: ”Men man behöver själv veta, du får inte vara okunnig om vad lagen säger, utan du 

måste ju var lite påläst naturligtvis för det är väldigt lätt att blir överkörd! (ip1).”     

 

Goda män 

De goda männen har en manual att arbeta efter med innehåll som överförmyndaren har satt 

samman. Den innehåller de delar som en god man ska arbeta med, information om lagen och 

vilka befogenheter god man har. Detta förtydligar gode männens uppdrag och ger kraft och 

makt till deras handlingar i kontakt med till exempel myndighet eller sjukvård. Däremot är 

inte dessa kontakter oproblematiska och de kräver att den gode mannen har kunskaper om 

sina befogenheter, har förmåga att strida för huvudmannen. Intervjupersonen 3 berättar även 

att det är viktigt att kunna LSS för att argumentera för huvudmannens rättigheter. Det har 

även betydelse för att motverka handläggarens makt gentemot den enskilde. Av egen erfaren-

het berättar hon om att på grund av besparingar förflyttades funktionsnedsatta individer till 

nya boenden. På grund av att respondenten kunde lagen kunde hon driva sin huvudmans fråga 

som innebar att han inte behövde flytta till en mindre boendeyta. Intervjupersonen 3 uttrycker 

”Det var ju utbockat på det mötet, du ska vara där och du där. Då kom jag och satt en käpp i 

hjulet (ip3).” Intervjupersonen 3 beskriver att hennes kunskaper om lagen gav henne makten 

att strida för huvudmannens bästa. Hon berättar dock att det är sällan hon träffar LSS-

handläggare och inga möten mellan parterna förekommer kontinuerligt. Hon säger: ”Men de 

kallar inte till möte så. Det är nog olika från person till person. Det är väl många som har 

planeringsmöte och så men det har jag inte varit kallad till överhuvudtaget (ip3).” Medan den 

andra goda mannen berättar att hon är med på planeringsmöten med den enskilde, arbetsgrup-

pen runt den enskilde, enhetschef och LSS-handläggare. Intervjupersonen 4 påpekar att den 

enskilde inte uttrycker mycket, men är med på möten.  

     

LSS- handläggare 

Makten är påfallande när respondenterna beskriver sitt formella och byråkratiska arbetssätt.  

Båda respondenterna säger att det är viktigt att vara noggrann när en ansökan har inkommit. 

Intervjupersonen 5 berättar utförligare hur arbetet kring ett ärende ska gå till och preciserar att 

en utredning kan ta upp till tre månader. Hon tar kontakt med den enskilde för att boka ett 

möte och hon dokumenterar ansökan. Intervjupersonen 5 berättar vidare att det görs en full-

ständig utredning med olika dokument såsom läkarutlåtande. Dessa behövs för att göra en 

bedömning om den enskilde tillhör LSS eller inte och därmed kategoriserar denne i en per-

sonkrets: ”Ja vid nya ärenden alltså krävs det att man är noggrann när den kommer in och 
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dokumenterar det och hembesöket och det är ganska viktigt arbete just att man ser till att man 

får in det man behöver för att kunna bedöma det (ip5).” Respondenterna är noga med att be-

rätta att det finns olika rubriker som ska finnas med i utredningen såsom ”bakgrunden, intres-

se, aktuell situation, personkrets och bedömning.”. Dessa rubriker ger en helhetsbild av den 

enskildes situation. Det ska även finnas information om kommunallagen och förvaltningsla-

gen. Dessa rubriker och hänvisningarna till lagar accentuerar den makt som den myndighets-

utövningen innebär. Intervjupersonen 6 beskriver att enligt lagen ska hon skriva tydligt så att 

den enskilde förstår det som står i en utredning, förslag till beslut eller överklagande till Läns-

rätten. Dock när respondenten skriver motivering till beslut till Länsrätten skriver hon ”på ett 

visst sätt så Länsrätten förstår men kanske inte den enskilde förstår det (ip6)”. Den utsaga 

accentuerar de maktförhållande som finns mellan den myndighetsutövare och den enskilde. 

Den enskilde kan dock få hjälp av sina anhöriga och god man för att både förstå utredningen 

eller andra dokument och för att få sina rättigheter tillgodosedda. Intervjupersonen 5 känner 

att den goda mannen som även är förälder till den enskilde kan strida på ett annat sätt. Hon 

menar att föräldrarna ser om ett beslut inte stämmer med sitt barns behov och ska därmed se 

till att en ändring görs. Hon säger: ”Det är nog lättare för anhöriga att se det och de oppone-

rar sig högre kanske fortare och är mera bestämda på att det här inte är rätt väg (ip5). Inter-

vjupersonen 6 berättar att handikappomsorgen arbetar fram riktlinjer både för att sätta olika 

gränser och för den enskildes rättigheter. Respondenten beskriver: ”Vi arbetar fram riktlinjer 

så att en ansökan ska komma 3 veckor innan man vill ha insatsen. Det är ingenting i lagen 

som säger hur det ska vara. Även för rättsäkerheten för personen, så att de kan överklaga 

(ip6).” Riktlinjerna ger makt åt kommunens handikappomsorg och LSS-handläggare att sätta 

upp olika gränser som inte finns i lagen eftersom det är en rättighetslag som innebär att den 

enskilde ska få den hjälp denne behöver utan någon inskränkning.    

     

5.4.b Maktens olika former 

 Vår undersökning visar att föreningar och kommunen har en kontakt som möjliggör en dialog 

och ett samarbete om till exempel olika aktiviteter som föreningen organiserar. Det finns möj-

ligheter att diskutera med varandra, utbyta åsikter och synpunkter under möten som represen-

tanter från föreningen och LSS handläggaren har två gånger om året. Foucault (2008:209) 

menar att människor påverkar varandra beroende på situationen i sig och strukturernas som 

situationen omger. Människors relationer till varandra och till organisationen skapar även 

olika maktformer om under- och överordning. Relationerna mellan föreningar och kommu-
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nens handikappomsorg verkar utvecklas mellan dessa maktformer beroende på det som disku-

teras och resurser som handikappomsorgen har till förfogande. När föreningen diskuterar med 

kommunen om olika aktiviteter som föreningen organiserar, om vad som behöver göras är det 

kommunen som är underordnad föreningen. Det är utifrån föreningens villkor och medlem-

marnas rättigheter som kommunen bör agera och besluta om till exempel ledsagning (som den 

enskilde har rätt till enligt lagen). När kommunen har efterfrågat föreningen att gå igenom 

kommande riktlinjer för handikappomsorgen gav de makt till föreningen att ge synpunkter. 

Dessa synpunkter fick som följd att en av dessa riktlinjer ändrades. Foucault (2008: 210) på-

pekar att makten inte behöver vara negativ utan är dess ursprungliga funktion att skapa en 

färdighet. Det samspel mellan kommunens handikappomsorg och föreningen skapar ett sam-

arbete som är människor med funktionsnedsättning till gagn. Dessa maktformer ger möjlighe-

ter till samarbete mellan olika organisationer och gör att verksamheten för människor med 

funktionsnedsättning utvecklas. Dock påpekar föreningar att det är kommunen som själva 

bestämmer eftersom handikappomsorgen är både beslutsfattare och har resurser som krävs för 

att åstadkomma ändringar. Handikappomsorgen utövar en disciplinärmakt genom att ge möj-

ligheter till föreningar att uttrycka sig men under vissa kontrollerade former och strukturer. 

Föreningar kan endast påverka genom att ge synpunkter, åsikter och strida för människor med 

funktionsnedsättning. Medan handikappomsorgen kontrollera vilka individer kommer att få 

hjälp via lagen, vilka riktlinjer bestäms etc (Foucault 2008:213-215).    

    Vår undersökning visar att representant från förening bedömer att det är enkelt att påverka 

svar från den enskilde. Beroende på hur frågan ställs kan den enskilde blir hindrad att utöva 

inflytande. Blomberg (2006) skriver att människor som står funktionsnedsatta individer nära 

har stor påverkan på dem. De är inkluderade i vissa delar av verksamheten och exkluderade i 

andra. När människor som står funktionsnedsatta individer nära har stor påverkan genom att 

ställa frågor på olikartade sätt visar det på att människor med funktionsnedsättning inte är 

inkluderade i samhället. I Handikapputredningen (SOU 1990:19) står att läsa att det är aktivt 

inflytande som eftertraktas för den enskilde i den egna situationen. Aktivt inflytande som ska 

generera inflytande och självbestämmande för den enskilda individen. Inflytande som är svårt 

att uppnå om människor runt den enskilde har en stark påverkan. Blomberg (2006) resonerar 

även om att människor med funktionsnedsättning är exkluderade i val av fritidsaktiviteter och 

daglig verksamhet. Det finns en kategorisering av människor med funktionsnedsättning och 

ett kollektivt tänkande där enskilda inte syns.  

    Vidare berättar representanter från föreningar och goda männen att det är viktigt att kunna 

lagen för att den enskilde ska kunna få den hjälp och stöd denne behöver. Att ha kunskaper 
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om vad lagen innebär och argumentera för sina rättigheter är enligt Johansson (1999:53) en 

förutsättning för att individen ska kunna påverka relationen till den handläggaren. Det är ge-

nom att visa att den enskilde har kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter som denne 

kan få gehör för sina synpunkter (Johansson 1999:53). Som vi beskrev tidigare under tema 

roller är kunskaper om lagen inte en självklarhet. Att få informationen om vilka stödinsatser 

individen har rätt till upplevs komplicerat. Det är genom att själv ta initiativ och söka aktivt 

som den enskilde kan få information (RFV 2002:62). Detta medför att den enskilde, dennes 

företrädare (antingen förälder eller god man) måste bli en expert på lagen och vilka rättigheter 

den enskilde har som tidigare beskrivit under tema expert. Det är genom att visa motstånd mot 

den makt som lagen och handläggarrollen innebär att dessa parter kan strida för den enskildes 

rättigheter. Enligt Foucault (2008:213) producerar makten en färdighet, en duglighet som inte 

behöver vara negativ. Här gör dessa aktörer motstånd mot den kontrollerande makten för att 

möjligöra den enskildes självbestämmanderätt och inflytande.  

    Det är utifrån vissa lagar, regler och riktlinjer som handläggare ska göra en utredning. Jo-

hansson (2007:57) skriver att det är med hjälp av vissa uppdelningsprinciper som handlägga-

re/byråkrat arbetar. Denne måste för det första veta om den enskilde ska innefattas av lagen 

eller inte och vilken personkrets denne ska tillhöra. Det är enbart efter det första steget om den 

enskilde ska få hjälp eller inte.  Byråkratrollen visar sig tydligt när en respondent berättar att 

hon skriver på ett formellt och anpassat språk till Länsrätten. Medan den enskilde kanske inte 

förstår det som står i utredningen. Handläggaren använder sig av sin expert/byråkratroll gent-

emot den enskilde som förstärks av det språk hon använder sig av (Trost & Levin 1999:138; 

Johansson 2007:41-44).  

 

 Under detta kapitel har vi presenterat resultatet från dem sex intervjuerna vi har genomfört. 

Vi har efter varje resultatdel fört en analys som vi kommer att diskutera i kommande kapitel. 

Vi presenterar först en sammanfattning av resultat och analys för att sedan reflektera över 

detta.  
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6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av vår studies resultat och analys samtidigt 

som vi för en diskussion kring människor med funktionsnedsättnings rättigheter och möjlighe-

ter att leva som alla andra. Vi knyter an den diskussionen till våra frågeställningar.  

 

Analysen av vår empiri visar att respondenter poängterar att lyhördhet är viktigt för deras in-

sats eller arbete. Representanter från handikappföreningar, goda män och LSS-handläggare 

diskuterar kring den enskildes önskemål och åsikter. Det är den enskildes önskemål, åsikter 

och behov som ska vara vägledande för deras arbete eller insats. Det är genom att lyssna till 

den enskilde som respondenterna möjliggör dennes inflytande i vardagen. LSS-handläggares 

lyhördhet är även viktigt för den enskildes inflytande att påverka insatserna som denne ansö-

ker om. Respondenterna upplever dock att det kan vara komplicerat i många aspekter. De 

menar att det krävs olika hjälpmedel, och en god förmåga att uttrycka sig på ett förståeligt 

sätt. Detta medför att respondenterna intar en expertroll i kontakten med den enskilde.  

    God man och LSS-handläggare är experter på sina områden, på grund av förväntningar som 

deras position innebär och som de måste leva upp till. Det krävs även andra experter runt den 

enskilde för att kunna göra en bedömning eller verkställa en insats. Respondenterna intar även 

andra roller som kan innebära en styrka för den enskildes rättigheter. God mansrollen anses 

vara nödvändig för att tillgodose den enskildes inflytande i kontakt med myndigheten och 

personalen. Människor med funktionsnedsättning som inte har god man som kan föra deras 

talan är utsatta. Analysen av vår empiri visar att god man har en viktig funktion att fylla för att 

bevaka den enskildes rättigeter och sörja för att den enskilde har ett bra och fungerande liv. 

Medan föräldrarollen anses skapa förvirring och misstro i kontakt med myndigheten.  

    Kontakten mellan den enskilde och olika parter kan vara präglad av olika maktförhållan-

den. Det är lätt att styra den enskildes svar, LSS-handläggares arbete är byråkratiskt och for-

mellt utformat. God man och representant från förening säger att det är viktigt att kunna lagen 

för att kunna bevaka den enskildes rätt. Representant från förening anser att de kan vara med 

och påverka vissa beslut inom handikappomsorgen. Andra förhållanden, än våra representan-

ters roller, som påverkar den enskildes inflytande och självbestämmande är maktförhållandet. 

Det kan antingen möjliggöra eller hindra den enskilde att influera och bestämma i frågor som 

rör en själv. Vår analys av empirin visar att människor som står funktionsnedsatta individer 

nära har en påverkan på dem och att olika parter kan utöva makt gentemot den enskilde. Målet 

med handikappolitiken är att människor med funktionsnedsättning ska vara integrerade i sam-
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hället och ha samma villkor och möjligheter som andra. För att få samhällets stöd måste den 

enskilde själv ta initiativ för att söka det stöd denne behöver. Detta är grundläggande för den 

enskildes självbestämmanderätt och inflytande. Dessa rättigheter är tilltalande för medborgare 

medan kontakten mellan den enskilde och myndigheter kräver mycket engagemang från den 

enskilde (RFV 2002:1). Det kräver att den enskilde gör motstånd mot det maktförhållande 

som finns och att denne förlitar sig på andras förmågor eller kunskaper. 

    Den enskildes inflytande och självbestämmanderätt möjliggörs genom att representanter 

från handikappföreningar, goda män och LSS-handläggare lyssnar och förstår den enskilde.  

Genom att försöka förstå den enskilde på många olika sätt, strida för dennes rättigheter och 

var experter på deras område kan till exempel god man möjligöra den enskildes rättigheter. 

Den enskilde med funktionsnedsättning kan därmed tillgodose sina rättigheter med hjälp av 

god man. Dock krävs det mycket från den enskildes sida men också från företrädarna till den 

enskilde och LSS-handläggare. Att låta den enskilde ha inflytande i vissa frågor tycks kräva 

vissa förmågor hos företrädaren. De förväntas kunna lagen och hitta relevant information och 

strida för den enskildes rättigheter. Företrädaren har en avvägning att göra mellan den enskil-

des önskemål och de befogenheter företrädaren har. LSS-handläggare ska å ena sidan lyssna 

på den enskildes behov och åsikter och å andra sidan ska den agera som en byråkrat och följa 

riktlinjer. Den enskildes rättigheter ligger mycket på om dessa två parter ska lyckas att göra 

en avvägning mellan sina befogenheter och att vara medmänniska. Det vill säga att vara ly-

hörd och ge den enskilde möjligheter att kunna uttrycka sig. Därför ska inte den enskildes 

inflytande och självbestämmanderätt bero på vilken företrädare eller LSS-handläggare de har.  

Dessutom ska människor med funktionsnedsättning ha samma förutsättningar för att tillgodo-

se sina rättigheter som alla medborgare oberoende av funktionsnedsättning, företrädares och 

LSS-handläggares förmågor. Även om uppdraget som god man är komplicerat är det nödvän-

digt för den enskildes möjligheter att få sin röst hörd. Utan företrädare finns det en farhåga att 

den enskilde, som inte kan föra fram sin egen talan, blir utsatt för personalens och myndighe-

tens godtycklighet.     

    Det finns en farhåga att professionella och medborgare förlitar sig på att andra ska repre-

sentera människor med funktionsnedsättning. Denna farhåga blir ännu starkare när människor 

med funktionsnedsättning inte har någon företrädare trots att behovet finns. Föreningen DHR 

(DHR 2009) påpekar att allmänhetens välvilja inte kan skapa positiva förutsättningar för den 

enskilde. Vi menar vidare att uppdraget som god man och arbetet som handläggare inte enbart 

kan möjliggöra den enskildes rättigheter. Det krävs ett större politisk engagemang för att den 

enskildes rättigheter såsom självbestämmanderätt och inflytande tillgodoses. En tydlig be-
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skrivning och definition i lagen av dessa principer och rättigheter bör finnas nedskrivit i lagen. 

LSS-kommittén har haft för uppdrag att göra en bred översyn av lagen och personlig assi-

stans. Detta leder till olika förändringar i lagen såsom, tydligare barnperspektiv samt en ny 

insats ger rätt till personlig service och boendestöd. Trots revideringen av lagen kommer ing-

en tydligare beskrivning av självbestämmanderätt och inflytande (Regeringen 2009). Det hade 

medfört tydligare rättigheter för den enskilde istället för att enbart vara tilltalande principer.  

 

Under dessa fem kapitel har läsaren kunnat följa vår studie från problemformulering till ett 

mer preciserat syfte. Därefter har läsaren haft möjligheten att förstå det område som vi har 

behandlat. Med hjälp av rollteori, maktperspektiv och olika tidigare forskning har läsaren 

kunnat följa vårt resultat och vår analys. Detta för att sedan kunna reflektera över vår slutdis-

kussion. Vi hoppas innerligt att läsaren har haft en givande läsning och att diskussionerna 

som vi har tagit upp har upplevts som betydelsefulla.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjuguiden LSS handläggare: 

Introduktion: 

Presentera sig, syftet med intervju, fråga om det är ok med bandspelare! 

Hur länge har du jobbat som LSS handläggare? 

Än en gång tackar vi för att du vill ställa upp för vår intervju. Nu tänkte vi fråga dig kring: 

Ett nytt ärende: Vi menar med ett nytt ärende att individen inte är registrerad som brukare. 

1. Kan du berätta hur du gå tillväga när du får ett nytt ärende? 

2. Hur ofta träffar du den enskilde vid ett nytt ärende?    

3. Var sker det första mötet? 

4. Hur lång tid tar det innan ni sätter igång en utredning kring ansökan, från det att ansö-

kan har kommit? 

5. Hur lång tid tar det innan insatserna kommer igång? 

Är det någonting annat du vill säga angående det vi har pratat om just nu? 

Vi tänker gå vidare och prata om möten med den enskilde och god man. 

Ett  möte:  

1. Kan du berätta hur ett möte går till? 

2. Vilka är vanligtvis med på mötet? 

3. Kan du berätta om hur ett möte går till tillsammans med den enskilde. 

4. Kan du berätta om hur ett möte går till när god man är med. 

5. Hur ofta träffar du den enskilde fortsättningsvis? (till ex. när en ny ansökan görs, upp-

följningar etc.)  

Är det någonting du vill ta upp? 

Vi tänkte diskutera kring godmanskapet. 

Godmanskapet: 

1. Hur ofta träffar du god man? 

2. Hur upplever du kontakten med god man? 

3. Hur anser du att god man representerar den enskilde? 

4. Hur upplever du att den enskildes önskemål och behov kommer fram om god man är 

en släkting? 
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5. Hur upplever du att den enskildes önskemål och behov kommer fram om god man är 

opartisk, inte släkt? 

Finns det någonting annat du vill säga? 

Vi vill gärna prata om kommunikation, med det tänker vi helt enkelt sättet att prata med den 

enskilde.  

Kommunikation: 

1. Kan du berätta hur du kommunicera med den enskilde? (använder olika hjälpmedel)  

2. Hur upplever du kommunikationen med den enskilde?  

Det finns olika funktionsnedsättningar, till exempel: människor kan ha fått svårigheter att ut-

trycka sig efter en stroke eller så finns människor som har Asperger syndrom. 

3. Kan du berätta om du påverkas av funktionsnedsättningen som individen har i dit ar-

betssätt? 

 

Är det någonting annat du vill säga kring kommunikation? 

Vi tänkte fråga om dina rutiner. 

Rutiner och rubriker: 

1. Vilka riktlinjer har ni för ert arbete? 

2. Har du särskilda manualer att gå efter vid ett nytt ärende? 

3. Vilka rubriker ska finnas när du skriver en utredning?  

4. Kan du berätta hur ni använder er av lagen i ert arbete. 

Avslutande diskussion: 

Vi tackar så mycket för en givande intervju. Känner du att det är någonting annat som du vill 

säga? Jag hoppas att du är nöjd med intervjun. Vi vill säga att vi kommer att använda oss av 

intervju men att bara en liten del kommer att skrivas i uppsatsen. Naturligtvis så avidentifiera 

vi dig. Om det är någonting annat du fundera på har du min telefon nummer så kan du ringa. 

Tack!  

 

Intervjuguide god man 

Introduktion:  

Presentera sig, syftet med intervju, fråga om det är ok med bandspelare! 

Än en gång tackar vi för att du vill ställa upp för vår intervju. Nu tänkte vi fråga dig kring: 

God manskapet: 
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1. Hur länge har du varit god man? 

2. Kan du berätta om vad innebär godmanskapet?  

3. Hur går det till att bli god man? 

4. När man blir god man, ingår det någon introduktion? (lagstiftning, vad den enskilde 

har rätt till.) 

5. Är du god man till flera? I så fall hur görs prioriteringar av tiden ärendena emellan? 

6. Har du någon gång varit med om att den enskilde inte varit nöjd med den god man 

som man haft? 

7. Har ni som god man någon manual eller rutin som ni arbetar efter vad gäller god man-

skapet? 

Är det någonting annat du vill ta upp?  

Vi tänkte gå vidare och prata om relationer mellan god man och den enskilde. 

Relationen till den enskilde: 

1. Hur ofta träffar du den enskilde? 

2. Kan du berätta hur träffen går till?(är ni flera, var sker träffen, hur länge).  

3. Hur sker kommunikationen med den enskilde om den har svårt att utrycka sig? 

4. Hur upplever du att den enskilde kan berätta om sina önskemål och behov? 

5. Hur ser du på din roll med den enskilde? 

 

Är det någonting du vill tillägga? 

Nu skulle vi vilja fråga om din relation med handläggare. 

 

 

Relationen till handläggare: 

1. Hur ser du på din roll tillsammans med en handläggare? 

2. Träffars ni tillsammans med den enskilde, alla tre? 

3. Hur bestämmer ni om den enskilde ska vara med vid mötet eller ej? 

4. Hur upplever du att den enskilde uttrycker sina behov och önskemål? 

5. Hur ofta har ni kontakt med LSS-handläggare? 

 

Avslutande diskussion: 

 Vi tackar så mycket för en givande intervju. Känner du att det är någonting annat som du vill 

säga? Jag hoppas att du är nöjd med intervjun. Vi vill säga att vi kommer att använda oss av 

intervju men att bara en liten del kommer att skrivas i uppsatsen. Naturligtvis så avidentifiera 
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vi dig. Om det är någonting annat du fundera på har du min telefon nummer så kan du ringa. 

Tack! 

 

Intervjuguide föreningar 

Introduktion: 

 Presentera sig, syftet med intervju, fråga om det är ok med bandspelare! 

Än en gång tackar vi för att du vill ställa upp för vår intervju. Nu tänkte vi fråga dig kring: 

Föreningen:  

1. Hur länge har ni arbetat i föreningen? 

2. Hur kommer det sig att ni arbetar i denna förening? 

3. Kan du berätta vad ni gör i föreningen? 

4. Vilka frågor arbetar ni med i föreningen? 

Är det någonting du vill tillägga? Nu vill vi diskutera kring den enskilde. 

Föreningen i förhållande till enskilda:  

1. Arbetar ni i föreningen med enskilda frågor? 

2. Hjälper ni den enskilde i kontakt med myndigheter? 

3. Hur kommunicerar ni med enskilda som har svårt att kommunicera med sin omgiv-

ning? 

4. Kan du berätta hur ni gör för att förstå den enskilde? 

5. Hur gör den enskilde för att göra sig förstådd? 

Är det något annat du vill prata om? Vi vill fråga dig om förhållande till god man. 

 

Föreningen i förhållande till god man:  

1. Kan du berätta om den enskilde pratar om dennes goda man? 

2. Hur upplever ni kontakten mellan den enskilde och god man? 

3. Vilken kontakt har ni i föreningen med enskildas goda män? 

Vill du tillägga någonting. Nu vill vi fråga dig om kontakten med myndigheter. 

 

Föreningen i förhållande till myndigheter: 

1. Hur upplever ni LSS-lagen och den enskildes rättigheter? 

2. Har ni kontakt med olika myndigheter och mer specifik handikappomsorgen? 

3. Kan du berätta om kontakten med myndigheter? 

4. Hur tror ni i föreningen att enskilda upplever kontakten med myndigheter? 
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Är det någonting till vill prata om? Vi tänkte gå vidare och prata om den enskildes situation. 

 

Den enskildes situation: 

1. Hur tror ni i föreningen att den enskilde kan påverka sin situation? 

2. Berättar den enskilde om sin situation, sina behov i så fall vad? 

3. Hur upplever ni att den enskilde kan påverka insatserna som den har rätt till? 

4. Berättar den enskilde för föreningen om sin ansökan till insatser, om överklaganden 

mm? 

5. Hur ser ni i föreningen på möjligheten att påverka situationen för den enskilde? 

6. Om ni är anhörig till funktionshindrad, hur har ni upplevt mötet myndigheter? 

7. Hur har ni upplevt att de lyssnade till individens behov och önskningar? 

 

Är det något mer du vill säga? 

 

Avslutande diskussion: 

Vi tackar så mycket för en givande intervju. Känner du att det är någonting annat som du vill 

säga? Jag hoppas att du är nöjd med intervjun. Vi vill säga att vi kommer att använda oss av 

intervju men att bara en liten del kommer att skrivas i uppsatsen. Naturligtvis så avidentifiera 

vi dig. Om det är någonting annat du fundera på har du min telefon nummer så kan du ringa. 

Tack!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

Bilaga 2 

 

Hej, 

Vi är två socionomstudenter som ska göra en studie angående människor med funktionsned-

sättning. Vi vill sätta fokus på kommunikationen mellan den enskilde och LSS-handläggare 

samt god man/förvaltare. Vår intention är att undersöka hur individens egna ord, tankar och 

önskemål kommer fram. 

 Vi skulle vilja intervjua två personer som står nära människor med funktionsnedsättning och 

som kan berätta mera om deras upplevelser.  

För att kunna göra vår undersökning möjligt behöver vi din hjälp! Intervjun kommer att pågå 

under ca en timme, du får själv välja var det ska ske! Vi vill även påpeka att du blir anonym i 

vår studie och att det du berättar är konfidentiellt. 

 

Om du är intresserad och har mer frågor kontakta gärna: 

Charlotte Bernat 0491-777 00 

Viktoria Franzén 0491-270 01 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Charlotte & Viktoria 


