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Abstract
Giertz, Lottie (2012). Erkännande, makt och möten. En studie av inflytande och
självbestämmande med LSS. (Recognition, relations and power. A study of influence and
self-determination in LSS), Linnaeus University Dissertations No 93/2012. ISBN: 978-9186983-66-6. Written in Swedish with a summary in English.
The dissertation is about people with serious functional impairments who receive support
pursuant to the Swedish LSS – the Act Concerning Support and Service for Persons with
Certain Functional Impairments. LSS gives compensatory support, so that a person can
enjoy the right to live a life like anyone else. The user’s right to influence and selfdetermination is emphasized in the Act.
The overall aim of the dissertation is to describe and analyse conditions, possibilities,
and limitations to influence and self-determination for people receiving LSS support. The
investigation includes two interview studies. One is a study of influence and selfdetermination in everyday life with personal assistance. The other study focuses on people
receiving some form of LSS service in combination with having a limited guardian.
The thesis shows that LSS can be understood on a general level as a judicial recognition
of the group’s right to support for citizenship on individual terms. In many cases LSS
service give the user influence and self-determination in everyday life. The interaction
between the user and the supporting persons are crucial. If it involves mutual recognition of
equality and recognition of difference – the right to be compensated for restricted abilities –
then the user can act autonomously. The study deals with power and recognition as
essential aspects. The analysis shows that recognition and power together contribute to an
understanding of the complex situation that users of LSS measures have in their day-to-day
lives. The intention behind the care is to ensure the user’s best interest. Relations and
encounters around the user are affected by pastoral power with a caring purpose where
support and control are interwoven. Mis-directed recognition is perceived as an
infringement of integrity. The dilemma is that care that aims for something good without
recognition reduces the user to an object and disrespect. The studies reveal a tension
between the ideal of influence and self-determination as ”subject of rights” and the user’s
everyday life. Personal assistance can be designed to contribute to achieving the intentions.
Among many people receiving LSS support and having a legal guardian, the personal
influence and self-determination are not distinct and guardianship is unclear. Relations are
characterized by dilemmas concerning the preferential right of interpretation. The
individuals are seen as “objects of care” by others. Influence and self-determination depend
on a fundamental recognition of the user as subject with a need for individually adapted
care. This means the right to be and act as a “subject of care”. Recognition, relations and
power are keys to influence and self-determination in LSS.
Keywords: LSS, influence, self-determination, disability, recognition, power, social care,
Sweden.

Förord

Inflytande och självbestämmande – vad innebär det? Under mina år som
yrkesverksam inom omsorgen om människor med funktionsnedsättningar har
jag ofta funderat på frågan. Ämnet kom också att utgöra utgångspunkten för
mitt avhandlingsarbete. Det har varit en ynnest att under några år få fördjupa
sig i temat och försöka förstå hur inflytande och självbestämmande upplevs i
relation till samhällsstöd i vardagen.
En mörk hösteftermiddag knackade jag på Tapio Salonens dörr på
dåvarande Växjö universitet för att ansöka till forskarutbildningen i socialt
arbete och till Sociorama. Några månader senare hissades ridån till
forskarutbildningen upp och jag fick båda rollerna – i kombination med
kommunrollen! Plötsligt befann jag mig backstage universitetet (eller var det
frontstage?) och skulle också lära mig en ny roll, doktorandens. Detta är nu
mer än nio år sedan, en ofattbar lång tid.
En ny experimentell scen öppnade sig där vi prövade oss fram med
forskarcirklar, brukarcaféer och annat. Till det kom avhandlingens alla olika
former av scener med möten med intervjupersoner och andra. Tack alla
personer som jag har fått tillfälle att samtala med, utforska området
tillsammans med och intervjua! Ni har dramats mest framträdande plats! Det
har varit roligt, spännande, svårt och alldeles underbart!
Många möten och relationer har bidragit till avhandlingens framväxt. Mina
handledare Titti Mattsson, Verner Denvall och Kerstin Gynnerstedt har varit
ett stort stöd. Tack för uppmuntran, ledsagning och kritik! Jag är fylld av
beundran för er ork att läsa och kommentera alla dessa texter in i det sista! Ett
speciellt tack till min huvudhandledare Titti som följt mina vedermödor under
lång tid, din tro på mig och ämnet har varit bärande!
Iver Hornemann-Möller, varmt tack för ditt stöd och dina konstruktiva
kommentarer! Ett särskilt tack till två betydelsefulla fackgranskare; Torbjörn
Odlöw, som diskuterat, läst och kommenterat det jag skrivit om god man, tack
för ditt engagemang! Carl-Göran Heidegren, tack för lärorika kommentarer
på mitt avsnitt om erkännande och min tillämpning av teorin. Tack Ulla
Melin Emilsson och Kerstin Svensson för skarpa kommentarer på text- och
slutseminarium. Ni har haft ett avgörande inflytande på avhandlingens slutliga
utformning.
Det finns många fler som är värda att omnämnas. LAMM-gruppen; AnnSofie Bergman, Mairon Johansson och Marie Albertsson, ni är det totala
stödet bakom scenen med seriösa genrep och oseriösa peptalk. ”Nu mår jag
mycket bättre” med ballongackompanjemang… Foucault över en öl…
skönlitteraturläsning och massor av god mat. Angelika Thelin, Cissi Jonsson,
Emina Hadziabdic, Helene Jacobson Petersson, Lisbeth Sandvall, Sara
Hultqvist, Sofie Enell och övriga kollegor i doktorandgruppen, som härliga

samtalspartners. Tack för att vi förblivit synliga för varandra, i dalar och
toppar. Snart har vi alla bytt scenkostym, hur ska den nya kostymen se ut?
Stugskrivargängen! Vi slutar inte med den goda traditionen, eller hur?
Sibbamåla, Varberg eller Capri nästa?
Kia Graffman och Lisa Vahlne, kollegor på universitetets centrala scen;
grundutbildningen! Ni har bidragit med inskolning i rollen som lärare,
kursansvarig och studentmentor. Ni var och är goda ledsagare och stöttepelare
i denna nya världs alla irrgångar. Tack också Gunilla Åkerlundh för stort
tålamod och positivt handlag med nya kollegor! Micke Andersson för snabbt
support när det gäller datorfrågor och vacker musik! Annelie Harnegård, Mary
Thörnblad, Kristin Jeansson, Eva Ullman och övriga kommunkollegor för
verksamhetsförankring och idéer om fortsatt samarbete.
Inte att förglömma; vänners glada tillrop och stöd. Särskilt tack till er som
muntrat upp och inbjudit till förströelse det senaste arbetsamma året. Tack
också alla ni som korrekturläst under vackra vårkvällar! Speciellt tack till Evy
för kreativa kvällar. Min backstage utgörs av Hans och mina barn Jenny,
Anna, Rasmus och Elin, som alla bidragit med uppmuntrande tillrop och
effektiv tankeskingring. Sist och minst är barnbarnen; Hilda, Moa och Alvin,
de mest betydelsefulla! Ni har gett mig positiv energi och sporrat mig till att
bli klar!
En ljus majdag skickar jag iväg mitt manus med bävan och lättnad från
Linnéuniversitetet för under doktorandtiden har även universitetet bytt
scenkostym och rollbesättning.
Växjö den 8 maj 2012,
Lottie Giertz
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KAPITEL 1.
INLEDNING
Denna avhandling handlar om människor med omfattande funktionsnedsättningar som har insatser enligt LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Avhandlingens syfte är att undersöka villkor, gränser och
möjligheter för individens inflytande och självbestämmande. För att belysa
syftet har jag undersökt två exempel på hur det är att leva med stödinsatser.
Det är situationen för personer som har stöd av personlig assistans och det rör
situationen för personer med stöd av någon LSS-insats i kombination med
god man.1

1.1 Problemområde
Alla människors vardag är fylld av små och stora ställningstaganden. I allt från
morgonbestyr, klädval, arbetsuppgifter, studiefrågor, bostad och inredning till
fritidsaktiviteter sker någon form av val. En del är individens egna val, andra
beslut involverar och berör personer och faktorer i omgivningen. Människans
inflytande och självbestämmande i det egna livet och över den egna vardagen
påverkas av den kontext individen befinner sig i.
En olycka, en sjukdom eller en medfödd funktionsnedsättning påverkar
hur livet kan levas. Det är lätt att ta vardagen för given såsom den gestaltar sig
för tillfället. I Sverige skadas fler än 3 000 personer om året allvarligt i trafiken.
Varje år drabbas 30 000 personer av stroke; många får kvarstående men.
Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska funktionsnedsättningar hos
kvinnor över 45 år och män över 50 år.2 Personer i denna avhandling beskriver
den plötsliga förändringen från en dag till en annan till följd av en olycka eller
1
Här avses både personlig assistans enligt LSS 9:2, (SFS 1993:387) och assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken, (SFS 2010:110) eller LASS - lag om assistansersättning (SFS 1993:389) fram
till 2011 samt god man enligt föräldrabalken 11:4, (SFS 1949:381).
2
Uppgifterna har följande internetkällor: Hjärt- lungfonden (2011) och Trafikverket (2011).
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annat trauma, medan andra haft sina funktionsnedsättningar hela livet. För
vissa personer innebär livet redan från födseln begränsningar av fysiska eller
psykiska funktionsförmågor. Det föds cirka 200 barn cerebral pares varje år.
Cerebral pares är bara en av de diagnoser som kan orsaka bestående
funktionsnedsättningar för nyfödda barn.3
De flesta vuxna människor i Sverige kan ta ett visst inflytande och
självbestämmande i sitt eget liv för självklart men detta kan plötsligt förändras.
Möjligheten att kommunicera sin vilja kan begränsas liksom förmågan att
behärska sin kropp. Det personliga oberoendet blir beroende av det stöd
omgivningen kan erbjuda. Rätten att så långt som möjligt bestämma över sitt
liv blir problematisk när den ställs i relation till funktionsförmåga.
Individens delaktighet i och inflytande över välfärdsstatens insatser har
under de senaste årtiondena debatterats flitigt i olika sammanhang. I
demokratiutredningen från slutet av 1990-talet betonas alla medborgares rätt
till full delaktighet i samhället (SOU 2000:1). Individens rätt till inflytande
diskuteras här som en demokratifråga. I utredningen ingår ett antal
forskningsrapporter som belyser brukarinflytande och delaktighet. Den
svenska välfärdspolitiken har också de senaste decennierna generellt förändrats
mot större individualisering och ökad valfrihet för den enskilde. Dagens
politik betonar individens valfrihet, självbestämmande och rätt att styra sin
vardag till skillnad från ett tidigare paternalistiskt synsätt på utsatta individer
(Jfr Askheim, 2003b; Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Individen förväntas i
hög grad ta eget ansvar för sin livssituation, inhämta behövlig information och
välja utförare på den öppna marknaden oavsett om det gäller bilinköp, elbolag
eller sjukvård. Generellt har tendensen förändrats från samhällsansvar till ökat
egenansvar för medborgaren (Mik-Meyer & Villadsen, 2007:10). Flera stora
reformer under 1990-talet har påverkat verksamhet och forskning inom socialt
arbete i Sverige – ädelreformen, handikappreformen och psykiatrireformen.4
Området har förändrats genom lagförändringar och omorganisationer.
Inom socialt arbete har brukarens eller klientens inflytande och delaktighet
under senare år haft en given plats i såväl lagstiftning och praktisk verksamhet,
som i forskning (Karlsson & Börjeson, 2011).5 Rätten till ett betydande
självbestämmande i det egna vardagslivet och inflytande över framtida
planering av tillvaron har relativt länge varit obestridlig för vuxna människor
utan funktionsnedsättningar. För personer med nedsättningar är den
rättigheten jämförelsevis ny. Förändringen har emellertid inneburit att den
enskildes möjligheter att påverka stödinsatserna har ökat även för denna grupp
människor (Ineland m.fl., 2009). Normalisering och integrering var nyckelord

3

Uppgiften har följande internetkälla, RBU (2011).
Prop. 1987/88:176; prop.1992/93:159; prop.1993/94:218.
5
Brukare eller personer med nedsatt funktionsförmåga eller funktionsnedsättningar är de begrepp som
fortsättningsvis används i avhandlingen för att beteckna avhandlingens huvudpersoner. Begreppen
diskuteras närmare i ett kommande avsnitt.
4
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under utvecklingen inom handikappområdet i Sverige under senare hälften av
1900-talet, enligt Mårten Söder (2003:21ff). Även internationellt har området
uppmärksammats. FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning har kommit att tillhöra de internationella styrdokument
som har påverkat området (UN, 2006). På senare år har synen på individen
inom handikappområde förändrats från ett patientperspektiv till ett
medborgarperspektiv (prop. 1999/2000:79).
I Sverige trädde LSS och LASS i kraft år 1994 och kom att kallas
Handikappreformen. LSS är en riktad rättighetslag som kompletterar övrig
sociallagstiftning. Stöd enligt lagen ger individen ett kompensatoriskt stöd,
som kan möjliggöra rätten att leva ett liv som andra. Brukarens rätt till
inflytande och självbestämmande understryks generellt och ska gälla för alla
insatser enligt lagstiftningen. Verksamheten ska grundas på respekt för den
enskildes integritet som subjekt i sitt eget liv. Det var år 2011 drygt 80 000
personer som hade beslut om stödinsatser enligt LSS eller i form av personlig
assistans.6

1.2 Avhandlingens syfte och frågeställningar
Forskning och praktik för människor med funktionsnedsättningar återfinns av
tradition inom vård och pedagogik men också inom socialt arbete. Kärnan är
mötet mellan individ och stödinsatser. Sune Sunesson (2000:274) ger uttryck
för att det traditionella området för det sociala arbetets praktik och forskning
är fattigdomsbekämpning och skyddet av utsatta barn och familjer. Under de
senaste decennierna har andra grupper tillkommit, såsom äldre och människor
med funktionsnedsättningar. De senaste årens organisationsförändringar med
en kommunalisering av den tidigare landstingsstyrda omsorgen har alltmer
förskjutit området mot socialt arbete (Börjeson, 2010:156). Inriktningen i LSS
med en förändrad syn på personer med funktionsnedsättningar, från patient
till medborgare, har också närmat området till socialt arbete.
Forskning inom socialt arbete har drivits av en ambition att förändra och
påverka utsatta gruppers situation (Brante, 2003). Forskningen kan fungera
som kunskapsutvecklande för brukargrupper, verksamheter och ansvariga på
området. Forskningen har även en roll som kritisk granskare av välfärdsstatens
institutioner och verksamhetsformer. Min drivkraft i avhandlingsarbetet har
varit en ambition att beskriva, problematisera och förstå villkoren för några av
de olika grupper av människor, som har omfattande funktionsnedsättningar.
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och analysera villkor,
möjligheter och gränser för inflytande och självbestämmande för personer med
LSS-insatser. Frågeställningarna är:

6
Antalet personer med någon LSS-insats (9:1-10) var 1 oktober år 2011 cirka 68 000. Till det kom
cirka 16 000 personer med personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (Försäkringskassan, 2012).
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• Hur beskrivs och upplevs inflytande och självbestämmande i vardagen för
personer med LSS-insatser?
• Vilka faktorer påverkar inflytande och självbestämmande för människor
med LSS-insatser?
I undersökningen ingår två intervjustudier. Målgruppen för lagen är bred och
jag har därför valt två grupper med skilda förutsättningar. Det är personer som
har personlig assistans och personer med någon insats enligt LSS i
kombination med god man.7 Intervjupersoner är brukare och gode män samt
anställda, verkställare och handläggare inom LSS-området. Förutom
ovanstående frågeställningar söks därför svar på:
• Hur regleras och upplevs inflytande och självbestämmande för personer
med funktionsnedsättningar genom personlig assistans och god man?
Villkoren för brukarens inflytande och självbestämmande regleras av hur LSS
är formulerat och hur respektive insats är organiserad. Framväxten och
utformningen av LSS kommer därför närmare att beskrivas i kapitel tre. Jag
beskriver i det följande kort stödformerna personlig assistans och godmanskap
som speciellt kommer att studeras i syfte att belysa brukarens inflytande och
självbestämmande i vardagen.
I insatsen personlig assistans betonas individens rätt till inflytande särskilt
starkt, och den syftar till att möjliggöra individens självbestämmande. Insatsen
personlig assistans är influerad av den amerikanska brukarrörelsen
Independent Living och under framväxten av LSS var inflytandet från brukarorganisationerna påtagligt, enligt Hans Bengtsson & Kerstin Gynnerstedt
(2003:40).8 Assistansen ges framför allt i hemmet och innebär en nära kontakt
mellan assistent och brukare. Nordisk forskning visar att personlig assistans
möjliggjort ett samhällsdeltagande för brukaren och att utformningen gjort det
möjligt att påverka verkställandet av stödinsatsen (Jacobsson, 2000; Hugemark
& Wahlström, 2002; Askheim, 2005). Utformningen av insatsen personlig
assistans när det gäller brukarens formella rätt att ha inflytande är särskilt
markerad i LSS med tydligt formulerade möjligheter.
Avhandlingens första empiriska del om personlig assistans, benämns
fortsättningsvis assistansstudien. Den är tidigare publicerad som en
licentiatuppsats (Giertz, 2008). Assistanstudien visar på den komplexa

7 Med ”personlig assistans” avses i den fortsatta texten både insats enligt LSS 9:2 och personlig
assistans enligt socialförsäkringsbalken. God man avser beslut enligt föräldrabalken 11:4.
8
Independence Living – IL växte fram som en del av medborgarrättsrörelsen i USA under 1970-talet.
Målet var fullt medborgarskap för personer med funktionsnedsättningar. Rörelsen organiserade
brukarkooperativ som den första formen av personlig assistans. Assistansen är helt brukarstyrd i de
kooperativ som IL organiserar. IL finns i Sverige sedan 1980-talet (IL, 2011).
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situation, som uppstår när brukaren inte kan föra sin egen talan. Det innebär
en utsatthet för personer som på grund av sina funktionsnedsättningar har
nedsatt förmåga att kommunicera sina behov och önskningar. Inflytande och
självbestämmande för brukare i den situationen påverkas av förekomsten av en
ställföreträdare. Den andra studien i avhandlingen rör av den anledningen
ställföreträdare genom god man; i den fortsatta texten kallad godmansstudien.
Stöd av god man riktar sig till personer med nedsatt beslutsförmåga.
Personer som behöver hjälp med att hantera rättsliga, ekonomiska och sociala
frågor kan erhålla beslut om en rättslig ställföreträdare som kan bistå den
enskilde i dessa frågor. En form av ställföreträdare är god man enligt
föräldrabalken (FB). Många av de personer som har LSS-insatser har en
ställföreträdare som stöd. Området godmanskap är sparsamt studerat i svensk
forskning. Inom rättsvetenskap återfinns två undersökningar (Grauers, 1994;
Odlöw, 2005). Torbjörn Odlöw (2005) analyserar förmyndarlagstiftningens
utformning med utgångspunkt i principen om minsta ingripande åtgärd.
Forskning om godmanskap är begränsad i relation till människor med
funktionsnedsättningar. Det saknas även nationell eller regional överblick över
antal personer med LSS-insatser som har god man.
Många människor i LSS:s målgrupp har begränsningar i sin förmåga att
förstå information och uttrycka sin mening. Ett stort antal har ställföreträdare
på grund av nedsatt beslutsförmåga (SOU 2004:112). Med insatser enligt
lagen har individen rätt att ha inflytande över insatserna och
självbestämmande i vardagen. Det övergripande syftet är att beskriva och
analysera villkor, möjligheter och gränser för inflytande och självbestämmande.
Villkoren bestäms till stora delar av lagstiftning och organisering av stödet. De
faktorer som skapar möjligheter och sätter upp gränser utgörs av de
förutsättningar som brukare och personer i brukarens omgivning beskriver i
vardagen. I lagstiftningens breda målgrupp är jämförelsen mellan brukarens
formaliserade inflytande och självbestämmande med insatsen personlig
assistans och en mer begränsad självständighet med LSS-insatser i
kombination med god man, en skärningspunkt som saknar genomlysning. Det
som gör det intressant att studera dessa två stöd i relation till LSS:s
intentioner är att de kan beröra samma grupp människor och deras vardag.
Båda lagstiftningarna har en intention om individens inflytande. De två
exempel jag valt att studera belyser på så sätt vardagen med LSS-insatser
utifrån skilda perspektiv. Det är ur ett samhällsperspektiv väsentligt att
livsvillkor för alla grupper av medborgare synliggörs och här finns en
kunskapslucka.

1.3 Några utgångspunkter
En utgångspunkt i avhandlingen är att det sammanhang människan befinner
sig i påverkar hennes situation. Ingen människa kan vara helt fri och
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oberoende av sin omgivning. Inflytande och självbestämmande antyder någon
form av relation mellan subjekt. Det är begrepp i relation till en situation men
också till personer och omgivning. All mänsklig samvaro medför att individen
i någon mening anpassar sig till övriga individer och samhällets regler. Det
innebär med nödvändighet regleringar av och vissa inskränkningar i den
enskilde individens självbestämmande. Mänskliga relationer regleras av både
informella och formella regelsystem.
Intentionerna om inflytande och självbestämmande utgör utgångspunkt för
avhandlingens frågor. Intentionerna återfinns i lagstiftning internationellt och
nationellt. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgör ett sådant regelsystem (UN, 2006). Svensk lagstiftning som
påverkar området är främst socialtjänstlagen, LSS och socialförsäkringsbalken.9 I såväl grundlag som specifika lagar på området, såsom hälso- och
sjukvårdslagen betonas och regleras individens rätt till frihet, självständighet,
självbestämmande och inflytande.10 LSS styr en avgränsad del av
socialtjänstens område och även föräldrabalken har viss inverkan på området. I
föräldrabalken regleras förmyndarskap för minderåriga samt förvaltarskap och
godmanskap även för vuxna.
Bärande principer i lagstiftningen anger att insatserna ska grundas på
respekt för individens självbestämmande, integritet och delaktighet (SOU
1991:46, s.121). En genomgång av begreppen inflytande och självbestämmande i LSS och även FB kommer därför att presenteras närmare. Även om
svensk lagstiftning generellt framhäver den enskildes rätt till autonomi och
självständighet finns det också lagstiftning som syftar till det motsatta.
Tvångsingripande av olika slag innebär begränsningar av självbestämmandet.
Inskränkningarna kan syfta till att skydda omgivningen såväl som den
enskilde.11
Avhandlingen tar avstamp i LSS och den humanistiska människosyn som
utgör grunden för svensk handikappolitik (Bengtsson, 2005a). Det innebär en
grundläggande respekt för allas lika människovärde. Synen på individen som
självständigt subjekt med rättigheter innebär att individens förmåga att handla
och uttrycka sig erkänns. Subjektsperspektivet innebär att människovärde och
integritet ska stå i centrum, vilket medför att individen konstrueras som bärare
av rättigheter i lagen (Mattsson, 2008). En motsatt syn skulle då vara att
behandla individen som omsorgsobjekt. I betänkandet (SOU 1992:52)
framhålls den enskildes rätt att respekteras oavsett grad och art av
9

Socialtjänstlag, SFS 2001:453.
Hälso- och sjukvårdslag, SFS 1982:763.
11
Sådana regler är den svenska smittskyddslagen, lag om psykiatrisk tvångsvård och lag om vård av
missbrukare, enligt Elisabeth Rynning (1994:356). Den enskildes självbestämmande kan också
inskränkas av föreskrifter av olika slag. Det kan vara sanktionsregler som villkorar vissa rättigheter. Till
exempel är rätten till sjukpenning förknippad med vissa sanktionsregler som villkorar individens
självbestämmande, visar Ann-Charlotte Landelius (1996:44f).
10
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funktionsnedsättning. Självbestämmande beskrivs som en etisk princip som
ska vägleda arbetet.
Individens självständighet är relativ. Frågan är vad individen vara
självbestämmande i och över vad en människas inflytande sträcker sig. Vi är
alla beroende av andra människor och samhällets organisering. Människor
ingår i olika sociala relationer som påverkar individer och grupper.
Lagstiftning och regelverk sätter gränser för den enskildes fria vilja. För
avhandlingens huvudpersoner kan funktionsnedsättningen innebära att
förmågan att uttrycka den egna viljan ser annorlunda ut än för de flesta. En
central fråga är hur det påverkar individen och omgivningen. Redan tidigare är
alla medborgares rätt fastslagen i de grundläggande fri- och rättigheterna i
regeringsformen. Att individens inflytande och självbestämmande även
betonas i LSS antyder att det inte är en självklarhet för lagstiftningens
målgrupp med inflytande. Godmanskapet som stödform visar att det finns ett
behov av en ställföreträdande funktion för vissa människor. Inflytande och
självbestämmande genom ställföreträdare diskuteras som problematisk i
propositionen till LSS (prop 1992/93:159). Hur ett ställföreträdande
inflytande regleras och upplevs är därför en fråga i studie.
Inflytande och självbestämmande har inte vedertagna definitioner. En
utgångspunkt för hur begreppen kan avgränsas är att inflytande avser
möjligheten att själv påverka och utforma ramarna för sitt liv, genom aktiva val
och delaktighet i väsentliga beslut. Hit räknas medborgerliga rättigheter som
till exempel rösträtt. Med ramar och väsentliga beslut syftar jag även på val av
bostad, arbete och fritidssysselsättningar. I de senare frågorna kan en god man
stödja och företräda brukaren. Med självbestämmande avser jag individens
möjlighet att detaljstyra sitt vardagsliv efter sina egna behov och önskemål i
det sammanhang individen befinner sig. Vardagen kräver en mängd av val och
ställningstaganden till alternativ, i allt från det lilla till det mer övergripande.
Denna undersökning har visat att begreppen är överlappande och komplexa.
Maktbegreppet är en utgångspunkt i avhandlingen, då jag menar att
begrepp som inflytande och självbestämmande antyder en maktrelation.
Relationen mellan brukare av socialtjänst och personer som är representanter
för myndigheter eller stödorganisationer innebär ett ojämlikt möte. Relationer
och makt som perspektiv på brukarens situation är ett användbart teoretisk
perspektiv i socialt arbete (Järvinen, 2002; Mik-Meyer & Villadsen, 2007;
Karlsson & Börjesson, 2011). Individens beroendesituation och den
asymmetriska relation som följer av det kan belysas av maktteorier. Redan
tidigt kom makt och maktlöshet upp som teman i brukarintervjuerna. I dessa
diskuterades maktlöshet som en del av de relationer som omgav individen. Jag
utgår från den franska filosofen Michel Foucaults relationella maktbegrepp,
vilket innebär att jag kommer att tala om makt, motstånd och pastoralmakt,
istället för makt i termer av över- och underordning. Alla relationer rymmer
en aspekt av makt, menar Foucault (1961/1986; 1975/2003). Med
utgångspunkt i hans teori betraktar jag makt som ett närvarande och skiftande,
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men inte alltid synligt fenomen i alla mellanmänskliga relationer. Foucault
maktanalys kan ge en förståelse för villkor, möjligheter och gränser i de
relationer som brukaren ingår i (Foucault, 1975/2003). Vad som händer i de
relationer och möten brukaren ingår i analyseras även med Goffmans
(1959/2006) interaktionsbegrepp. Med stöd av Honneth (2000/2003) visas att
erkännande är en väsentlig aspekt av mänskligt samspel.
Sammanfattningsvis tar jag avstamp i mänskliga rättigheter och
intentionerna i svensk lagstiftning på handikappområdet. Erkännande, makt
och möten utgör teoretiska nycklar till en förståelse av inflytande och
självbestämmande.

1.4 Centrala begrepp i avhandlingen
I det följande avsnittet redogörs för centrala begrepp som återkommer i
avhandlingen. Det är handikapp, funktionshinder, funktionsnedsättning, brukare
och samt några egna ordsammansättningar, som utgör undersökningens
kärnområde och därför kräver en genomgång. Centrala i avhandlingen är
människor med beslut om LSS.
Jag visar kort hur avhandlingens
huvudpersoner har benämnts och kategoriserats tidigare och hur jag valt att
benämna dem fortsättningsvis.

Handikapp, funktionshinder, funktionsnedsättning
Begreppen för att beskriva individer i gruppen eller kollektivet som helhet har
förändrats över tid. Ordval och kategoribeskrivningar förändras ständigt och
kommer att utvecklas i en framtid. Det är inte enkelt att beskriva den
heterogena grupp det rör sig om med en enda beteckning. I ett historiskt
perspektiv har begreppen förändrats från direkta beskrivningar av de yttre,
synliga tecknen på funktionsnedsättning som omvärlden kan uppfatta till en
mer sammanfattande kategoribeteckning med administrativa syften.
Tidigare var det vanligt med direkta beskrivningar av de funktionsnedsättningar individen uppvisade. Med begrepp som sinnesslöa, lytta, stumma
eller sinnessvaga kategoriserades människor fram till mitten av 1900-talet i
både officiella sammanhang, till exempel i 1860 års folkräkning, och i
folkmun, enligt Staffan Förhammar (2004a:39). I mitten av 1900-talet
användes invalider som en samlingsbeteckning för personer med olika former
av funktionsnedsättning. Handikapp introducerades på 1960-talet som en
beskrivning av en fysisk eller psykisk begränsning hos individen. Handikapp
blev ett samlingsbegrepp för alla former av individuella begränsningar och
kom att ersätta invalidbegreppet, även internationellt (Förhammar, 2004a:35).
I den svenska lagstiftningen från år 1994 används begreppet funktionshinder. Det kan ses som en markering att hindret ligger i den omgivande
miljön. Svårigheterna uppstår i interaktionen mellan individ och miljö. Idag
används beteckningen människor med funktionsnedsättning för att ytterligare
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markera att alla är människor i första hand men att vissa har funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningen kan ge upphov till funktionshinder i
en miljö som inte är tillgänglig. Funktionsförmåga utgör ett alternativt
begrepp och används inom ICF.12 Termen funktionsförmåga kan nyanseras
för varje individ och innebär på så sätt en mindre grad av gruppkategorisering.
ICF bygger på såväl medicinska som psykologiska och sociala perspektiv på
individens funktionsförmåga.
Svårigheten med alla kategoriseringar är att termen i sig blir laddad med
värderingar efter en tid. Jag menar att de begrepp vi använder måste beskriva
både personens faktiska förutsättningar och ställa dessa i relation till en
omgivande fysisk och social miljö. Det är i ett givet sammanhang en
funktionsnedsättning blir till ett funktionshinder.

Brukare, klient, patient
I relation till välfärdssystemet uppstår ett behov av kategorisering. Exempel på
benämningar är patient, klient, omsorgstagare, boende, konsument, kund och
brukare.
Begreppet brukare har lånats in till svenskan från danskans bruger i slutet
av 1970-talet (Montin, 1998). I statliga dokument definieras brukare som en
beteckning på personer som nära och personligt berörs av en kommunal verksamhet
och som i regel utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång tid. Det är den
offentliga definitionen av begreppet och återfinns i flera statliga dokument
sedan en längre tid tillbaka (prop. 1986/87:91 s.14; Ds 1991:18; Ds 2001:34
s.15). I samband med demokratiutredningen kom medborgarens insyn och
inflytande på offentlig verksamhet att diskuteras, liksom brukarinflytande (Ds
2001:34). Begreppet brukare kan avse eleven/föräldern i grundskolan eller den
äldre i relation till hemtjänsten. Individen är en brukare av den service
organisationen erbjuder under en längre tid, vilket utesluter kontakter av mer
akuta slag, enligt definitionen ovan. Inom offentlig verksamhet fick
beteckningen fäste under slutet på 1990-talet som ett led i en allmän strävan
att komma ifrån passiva beskrivningar som patient eller omsorgstagare.
Individen kan förhålla sig som eller bli betraktad som klient, brukare,
konsument eller kund. Beteckningarna syftar till att beskriva individens
relation till offentliga institutioner, enligt Tapio Salonen (1998:47). De
skiftande benämningarna antyder att individen har en roll i relation till en
organisation. I brukarrollen som begrepp ligger en valfrihet mellan vissa
stödalternativ men rollen ger framför allt individen en möjlighet att påverka
befintliga verksamheter utifrån egna krav och behov (Salonen, 1998).
Relationen är dock asymmetrisk, då individen har ett behov av stöd.
12

International Classification of Functioning, Disability and Health. Modellen bygger på medicinska,
psykologiska och sociala perspektiv på funktionsförmåga. Modellen är tänkt att fungera som ett
internationellt verktyg inom såväl forskning som praktik (WHO, 2012).
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Inom handikappområdet har de senaste åren beteckningen brukare kommit
att användas i många verksamheter. Det gäller speciellt inom assistansområdet
där den enskilde har en valfrihet i analogi med Salonens resonemang ovan. En
brukare har möjlighet att välja verkställare på den öppna marknaden, men kan
inte fullt ut jämställas med en kund då han eller hon har ett omfattande
stödbehov. Brukare är en vanlig beteckning inom hela LSS-området och
används i många sammansatta ord såsom brukarråd, brukarinflytande och
brukarorganisationer. Begreppet antyder en aktiv roll i en relation. En kritisk
synpunkt på ordvalet är att begreppet antyder en större valfrihet än vad som
faktiskt är möjligt för den enskilde och att det fortfarande är en
gruppbeteckning.
Handikappomsorgen har av tradition ett vårdande perspektiv och där
förekommer även beteckningen omsorgstagare för alla personer med LSSinsatser. Verksamhetsanknutna ord som ”boende” i gruppbostad eller
”arbetstagare” inom daglig verksamhet, används också.

Val av begrepp i avhandlingen
Som jag har visat i tidigare stycke är begreppet brukare inte är oproblematiskt.
I de diskussioner jag haft med såväl enskilda personer som representanter för
brukarorganisationer har meningarna varit delade om begreppets
användbarhet och begränsningar. Vissa tycker att brukare är en neutral
beteckning och därför användbar, andra menar att det är en kategorisering av
individen som innebär ett begränsat synsätt på människan. Alla former av
sammanfattande beteckningar på grupper av människor innebär en
kategorisering som förenklar, begränsar och grupperar människor (Goffman,
1963/1986). Jag kan som forskare se dessa faror men måste i texten vara tydlig
med vem som avses. Det underlättas av definierade och avgränsade
kategoriseringar. I texten används brukare för att beteckna en person som har
en eller flera LSS-insatser, vilket sammanhänger med syftet (Grönvik,
2007:33). Det innebär en administrativ definition av målgrupp. Jag preciserar
inte vilken insats som avses, om det inte krävs för att förtydliga
sammanhanget.
Brukare och personer med funktionsnedsättning eller begränsad funktionsförmåga är de begrepp jag använder i den fortsatta texten där det är tillämpligt.
Företrädesvis används det kortare brukare. Jag har valt att i vissa sammanhang
använda handikapp i sammansatta ord. Det är fortfarande ett allmänt
språkbruk som till exempel återkommer i intervjuerna. I vissa historiska
genomgångar används även mer historiskt tidstypiska ord. Definitionen av
funktionsnedsättning och funktionshinder ansluter sig till den som
Socialstyrelsens termbank rekommenderar i sin genomgång av termerna.13 Det
13

Med funktionsnedsättning avses en nedsättning av en individs funktioner orsakad av sjukdom eller
en skada. Funktionshinder är de hinder som uppkommer i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en fysiskt eller psykosocial miljö som ger systematiska begränsningar . Handikapp kan
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är betydelsefullt att sträva mot en enhetlig begreppsanvändning inom såväl
praktik som forskning. I något sammanhang är beteckningen huvudman
relevant och används då. Huvudman är det rättsliga begreppet för en person
med beslut om god man.
Ytterligare ordsammansättningar som används i texten: med LSS-insatser
avses alla insatser enligt LSS men också personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken. Med personlig assistans eller assistans avses såväl LSS
9:2 som personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken om inget annat
anges. Med LSS-personal syftar jag på anställda i olika verksamheter såsom till
exempel daglig verksamhet eller bostad med särskild service.14 LSS-personal
inbegriper också personliga assistenter om det i sammanhanget varit rimligt att
sammanföra assistans med annan LSS-personal. Jag använder LSS-verkställare
för att beteckna de personer som ansvarar för verkställigheten av insatser och
LSS-handläggare för dem som utreder och beslutar om insatser.

1.5 Avgränsningar
Människor med omfattande funktionsnedsättningar kan ha flera stödinsatser.
Det följande avsnittet klargör gränsdragningen mot andra former av stöd på
handikappområdet; förmyndare, förvaltare och olika stödinsatser i hemmet.
Jag har valt att tydliggöra avgränsningar mot de stöd som visat sig vara
närliggande till LSS-insatser, personlig assistans och god man som
avhandlingen berör.
När det gäller ställföreträdarskap avgränsas undersökningen till god man
och inkluderar inte någon av de nedan nämnda. Förmyndare gäller sedan 1989
endast minderåriga personer, eftersom inga vuxna personer omyndigförklaras.
God man enligt föräldrabalken (FB) 11:4 är en form av rättsligt
ställföreträdarskap för vuxna personer. Ytterligare en form är förvaltare.
Förvaltare är sedan år 1989 den mest långtgående åtgärden på området.
Förvaltarskap innebär att den enskilde fråntas sin rättshandlingsbehörighet
och förvaltaren behöver inte inhämta huvudmannens samtycke för att
genomföra beslut som rör personen. I avhandlingen avses endast god man
enligt FB 11:4.
Det finns flera olika stöd som ges i brukarens hem. Insatser som har viss
likhet med personlig assistans är bostad med särskild service enligt LSS 9:9
eller stöd av hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Hemtjänstinsatser är inte i
samma utsträckning individuellt anpassade som personlig assistans. Individen
har inte samma möjligheter att påverka vem som genomför insatsen eller när
användas i en vidare mening än funktionshinder men Socialstyrelsen föreslår att begreppet utmönstras
(Socialstyrelsen, 2003; Danermark 2005; Socialstyrelsens termbank, 2011b).
14
Med rätt till stöd av LSS kan den enskilde beviljas tio specificerade insatser enligt LSS 9 §. Till
exempel personlig assistans enligt LSS 9:2, bostad med särskild service LSS 9:9, daglig verksamhet
enligt LSS 9:10.
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och hur den ska genomföras. Bostad med särskild service erbjuder inte
möjligheten att välja personal som i personlig assistans, men i övrigt ska
intentionerna i LSS gälla även den insatsen. Närliggande insatser som
innefattar liknande arbetsuppgifter är även personligt ombud och
boendestödjare som berör personer med psykiska funktionsnedsättningar och
därför endast rör ett fåtal intervjupersoner i undersökningen.

1.6 Disposition
I detta inledande kapitel har undersökningens problemområde autonomi och
LSS kort beskrivits och avhandlingens relevans för socialt arbete visats.
Avhandlingens syfte och frågeställningar har klarlagts. Inflytande och
självbestämmande har kort diskuterats liksom relationen till makt. De
huvudsakliga begreppen har presenterats och frågor utifrån dessa har
introducerats.
Dispositionen för avhandlingens fortsatta kapitel ser ut på följande sätt:
Avhandlingens andra kapitel behandlar problemområdet inflytande och
självbestämmande. Här redovisas forskning i relation till framför allt
handikappområdet. Kapitel tre inleds med en beskrivning och diskussion kring
den historiska utvecklingen. Därefter beskrivs aktuell lagstiftning inom
området och hur stödet av LSS, personlig assistans och godmanskap växt
fram.
I det fjärde kapitlet redogör jag för metodologiska överväganden, metodval
och genomförandet av de studier som ligger till grund för avhandlingen.
Analysprocessen redovisas, liksom etiska överväganden. Därefter följer det
femte kapitlet med en redogörelse för det teoretiska ramverk som utgör
grunden för analysen. Denna text tar avstamp i ett forskningsfält där
individens presentation av sig själv, mötet och scenen utgör ett centrum. Ett
annat teoretiskt område är makt och relationer samt möten mellan individ och
stödpersoner. Erkännande är ett relevant teoribegrepp beträffande
avhandlingens område och utgör en sista del av den teoretiska grunden för
analysen.
I kapitel sex till tio presenteras undersökningens empiri och analys.
Avhandlingen diskuteras med utgångspunkt i de två empiriska studierna.
Kapitlen är upplagda efter de teman som analysarbetet gav upphov till. Det är
såväl empiriska som teoretiska teman. Kapitel sex behandlar betydelsen av
erkännande på olika nivåer. Kapitel sju har som tema funktionsnedsättningen i
sig och platsen för mötet. I det därpå följande kapitel åtta visas betydelsen av
övriga roller i omgivningen och deras påverkan. Det leder diskussionen vidare
till relationen mellan brukare och stödpersoner. Kapitel nio har som tema
stöd, kontroll och makt i de relationer som formar brukarens vardag med
personlig assistans, LSS-insatser och god man. I kapitel tio är temat den
rollansamling som förekommer runt en del brukare. I det avslutande kapitel

20

elva diskuterar jag avhandlingens resultat i relation till undersökningens
frågeställningar. Jag lyfter fram de viktigaste resultaten och möjliga vägar för
fortsatt forskning.

En presentation
I inledningen till varje kapitel kommer avhandlingens huvudpersoner att
porträtteras genom korta berättelser för att ge läsaren en bild av de människor
som undersökningen berör.15 Brukarberättelserna utgör fiktiva personer
sammansatta av några av de personer jag mötte eller fick beskrivna i de
intervjuer som utgör undersökningens empiri. Den korta berättelsen
levandegörs i vissa fall med ett personligt tilltal och i andra som en berättelse i
jag-form eller med repliker. Det ska inte uppfattas som direkta citat.
Det övergripande syftet med brukarberättelserna är att gestalta de skiftande
individuella förutsättningar som avhandlingen belyser och de dilemman det
ger upphov till. Personerna eller situationerna som beskrivs har valts med en
viss anknytning till de kapitel de inleder. De personer som får beslut om LSSinsatser har i många fall ett livslångt behov av andra för sin dagliga
omvårdnad, för att kunna sköta sitt hushåll och för att komma ut i samhället.
Graden av stödbehov och innehållet i stödet varierar från person till person.
Med berättelserna vill jag ge läsaren en glimt av de människor som det rika
intervjumaterialet speglar. Daniel, som presenteras i början av nästa kapitel är
helt beroende av stöd de flesta av dygnets timmar, vilket är ett exempel på hur
omfattande funktionsnedsättningar kan te sig i vardagen.

15
Berättelserna är inspirerade av en analysmetod Karin Widerberg (2002:140 ff) beskriver. Att arbeta
med porträtt och idealtyper är, enligt Widerberg en användbar metod för analys och presentation av ett
kvalitativt material. Det är ett sätt att visa sammanhang och levandegöra ett intervjumaterial. Det kan
förtydliga teman och centrala element i empirin. Med porträtt, menar Widerberg ett sammandrag av en
verklig person och med idealtyp avser hon en fiktiv sammanställning av flera personers situation. De
inledande berättelserna i avhandlingen är fiktiva sammandrag och därför ”idealtyper”, enligt Widerbergs kategorisering. Begreppet ”idealtyp” förekommer i andra sammanhang och jag kallar dem därför
brukarberättelser.
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KAPITEL 2.
FORSKNING OM INFLYTANDE
OCH SJÄLVBESTÄMMANDE
Daniel
Daniel är 40 år och pappa till två skolbarn; barnens mamma och han
lever inte tillsammans. Fram till för några år sedan arbetade Daniel
inom socialtjänsten i en mindre stad i södra Sverige. Han fick då så
allvarliga funktionsnedsättningar av den sjukdom han haft en längre tid,
att han var tvungen att sluta sitt arbete. Daniel har personlig assistans
med ett privat assistansbolag som verkställare. Hans tre assistenter
stödjer honom i hans hem med alla där förekommande sysslor och med den
personliga omvårdnaden. Det första året med assistans var de också ett
stöd i hans arbete.
– Utan assistans skulle jag inte kunna styra mitt liv så mycket som jag
gör idag! Alla tre är väldigt bra med barn, det är en förutsättning för att
livet ska fungera. Med en av killarna kan jag också fortsätta mitt
fackliga arbete. Med den andra har jag fram till nu kunnat fortsätta
segla, det måste jag ge upp nu tyvärr.
– När jag har en bra period så vill jag ha kontroll över min vardag och
styra mina assistenter. Under mina sämre perioder måste de känna mig
tillräckligt bra för att kunna ta hand om mig och mitt liv utan att jag
precis dirigerar dem. Tröttheten är mitt största funktionshinder. Den
kräver ständiga anpassningar av både mig, familjen och mina
assistenter.
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Daniel reflekterar över vad inflytande betyder i hans vardag och över gränser
och möjligheter. Han har, som alla vuxna människor, rätt att forma sitt liv och
göra fria val. Som individ tillhör Daniel dock en grupp människor som är
starkt beroende av stöd under resten av livet. Människor med omfattande och
nedsatta funktionsförmågor kan på det sättet vara särskilt utsatta och sårbara.
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är exempel på regleringar
som betonar individens rätt att själv styra sitt eget liv. Det är
överenskommelser som på ett internationellt plan hävdar frihet och inflytande
för den enskilde.
Artikel 3 Allmänna principer. Denna konventions principer är följande:
a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,
b) icke-diskriminering
c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,
d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten.
(Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
SÖ 2008:26)
Enligt konventionen innebär självbestämmande oberoende och frihet att göra
egna val. I konventionens engelska text används ”individual autonomy”, vilket
översatts med självbestämmande i den svenska texten. Rätten till oberoende
artikuleras liksom deltagande och inkludering. Synen på funktionsnedsättning
kan i konventionen beskrivas som miljörelativ (Tøssebro, 2009:13). Konventionens text betonar rätten till kompensation. I artikel 12 anges rätt för
personer med funktionsnedsättningar att få det stöd de behöver för att kunna
utöva sin rättskapacitet. Stödet ska ta hänsyn till personens önskemål och
preferenser. I artikel 19 betonas den enskildes rätt till att leva ett självständigt
liv med tillgång till de valmöjligheter som andra har. Individen ska vid behov
ges tillgång till stöd och service i hemmet och personligt stöd för att kunna
deltaga i samhällslivet trots en funktionsnedsättning. Konventionen utgör en
startpunkt för den fortsatta fördjupningen i avhandlingens centrala begrepp.
Kapitlet kommer att behandla inflytande och självbestämmande. En
väsentlig fråga är hur begreppen kan förstås i den handikappolitiska kontexten.
Jag tar min utgångspunkt i FN:s konvention på området och svensk
lagstiftning. Kapitlet inleds med närliggande begrepp som används synonymt i
lagtexter och forskning. I det därpå följande avsnittet gör jag en genomgång av
svensk forskning. Jag avgränsar mig till handikappområdet samt ett fåtal
studier på angränsande områden. Jag ger vidare en översikt av relevant
internationell forskning med inriktning på inflytande och självbestämmande
inom handikappområdet, personlig assistans och godmanskap.
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2.1 Närliggande begrepp
Det finns flera begrepp som till viss del överlappar eller gränsar till
avhandlingens huvudbegrepp. Som en inledning har jag här valt att kort
diskutera närliggande termer som används synonymt eller parallellt i forskning
och lagtext.
Frihet, autonomi, integritet, delaktighet och oberoende är begrepp som kan
beskrivas som närliggande, liksom empowerment. Regeringsformen inleds med
att all offentlig makt ska utövas med respekt för den enskilde människans
frihet och värdighet (SFS 1974:152). Frihet är ett vitt begrepp och garanteras
medborgaren i ett antal punkter i kap. 2:1 i regeringsformen, som till exempel
yttrandefrihet, informationsfrihet och religionsfrihet. Frihet står i motsats till
begränsningar eller inskränkningar. Begreppet frihet används i lagstiftning och
forskning för att markera individens rätt att fritt välja eller att ha frihet. Frihet
är ett relationellt begrepp; för att kunna tala om frihet måste det också finnas
ofrihet (Svensson, 2001).
Autonomi betyder enligt Nationalencyklopedin (2012) att välja självständigt
och rätt att bestämma över sitt eget liv. Enligt Göran Hermerén (1996:143)
innebär autonomi två skilda saker. Dels att få bestämma själv i frågor som
endast berör den egna personen och dels att vara med och påverka beslut som
också inkluderar andra. Hermerén finner att det är väsentligt att särskilja dessa
två delar av autonomibegreppet. Självbestämmande skulle då ingå i den första
delen av autonomibegreppet, det som berör den egna personen.
En person kan ha nedsatt autonomi och det kan innebära ett behov av
kompensatoriskt stöd vid beslut och handlingar. Nedsatt förmåga till
autonomi kan vara åldersrelaterat eller hälsorelaterat. Barn upp till 18 år har
inte full autonomi enligt svenskt synsätt, men med åldern utvecklas barnets
möjlighet till autonoma beslut. Titti Mattsson (2002:119 ff) diskuterar i ett
rättsligt sammanhang relationen mellan autonomi, ålder och mognad. En
människas beslutsförmåga antas öka med ålder och vid beslut som rör barn
och ungdomar ska hänsyn tas till den växande beslutskompetensen. Vuxna
människor vars beslutsförmåga ifrågasätts ska bedömas av läkare inför beslut
som inskränker den enskildes autonomi. I relation till vuxna personer
diskuteras beslutsförmåga som förmågan att förstå information och därmed
konsekvenser av beslut (Odlöw, 2005:33ff). Vid behov av att begränsa
individens autonomi ska dessa vara så lite integritetsinskränkande som möjligt,
enligt intentionerna i föräldrabalken (prop. 1974:142, s. 116), vilket kräver att
beslutsförmågan kan bedömas.
Integritet är ytterligare ett begrepp som ligger nära inflytande och
självbestämmande. Integritet kan beskrivas som rätten att bli respekterad som
människa och rätten till ett fredat privatliv. I socialtjänstlagen avses rätten till
ett fredat privatliv och rätten att styra över hur information om privatlivet
sprids. Med ideell integritet menas skydd för personlighet och privatliv
(Mattsson, 2002:32). Respekt för individens åsikter, önskningar och
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värderingar är integritet, enligt Hermerén (1996:143). Ideell integritet, med
ett skydd för personlighet och privatliv och därmed respekt för individens
önskningar, utgör grunden för den enskildes möjlighet till inflytande och
självbestämmande.
Begreppet delaktighet har under de senaste tio åren använts för att beskriva
individen utifrån aktivitet, engagemang och inflytande i relation till
omgivningen. WHO:s bio-psyko-sociala klassifikationssystem för funktionsnedsättningar ICF syftar till att skapa en gemensam internationell modell för
att kunna mäta och tala om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Med
delaktighet menas i modellen individens engagemang i olika livssituationer.
En del forskning utgår från ICF-modellens delaktighetsbegrepp för att
beskriva inflytande, till exempel Martin Molin (2004).
Begreppet empowerment används ibland i sammanhang liknande
avhandlingens huvudbegrepp. Empowerment inbegriper individens rätt till
självbestämmande och avser en förändring av situation. Det kan också vara ett
arbetssätt. Det är ett vitt begrepp som över tid förändrats i olika riktningar.
Empowerment betyder att erövra makt och styrka för att förändra de krafter
som förorsakar gruppens eller individens maktlöshet, menar Askheim
(2007:18ff). Askheim visar att begreppet har två inriktningar varav en är den
mer ursprungliga med starka influenser från Paulo Freire och innebär en
radikal kritik av staten som paternalistisk. En annan del har en
marknadsorientering där individens fria val betonas som en liberal kritik med
utgångspunkt i individens eget ansvar. Båda inriktningarna har fokus på
förhållandet mellan individens självbestämmande i relation till
samhällsinstitutioner. I personlig assistans, liksom i LSS:s formuleringar om
den enskildes eget ansvar och rätt till självbestämmande kan spåras intryck från
empowerment, visar Askheim (2003b). Joye Sprague & Jeanne Hayes (2000)
argumenterar på för att det är i relationer som bygger på empowerment som
alla människors självbestämmande blir till. Den engelska termen har ingen
heltäckande översättning utan används ofta oöversatt i de nordiska länderna.
Rätten att ha egen kontroll över sin vardag är det väsentliga, oavsett
behovet av praktisk hjälp, enligt flera forskare. Mårten Söder diskuterade
redan år 1989 beroende som ett begrepp som måste särskiljas från autonomi.
Att till viss del fatta autonoma beslut utesluts inte av det faktum att en individ
är beroende av hjälp i vardagen. Att till viss del kontrollera sin vardag är
självbestämmande trots beroende. En vanlig definition av begreppet beroende
är ”att ha stöd”, vilket tar sin utgångspunkt i ett tillstånd i praktiken
(Hammarström & Torres, 2007). Barn och äldre människor förutsätts vara
beroende av andras stöd. Beroende kan därför generellt sägas vara
åldersrelaterat (Silfverberg, 2006). Människor med funktionsnedsättningar kan
vara beroende av stöd oavsett ålder. Med rätt stöd i vardagen kan upplevelsen
av oberoende uppnås (Ball, m.fl., 2004). Beroende – oberoende och självbestämmande är en diskuterad tankemodell.
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Inflytande och självbestämmande är begrepp som är centrala i de senaste
årens samhällsdebatt och som genomgången ovan visar finns det ett antal
överlappande begrepp.

2.2 Inflytande och självbestämmande i svensk
forskning
I detta avsnitt redogörs för svensk forskning på området. Forskning om
inflytande för personer med funktionsnedsättningar behandlar olika grupper
inom området. Det kan vara diagnosgrupper, skilda åldersgrupper eller
forskning i relation till stödinsats.
Magnus Tideman (1997) poängterar till exempel att inflytande är speciellt
betydelsefullt för gruppen människor med utvecklingsstörning, eftersom deras
funktionsnedsättning gör dem extra utsatta för godtycklighet:
Ur utvecklingsstördas perspektiv är inflytandefrågor av särskilt stor
betydelse; dels därför att man oftast är i livslångt beroende av stöd och
hjälp och dels därför att man p.g.a. handikappet är särskilt utsatt för
andras godtycke. Möjligheten att ta egna initiativ är begränsad och
särskilda språkrör som för ens talan är ofta nödvändigt. (Tideman,
1997:78)
Detta förhållande gäller även för andra grupper som har omfattande
funktionsnedsättningar. Personer med nedsatt kognitiv förmåga eller med
kommunikationssvårigheter riskerar även de att utsättas för andras godtycke.16
Möjligheten till inflytande för unga personer med funktionsnedsättningar har
studerats av Elisabeth Olin & Bibbi Ringsby Jansson (2006) inom ämnet
socialt arbete. De fann att en faktor som ökar upplevelsen av inflytande är
starka ställföreträdare i form av anhöriga med kunskap om både individ och
rättigheter. En grupp ungdomar i deras undersökning hade svårigheter att
kommunicera. Det ställer stora krav på en lyhörd omgivning för att individen
då ska kunna ha ett reellt inflytande. Dessa ungdomar hade ett omfattande
stöd av insatser. Ungdomarna i den andra gruppen i undersökningen
utvecklade skiftande strategier för att hantera vardagen. För att säkerhetställa
inflytandet valde de att inte ta emot det stöd som erbjöds, utan försökte i
möjligaste mån klara sig själva. Det medförde ett utanförskap och en stor
utsatthet beskriver Olin & Ringsby Jansson (2006:57). Jag tolkar strategierna
som ett avståndstagande från välfärdsstatens stödinsatser.

16
Kognition innebär förmågan att bearbeta intryck och utifrån detta styra sitt beteende. Inom kognition ingår
en mängd olika förmågor; som t.ex. intelligens, problemlösning., beslutsfattande, minne, central koherens,
exekutiva funktioner och theory of mind (Dahlgren, 2007:52). Kognitiv funktionsnedsättning menar jag är
ett brett begrepp och innefattar flera handikappgrupper, här ingår människor med intellektuell
funktionsnedsättning men även andra grupper.
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Inflytande i vardagslivet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar studeras också av Sven Jarhag (1993, 2001). I den första studien har
han följt att antal utvecklingsstörda personer i vardagen. Formellt sett har de
rätt att fatta egna beslut men Jarhag beskriver en stor maktlöshet. Omgivningen begränsar individens möjlighet till eget beslutstagande. I den andra
undersökningen studeras hur rätten till individuell plan används av personer
med utvecklingsstörning eller autism. Individuell plan är en rättighet enligt
LSS och syftar till inflytande och planering av individens livssituation. Han
använder empowerment som perspektiv på individens inflytande- och
frigörelseprocess. Resultatet visar att om individen inte har förmåga att aktivt
utöva sitt personliga inflytande blir personen ett objekt i planeringsprocessen.
Omgivningens inställning till personer med intellektuella funktionsnedsättningar präglas av en paternalistisk inställning, menar Jarhag (2001).
Inflytande kan studeras som en aspekt av levnadsvillkor. Det gör Helena
Eriksson & Magnus Tideman (2010) som har jämfört levnadsvillkoren under
1990-talet och framåt, för personer med LSS-insatser17. Studien bygger på en
enkätundersökning. Levnadsvillkoren för gruppen har sammantaget inte
förbättras nämnvärt sedan 1990-talet. Rapporten visar dessutom att i den
studerade kommunen är det bara strax över hälften av undersökningspersonerna som deltar i planeringsmöten som rör dem själva. En tredjedel
uppger att de ofta bestämmer över sitt eget liv, en knapp fjärdedel uppger att
de sällan eller aldrig gör det. Forskarnas slutsats är att inflytande och
delaktighet behöver utvecklas för målgruppen. En central fråga i anslutning till
rapporten är vad orsaken till det begränsade inflytandet är.
Sexualitet och kärlek för unga personer med funktionsnedsättningar rör
frågor om självbestämmande och beroende. Lotta Löfgren-Mårtenson (2003)
utgår från att sexualitet förutsätter självbestämmande och autonomi. När det
gäller gruppen ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar, finner
hon en stark ambivalens hos såväl de personer det gäller, som hos andra i deras
omgivning. Omgivningen har svårt att förhålla sig till ungdomarnas
vuxenblivande på detta område när de i andra sammanhang fortfarande
behöver stöd för att klara vardagen. Hon ser det också som ett
generationsskifte. De som idag är unga följer för det mesta gängse livsfaser;
med den frigörelseprocess som alla ungdomar går igenom. Men synen på
ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar och deras sexualitet
väcker många frågor. Föräldrarna till undersökningens ungdomar brottas med
att uppmuntra till ”normala” relationer och en vilja att skydda sitt barn. De
anställda, varav en majoritet är kvinnor, har ett mer kontrollerande
förhållningssätt. De uppmuntrar å ena sidan nära relationer men sätter å andra
sidan en gräns för sexuella relationer. Ungdomarnas självbestämmande
kontrolleras och begränsas, visar Löfgren-Mårtenson (2003).

17

Avgränsat till personer med utvecklingsstörning, autism och vuxna med förvärvad hjärnskada.
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En funktionsnedsättning som leder till ett funktionshinder ger i sig en
påtvingad ofrihet och ett beroende, visar Ritva Gough (1994). Det
problematiserar inflytande och självbestämmande. Rätten att hävda sitt
mentala oberoende av andra trots ett fysiskt beroende är ett krav för individens
rätt till autonomi, framhåller bland annat Ove Mallander (1999) och Mårten
Söder m.fl. (1990). De beskriver att omvärlden har svårt att skilja det fysiska
beroendet från den principella rätten att vara självbestämmande Detta
diskuterar även den brittiska handikappforskaren Michael Oliver (1996/2009);
han menar att självbestämmande innefattar rätten att autonomt styra sitt liv.
Att vara subjekt i sitt eget liv ger ett fullt medborgarskap. Peter Brusèn (2000)
framhåller att delaktighet i samhällslivet förutsätter en möjlighet att planera
vardagen utifrån sig själv. Hans utgångspunkt är att alla vuxna individer strävar
efter att själva få bestämma mål för livet och vardagen oavsett
funktionsförmåga. Enligt dessa relaterade diskussioner kan autonomi och
självbestämmande ses som begrepp som förutsätter individen som subjekt
oavsett grad av stödberoende. Grad av beroende och oberoende beskriver då
endast individen i relation till stödbehov, inte som människa.
Bostad med särskild service enligt LSS 9:9 är ett område som har
utforskats under 2000-talet utifrån ett inflytandeperspektiv. Bostadsformen är
vanlig för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Tanken om
självbestämmande för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar har växt fram ur Nirjes normaliseringsprincip som formulerades
på 1960-talet, hävdar Anette Kjellberg (2002). Hon har undersökt hur
målgruppen beskriver sitt självbestämmande och inflytande idag på
gruppbostäder och i daglig verksamhet enligt LSS. De intervjuade personerna
skattade sitt oberoende som lågt eller obefintligt i båda sammanhangen. De
var beroende av personalens beslut i dagliga rutiner och aktiviteter och det
fanns inte utrymme för självbestämmande.
Liknande resultat har även andra forskare visat. Inkludering, delaktighet
och inflytande påverkas av stödets utformning. Barbro Blomberg (2006)
undersöker i sin avhandling hur gruppbostäder och andra LSS-insatser
påverkat vuxna utvecklingsstörda personers inkludering i samhället. Enskilda
individer upplever en större delaktighet efter LSS införande, men graden av
delaktighet är avhängigt arenan och interaktionen. Blomberg visar att
målgruppen behöver ha tydlig kommunikation och ett tydligt regelverk att
förhålla sig till för att kunna vara delaktiga enligt sina förutsättningar. Mycket
av arbetet i de LSS-verksamheter Blomberg (2006:182) undersöker bedrivs
enligt gamla strukturer med inslag av uppfostran och kontroll. Det motverkar
individens möjlighet till delaktighet på sina villkor. Blomberg finner att
mentala strukturer lever kvar även om organiseringen av verksamheten ser
annorlunda ut. Verksamheterna har utvecklats från totala institutioner till mer
individuellt anpassade stödformer men synen på de utvecklingsstörda är i
grunden inte förändrad. Även Lena Widerlund (2007) visar att de anställdas
attityder många gånger omöjliggör ett reellt självbestämmande för personer
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som bor i gruppbostäder enligt LSS. Widerlund (2007) menar att de anställda
i de studerade gruppbostäderna skapar rutiner och arbetssätt som inte stämmer
överens med brukarens rätt till självbestämmande. Bristande kunskap om
uppdraget och ett otydligt ledarskap leder till att arbetsgruppen formar sitt
arbete enligt gamla strukturer. Undersökningen väcker frågan om det är
målgruppen i sig, som innebär att individens delaktighet inte är prioriterad i
verksamheten eller om orsaken är traditionella arbetsmönster.
Kommunikationsförmåga och vems röst som ges utrymme i mötet mellan
stödpersoner och brukare är aspekter av självbestämmande som Kristina
Karlsson (2007) har studerat. Hon undersöker brukarens möjlighet till
självbestämmande under planeringssamtal i habiliteringsverksamheten. I de
samtal som brukaren inte kan medverka i på grund av sitt funktionshinder får
en annan person utöva ställföreträdande inflytande. Karlsson beskriver två
kategorier av ställningstaganden. Antingen ger ställföreträdaren uttryck för
vad hon eller han själv anser är brukarens mening eller också uttrycker
ställföreträdaren vad som är möjligt att utläsa av brukarens reaktioner. Hon
visar på de svårigheter brukare med kognitiva funktionsnedsättningar har att
deltaga i samtal och göra sin röst hörd. Karlsson (2007) menar att en
förutsättning för att ge brukaren möjlighet till självbestämmande är att öppet
diskutera de dilemman som brukarens faktiska funktionsnedsättning innebär
och i samspel aktivt skapa utrymme för brukarens eget uttryck.
I Sverige ger LSS-insatsen personlig assistans brukaren lagstadgad rätt att i
möjligaste mån själv styra vem som ska verkställa insatsen och vem som i
vardagen ska utföra uppdraget. Det är långtgående rättigheter för
brukarinflytande. Agnetha Hugemark (2004) ser att rätten att välja
assistansverkställare ger utrymme för inflytande och valfrihet som kund, men
också i perspektivet som arbetsledare självbestämmande i vardagen. Hugemark
använder Hirschmans (1970) begrepp exit och voice för att beskriva brukarens
handlingsutrymme. Som kund kan brukaren välja mellan att agera inom den
valda organisationen och försöka påverka den eller välja att lämna
organisationen och anlita en annan verkställare. Det ger brukaren möjlighet
till inflytande, hävdar Hugemark (2004). Barbro Wadensten & Gerd
Ahlström (2009) finner att lagens intentioner är avhängigt av bemötandet från
assistenter och ansvariga. Den viktigaste faktorn för brukarnas upplevelse av
inflytande, delaktighet och integritet är att assistenten visar sig förstående.
Monika Larsson (2008) har granskat LSS som en rättighetslagstiftning.
Hon finner att de handikappolitiska intentionerna – inflytande, självbestämmande, delaktighet och tillgänglighet inte kan betraktas som formella juridiska
rättigheter. Brukaren kan inte överklaga om hon eller han inte anser sig kunna
utöva självbestämmande i strikt rättslig mening. Stödinsatserna däremot är
juridiska rättigheter och brister överklagas. Även om de övergripande
intentionerna inte är rättsnormer så har de en normbildande funktion, vilket
gör dem till starka rättigheter, menar Larsson (2008).
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Som tidigare visats ligger delaktighet och inflytande nära varandra som
begrepp. Sara Hultqvist (2008) har sammanställt forskning som rör
brukarinflytande eller delaktighet inom skola, sjukvård, handikappomsorg,
äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. I kunskapsöversikten granskas
framför allt det kollektiva brukardeltagandet i det svenska välfärdssystemet,
men definitionen på brukarinflytande är relativt vid. De flesta
undersökningarna återfinns inom skolområdet och sjukvården. I skolan har
demokratiaspekten av delaktighet utgjort grunden för flera undersökningar
och inom sjukvården är det patientens eget inflytande som återkommer som
tema. Övriga tre områden tillhör alla socialtjänstens kärnområden, varav
handikappomsorgen utgör denna avhandlings problemområde. Inom
handikappomsorgen såväl som inom övriga områden återfinns en ekonomisk
aspekt av brukardelaktighet. Brukarens valfrihet mellan alternativa
verksamheter ger ett visst inflytande som kund på en marknad, enligt
Hultqvists (2008) genomgång. Hon har dock inte funnit ett enhetligt mönster
i vare sig metodval eller teoretisk definition av begreppet delaktighet eller
inflytande i de undersökningar som studerats.

Inom angränsande välfärdsområden
Självbestämmande har studerats och diskuterats inom skilda välfärdsområden i
Sverige. Det kan vara angeläget att se hur forskning på närliggande områden
undersöker begreppen. Inom såväl socialtjänst som sjukvård återfinns bidrag
till en relevant diskussion.
I en undersökning gjord av Tommy Möller (1996) studeras inflytande i
barnomsorg och äldreomsorg ur ett brukarperspektiv. Han delar upp
inflytande i individuellt och kollektivt. Brukarinflytande avser då ett kollektivt
inflytande via en brukarorganisation och förekommer inom äldreomsorgen
men är inte lika vanligt inom barnomsorgen. Brukarorganisationerna inom
äldreområdet är starka påtryckargrupper kollektivt. Det individuella inflytande
inom äldreomsorgen är däremot begränsat. De äldre uttrycker att de har små
möjligheter att påverka verksamheten. De känner sig negativt beroende av
organisationen och väljer därför att inte ifrågasätta. Det individuella
inflytandet inom barnomsorgen genom föräldrarna upplevs som större, med
möjligheter för ställföreträdaren att påverka både generella frågor och mer
individuella. Barnen har en stark ställföreträdare i föräldern vars röst
respekteras. Det personliga ställföreträdarskapet har här betydelse för det
faktiska inflytandet, vilket många äldre saknar. Möller diskuterar inte de äldres
ställföreträdare och deras roll att företräda individen.
Inflytande i äldreomsorgen har också studerats av Eva Wikström (2005).
Brukare inom äldreomsorgen preciserar i hennes undersökning inflytande som
en fråga om vad, när, hur, var och av vem stödet ges. Om brukaren kan
påverka dessa faktorer upplever man sig ha inflytande, enligt Wikström
(2005:145). Beroende – oberoende är ett motsatspar som i detta sammanhang
anger relationen till andra. Autonomi anger individens egen strävan efter
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integritet och självbestämmande (Hammarström & Torres, 2007). Forskarna
finner i sin undersökning inom äldreomsorgen att ålder och kroppsliga
åldersförändringar gör det legitimt att erhålla stöd och därmed avvika från
normen om oberoende. Det är förändringar som ligger utanför individens
kontroll. Orsaken till hjälpbehovet avgör den individuella upplevelsen av
beroende respektive oberoende.
I socialtjänstlagen (SoL) framhålls generellt den enskildes självbestämmanderätt. Ann-Charlotte Landelius (1996) undersöker därför socialtjänstens
inställning i praktiken till individens självbestämmande och viljeyttringar. Vid
frivilliga insatser är utgångspunkten att individen har självbestämmande. Men
för att få insatser krävs att den enskilde anpassar sig till socialtjänstens regler
och medverkar i eventuella utredningar. Landelius (1996:412) finner att den
enskilde inte har rätt till självbestämmande enligt SoL, utan det är snarare en
medbestämmanderätt. Formuleringen i SoL om självbestäm-mande har
tillkommit i attitydpåverkande syfte, menar Landelius. Det har haft avsedd
effekt genom att socialtjänsten visar återhållsamhet med att upprätta alltför
långgående villkor för insatser och är uppmärksam på betydelsen av den
enskildes medverkan. Landelius slår fast att socialtjänstlagens skrivning om
självbestämmande får en svag rättslig effekt framför allt vid tvångsingripande
enligt lagen om vård av unga (SFS 1990:52) och lagen om vård av missbrukare
(SFS 1988:870), trots att dessa vilar på socialtjänstlagen.
Patientens självbestämmande inom hälso- och sjukvården kan ha relevans
för mitt avhandlingsområde. Göran Lantz (1998) resonerar om självbestämmande som ett egenvärde och som ett moraliskt värde. Självbestämmande är
en grundsten i en människosyn som hävdar alla människors lika värde. Lantz
argumenterar vidare för att rätten till självbestämmande kan övergå till en plikt
som framför allt inom sjukvården kan upplevas som stora krav för individen.
Linus Broström (2007) har granskat ställföreträdarskap inom vården som
baseras på patientens hypotetiska inställning (the substituted judgment
standard). Broström hävdar att ett ställningstagande baserat på ett erkännande
av jämlikhet och därmed respekt för person är etiskt försvarbart. Genom att
försöka ta patientens perspektiv uttrycker ställföreträdaren respekt för och
solidaritet med personens utsatthet.
Elisabeth Rynning (1994) har genomfört en omfattande rättsvetenskaplig
undersökning av patientens rätt till självbestämmande och av samtyckeskravet
inom sjukvården. Patientens självbestämmande inom sjukvården ska
respekteras, patienten har rätt till information om alternativa behandlingar och
åtgärder ska utformas i samråd med den enskilde. Rynning (1994:127) gör en
uppdelning i positiv respektive negativ självbestämmanderätt, vilket kan
tydliggöra begreppet. Positivt självbestämmande innebär rätten att efterfråga
en viss behandling och att välja mellan olika behandlingar, vilket kräver
information och samråd. Negativt självbestämmande innebär rätten att avstå
från behandling, vilket kräver information och respekt för individens beslut.
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Definitionen av vad beslutsinkompetens innefattar är av största vikt att
enas om då det är av stor betydelse för individens rättsskydd, enligt Rynning
(2002:277). Beslutsinkompetens kan innebära ett beslut om god man eller
förvaltare, vilket får konsekvenser för den enskilde. Hon visar också att
rättsläget i svensk lagstiftning är oklarare än i våra nordiska grannländer.
Rynning (1994:282 ff) menar att patientens beslutsförmåga måste vägas in. I
vilken mån en person bedöms förstå information som ges och överblicka
konsekvenserna av ett beslut, avgör personens beslutsförmåga. Den kan
graderas och den kan skifta över tid. Beslutskompetens kan variera på en skala
från full, över relativ till absolut beslutsinkompetens, menar Rynning (1994).
Diskussionen är central för synen på personer som har LSS-insatser där
beslutsförmågan är skiftande beroende på funktionsnedsättningen. Den kan
jämföras med en diskussion Titti Mattsson (2002) för kring mognadsbedömningar. Det är svårt att fastställa kriterier för förmåga oavsett om det
gäller barn, ungdomar eller vuxna. På avhandlingens problemområde bedöms
graden av beslutskompetens av olika aktörer på området och det finns inga
vedertagna kriterier.
I detta avsnitt har aktuell svensk forskning som berör inflytande och
självbestämmande inom handikappområdet och närliggande forskningsfält
skildrats. Flera angelägna studier finns och med avhandlingen avser jag att
bidra med ytterligare en pusselbit som berör förståelsen av väsentliga faktorer
för inflytande och skillnaden mellan olika målgrupper inom LSS:s målgrupp. I
det följande avsnittet introduceras något av den internationella forskning som
finns om begreppen i relation till människor med funktionsnedsättningar,
personlig assistans och ställföreträdarskap.

2.3 Internationella perspektiv
Genomgången i detta avsnitt sammanfattar en del av den internationella
forskning som är relevant för avhandlingen. Inom pedagogik och handikappforskningen är självbestämmande ett område som utvecklas i nära samarbete
med praktiken. Det undersöks och prövas som en förmåga som kan tränas och
läras för en ökad livskvalitet för såväl barn som vuxna och då särskilt inom
specialpedagogik. Närliggande forskningsområden är empowerment och
independent living för personer med funktionsnedsättning. Inom dessa
områden återfinns också frågor som berör självbestämmande och inflytande
(Sprague & Hayes, 2000; Ratzka, 2002; Askheim, 2003b; Morris, 2004).
Forskning inom handikappområdet utgår i många fall från lagstiftning och
reformer (Söder, 2005). I Norden avspeglar lagstiftningen en likartad
inställning till individens aotonomi. Blomberg m.fl. (2010) har jämfört
lagstiftning och stödverksamhet i Finland och Sverige för personer med
intellektuella funktionsnedsättningar. Lagstiftningen i de båda länderna har
liknande intentioner. En annan likhet är den bristande överensstämmelsen
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mellan ideologi och praktik. Författarna finner i sitt empiriska material brister
i delaktighet och begriplig information för brukarna, vilket begränsar deras
möjlighet till autonomi. I Finland finns fortfarande institutionsboende kvar
och i inget av länderna är den öppna arbetsmarknaden tillgänglig för personer
med intellektuella funktionsnedsättningar, vilket Blomberg m.fl., (2010)
menar är en begränsning av den enskildes möjlighet att leva som andra. I
Norge har flera forskarlag studerat personlig assistans ur ett inflytandeperspektiv. Jan Andersen m fl., (2006) visar att det som i Norge kallas
brukarstyrd assistans, är den insats som framför allt ger brukarinflytande. I
stödet finns ett tydligt krav på ansvar som arbetsledare, vilket ger brukaren
auktoritet.
Även forskare utanför Norden har arbetat med att fånga inflytande och
självbestämmande under de senaste årtiondena. I USA, Canada och
Australien, men även Europa pågår forskning framför allt inom specialpedagogik. Träning i självbestämmande ingår som en del i utbildningen för
barn och ungdomar med skiftande funktionsnedsättningar. Träningen på
området syftar till ett självständigt vuxenliv och forskningen visar att det
påverkar upplevd livskvalitet. (Wehmayer m.fl., 1996; 2011; Algozzine m.fl.,
2001; Karvonen m.fl., 2004; Nota m.fl., 2007; 2010). Forskningen pekar på
att såväl miljö och omgivning, som personliga egenskaper hos individen har
betydelse. Dessa aspekter av självbestämmande är kartlagda och definierade,
liksom betydelsen av självbestämmande för individen. Michael Wehmeyer
visar att självbestämmande är starkt relaterat till upplevd livskvalitet för
individer med intellektuella funktionsnedsättningar. Han medverkar i ett stort
antal internationella forskningsprojekt på området.
Self-determined behaviour refers to ´´volitional actions that enable one to
act as the primary causal agent in one´s life and to maintain or improve
one´s quality of life´´. (Wehmeyer m.fl., 2011:21)
Wehmeyer (1996) har även studerat självbestämmande för personer med
kognitiva nedsättningar i mer generell bemärkelse. Han har arbetat fram en
modell för träning av självbestämmande ur flera olika aspekter. Genom att
träna individens starka förmågor och ge individen tillfälle till erfarenhet av att
fatta egna beslut kan individen uppmuntras att ta inflytande och självbestämmande. Gapet mellan självbestämmanderätten och vardagen är stor för
framför allt personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Wehmeyer
(2004) hävdar att en människa är självbestämmande om hon är aktivt subjekt i
sitt liv. Han beskriver att begreppet har förändrats över tid. Under 1920-talet
blev det en utgångspunkt i socialt arbete, både som en politisk rättighet för
speciella grupper och som en individuell rättighet (Wehmeyer, 2004).
Definitionen av självbestämmande är realtivt universell, visar Wehmeyer m.fl.,
(2011). Hur självbestämmande manifesteras i handling kan däremot komma
att variera. Ett handlingssätt som baseras på självbestämmande kan variera
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med situation, kultur, ålder, kön med mera. Självbestämmande är
sammankopplat med empowerment i flera forskningsprojekt och används
många gånger synonymt i samband med funktionsnedsättning i betydelsen att
få möjlighet att kontrollera sitt eget liv, menar Wehmeyer m.fl. (2011).
Självbestämmande och träning har studerats av flera forskargrupper. Bob
Algozzine m.fl. (2001) visar i en genomgång av forskningsresultat fram till år
2000 att träning av vissa aspekter av självbestämmande såsom aktiva val och
självrepresentation ger signifikanta resultat. Lynn Gil (2007) visar att en aktiv
träning av förmågor inom området underlättar för ett självständigt vuxenliv
och speciellt i övergången mellan skola, eget boende och arbete.
Självbestämmande i relation till livskvalitet studeras i flera sammanhang. Det
är en betydelsefull faktor för upplevelsen av livskvalitet för unga personer med
funktionsnedsättningar, enligt Janette McDougall, m.fl., (2010). Detsamma
gäller personer med lindriga intellektuella nedsättningar, vilket beskrivs av
Yves Lachapelle m.fl. (2005) i en undersökning där man prövar mätinstrument
för såväl självbestämmande som livskvalitet i ett par länder. I undersökningen
väcks frågan om det sociala stödet personerna får i alltför hög grad tenderar att
passivisera dem istället för att uppmuntra dem att ta egna beslut. Det krävs
erfarenhet av att lösa problem för att utveckla självbestämmande, menar
forskarna.
I relation till människor med funktionsnedsättningar är det speciellt
väsentligt att diskutera de processer och relationer som omger individen för att
förstå hur självbestämmande gestaltar sig. Föreställningen att människor kan
agera autonomt är problematisk, alla är beroende av stödjande relationer till
andra, menar Joye Sprague & Jane Hayes (2000). Det gäller i än högre grad
för individer med nedsatt funktionsförmåga. De individuella förmågorna styr
graden av autonomi. De relationer som omger individen är centrala.
Relationerna kan stödja eller hindra självbestämmande, hävdar författarna som
vill peka på betydelsen av empowerment. Även Tamas Heller m.fl. (2011)
poängterar omgivningens roll men ur ett annat perspektiv. Omgivningens
attityder formar individens självbestämmande och kan stödja ett aktivt
deltagande för individen, enligt Hellers m.fl. (2011) forskningsgenomgång.
Heller m.fl. finner att männiksor i omgivningen har svårigheter att bemöta
vuxna personer med omfattande funktionsnedsättningar som vuxna. Den
negativa inverkan ett barnbemötande får för individens möjligheter till
självbestämmande är betydande. För att förhålla sig till detta måste de
personer som omger individen förstå att självbestämmande är ett utslag av
omgivningsfaktorer, menar forskarna. Betydelsefulla faktorer är: bemötande,
kommunikationsformer och institutionella restriktioner. Detta gäller oavsett
individens ålder. Dessa faktorer är möjliga att påverka och de redogör för
forskning som visar på betydelsen av kompetent personal. För en
sammanfattning av amerikansk forskning på området se också Bedarius Bell,
m.fl., (2009). De redovisar en genomgång av forskning om autonomi,
självbestämmande i ett livsloppsperspektiv för personer med funktions-

35

nedsättningar. Självbestämmande utvecklas med livserfarenhet, finner
forskarlaget. I Sverige har inte träning av individens självbestämmande på
samma sätt diskuterats under senare år. I SOU 1992:52 har dock en sådan
möjlighet presenterats.
Beroende och oberoende är en del av diskussionen om inflytande. Mary
Balls m.fl., (2004) undersökning rör äldre personer men resonemanget är
tillämpligt även för personer med funktionsnedsättningar. För att erhålla
inflytande över vardagen markerar undersökningspersonerna sitt oberoende av
stöd. Genom att i så stor utsträckning som möjligt klara sig själv bibehåller
den äldre kontroll och inflytande. Det kräver att personalen medvetet ger stöd
till egenaktivitet och att de arbetar individuellt med var och en (ibid, s. 476).
I Canada och USA växte under 1970-talet ett antal self-advocacy grupper
fram, med en stark inriktning på individens självbestämmande. Advocacy
innebär ett företrädarskap till skillnad från self-advocacy som innebär att ge
varje person förutsättningar för att utrycka sin egen mening. Self-advocacy har
framför allt utvecklats i grupper med människor med intellektuella
funktionsnedsättningar (Chappell m.fl., 2001; Cone, 2001).
Self-advocacy is a component of self-determination that focuses on the
attitudes that lead individuals to define goals for themselves and the
ability to take initiative to accomplish those goals. (Cunconan-Lahr &
Brotherson, 1996:352)
Organisationen People First startade i Canada. Ole Petter Askheim (2003b)
anser att self-advocacy rörelsen bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar har sina rötter i den skandinaviska normaliseringstraditionen.
Trots detta är den största organisationen för self-advocacy ”People First” inte
särskilt utbredd i Norden. Ett exempel i Sverige är dock organisationen
Grunden.18 En förklaring kan vara att integrationstanken är starkare förankrad
i Norden än i Storbritannien och USA, vilket medfört att egenorganisering
inte fått fäste här på samma sätt, menar Askheim (2003b). Svensk forskning
visar att det finns en tendens till förändring på området. Ove Svensson &
Magnus Tideman (2007) visar att det bland unga vuxna personer med en
intellektuell funktionsnedsättning kan skönjas ett begynnande motstånd mot
kategorisering och samhällsstöd i den form det har idag. De pekar på en
växande rörelse med verksamheter drivna av deltagarna själva. Det är en
egenorganisering med syfte att skapa egenmakt för grupper och individer.
Avsnittet har kort skildrat internationell forskning om inflytande och
självbestämmande för människor med funktionsnedsättningar för att till sist
avrundas med aktuell svensk forskning kring egenorganisering. För att förstå
intentionerna i den svenska lagstiftningen LSS och hur de påverkar brukarens
vardag har jag utgått från två exempel, assistans och godmanskap. Det är stöd
18

Se vidare Grunden (2012).
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som återfinns till viss del även i andra länder. I det följande avsnittet beskrivs
forskning som bedöms ha relevans för avhandlingen inom dessa två områden.

2.4 Personlig assistans, delaktighet och inflytande
I detta avsnitt redogörs för forskning om personlig assistans i relation till
inflytande och självbestämmande. Personlig assistans ger ökat utrymme för
brukaren, det visar såväl svenska som internationella undersökningar på
området (Glasby & Littlechild, 2002; Guldvik, 2003; Stainton & Boyce,
2004; Meyer m.fl., 2007; Montgomery m.fl., 2007; Askheim, 2005; 2008).
Det ökar också möjligheten till delaktighet i samhällslivet. Det som framför
allt ger det ökade inflytandet är kontrollen över assistansanställningar och det
organisatoriska upplägget av stödet, enligt dessa forskare. Att stödet ges i det
egna hemmet och inte på en institution ger utrymme för självbestämmande,
med det finns också andra former av stöd som ges i hemmet. Assistans är
mindre regelstyrd än annan stödverksamhet, vilket ökar brukarens inflytande.
Dock kan beslut om för få timmar och hög personalomsättning göra
assistansen till ett hinder för självbestämmande (Andersen m.fl., 2006; Meyer
m.fl., 2007). Yuyu Wang (2007) finner, i de försök som studeras i Taiwan, att
ett hinder för brukarinflytande i assistansen är att brukaren inte har tillgång till
information och stöd för att utveckla en arbetsledarroll.
Vid införandet av personlig assistans var de brittiska och amerikanska
brukarorganisationerna pådrivande i respektive land (deJong,1979; Glasby &
Littlechild, 2002). Organisationerna menade att assistans var ett verktyg för
brukarinflytande i vardagen. Den starkast pådrivande organisationen var
rörelsen Independent Living, rörelsens ideer kom att påverka utformningen av
insatsen ibland annat Sverige, Norge, Finland, USA och Storbrittanien. Eget
ansvar, valfrihet och självbestämmande är utgångspunkter för den forskning
Jenny Morris (2004) bedriver i England. Hon utgår från Independence Living
som en möjlighet till ett självständigt liv. Hon menar att två hinder för
brukarens valfrihet och egenkontroll är låga förväntningar på brukarens
beslutskompetens och de anställdas riskbedömningar. Att i rimliga
proportioner ta eget ansvar ökar egenkontrollen. Möjligheten till kommunikation är en annan viktig förutsättning för självbestämmande, enligt Morris.
Brukarens möjlighet att själv utföra aktiviteter är inte målsättningen utan att
ha kontroll över vardagen som andra (Morris, 2004).
Organisationens betydelse har studerats av Askheim (2008) som visar att
den verkställande organisationen har betydelse för upplevt inflytande i
insatsen. Han har jämfört svensk och norsk assistans. Den norska formen av
brukarstyrs assistans betonar brukarinflytande starkare än den svenska. I Norge
har brukaren ett större eget arbetsledaransvar och det är en delvis annorlunda
och snävare personkrets som har rätt till brukarstyrd assistans än i Sverige. I
undersökningar av upplevelse av kontroll och inflytande för brukare med
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assistans visar ett norskt forskarlag att de brukare som valt att organisera sin
assistans med stöd av brukarkooperativ är de som upplever störst inflytande
över insatsen (Guldvik, 2003; Andersen m.fl., 2006). Brukarkooperativet har
målet att utbilda brukarna till arbetsledare och erbjuder mycket stöd till en
början samt vägledning, vilket stöder brukarens inflytande (Andersen, m.fl.,
2006; Wang, 2007).
Relationen mellan assistent och brukare är betydelsefull för brukarens
inflytande och självbestämmande visar annan forskning på området.
Relationen bygger då både på professionalitet och vänskaplighet (Yamaki &
Yamazaki, 2004; Andersen m.fl., 2006; Williams m.fl., 2009). Om relationen
rymmer vänskaplighet och humor kan det ge utrymme för självständighet från
brukarens sida. Assistenterna dolde sina råd och sina tillrättaläggande bakom
vänlighet och småprat, enligt Val Williams m.fl. (2009) Forskarna fann att de
personliga assistenterna uppfattades ha en överordnad roll i förhållande till
brukaren, vilket är motsatt resultat till Wenche Falch (2010) och Hanna
Egard (2011), som beskriver brukaren som överordnad assistenten i en nordisk
kontext. Brukaren har en överordnad arbetsledarroll, menar Falch och Egard.
Brukarens egen förmåga att vara tydlig och bestämd påverkar det egna
inflytandet men är det som beskrivs som tröttande och svårt för individen i
andra studier (Lang, 2004; Yamaki & Yamazaki, 2004; Meyer m.fl., 2007).
Några nordiska forskare har visat på betydelsen av likheter i kön, ålder och
intressen mellan brukare och assistent för att brukaren ska uppleva att
relationen ger personlig frihet och inflytande (Lang, 2004; Andersen m.fl.,
2006; Falch, 2010)
Inom forskningsområdet personlig assistans och självbestämmande
konstaterar Jenny Wilder (2006) att det inte finns någon internationell
forskning som berör personer med intellektuella funktionsnedsättningar med
fokus på självbestämmande. Det finns ett fåtal rapporter om relationen mellan
personlig assistans, fysiska funktionsnedsättningar och kontroll, hälsa och
livskvalitet men ingen som direkt relaterar självbestämmande till den specifika
gruppen. Wilder menar att livskvalitet och tillfredställelse med personlig
assistans kan ses som variabler som synliggör självbestämmande även om ingen
undersökning har själbestämmande som utgångspunkt. Fyra av de sex studier
hon refererar till i kunskapsöversikten, jämför brukarens upplevelse av
inflytande med assistansens organisationsform. Det kan vara kooperativ,
assistansföretag eller egenorganisering. De undersökningar hon finner är
genomförda i USA; Askheim (2008) har genomfört en motsvarande studie i
Norden av organisationens betydelse. Brukarkooperativ ger enligt flera studier
hög grad av upplevt inflytande.
Egenkontroll, valfrihet, organisation och relation är enligt ovan refererad
forskning faktorer som påverkar inflytande och själbestämmande i personlig
assistans. I assistansstudien har jag valt att studera upplevelsen av inflytande i
ansökningsprocessen till assistans och självbestämmande i vardagen med beslut
om assistans i den svenska kontexten.
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2.5 Autonomi och ställföreträdarskap
Innebörden i det engelska begreppet guardianship kan innebära andra former
av ställföreträdarskap än de svenska. Lagstiftningen på området skiftar i olika
länder, vilket inte diskuteras i detta avsnitt. Jag har inte närmare fördjupat mig
i rättsliga skillnader mellan formerna på ställföreträdarskapet. Min fråga i
avhandlingen är hur inflytande och självbestämmande upplevs och regleras
med en annan rättslig person. Jag har valt att presentera ett antal studier med
inriktning mot autonomi eller frågor kring beslutskompetens. I internationell
forskning har ställföreträdarskap studerats för skilda grupper av brukare.
I USA har minsta ingripande åtgärd alltmer eftersträvats, vilket innebär ett
ställföreträdarskap som liknar det svenska godmanskapet. Det finns skillnader
mellan delstaterna. Roger Stancliffe, m.fl. (2000) jämför förmågan till
självbestämmande med formen på ställföreträdarskapet (conservator eller
guardian) och självbestämmande utan ställföreträdaren för personer med
intellektuella funktionsnedsättningar. Intellektuella funktionsnedsättningar
leder för många personer till nedsatt beslutsförmåga men med stöd kan
individen kompenseras. Det kräver arbete för alla parter att involvera
individen. Forskarna finner att förmågan att ta självständiga beslut ökar med
erfarenhet och ålder. Stancliffe m.fl. menar att det då blir ett problem när
ställföreträdarskap inte omprövas och därmed anpassas till individens aktuella
behov. De menar också att ställföreträdare behöver ha kunskap om hur de kan
göra brukarna delaktiga i för dem väsentliga beslut.
Graden av beslutskompetens är avgörande för individens möjlighet att ha
inflytande. Mavis Kershaw & Lynne Webber (2008) prövar ett mätinstrument
för att bedöma ekonomisk kompetens i relation till personer med olika
funktionsnedsättningar i Australien. Det var bland annat kognitiva och
intellektuella nedsättningar. De menar att mätinstrumentet visade sig
användbart och tillförlitligt. Detta är ett exempel på den forskning som pågår
för att kunna ringa in begreppet beslutskompetens som ligger till grund för att
utse en legal ställföreträdare.
Israel Doron (2002) har jämfört lagstiftning och utveckling av ställföreträdarskap i Japan, Sverige, Tyskland, Israel och USA. Han finner att i alla
undersökta länder har utvecklingen gått mot att poängtera individens
autonomi och självständighet. Det är den minst ingripande åtgärden som
förordas för att inte begränsa individen mer än nödvändigt. Han har
koncentrerat sin undersökning till vad detta får för konsekvenser för äldre
människor som förlorar sin beslutsförmåga. I USA är lagstiftningen och
alternativen mer orienterade mot individuella rättigheter, till skillnad från
Japan och Israel som är mer familjeinriktade. Länderna har olika former av
ställföreträdarskap, det finns till exempel en form av frivilliga ”guardians by
contract” i Japan vid undersökningstillfället. I Sverige och Tyskland är
förmyndarskapet ett formellt samhällsuppdrag. Doron m.fl. (2007) har vidare
undersökt på vilka grunder beslut fattas om guardianship för personer med
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psykiska funktionsnedsättningar. Forskarna finner att det inte existerar någon
generell modell för vilka förmågor som ska beaktas och hur dessa ska bedömas.
Forskarna efterlyser en internationell modell för beslut av detta slag. De menar
att det skulle öka rättssäkerheten för såväl brukare som rättsväsende.
Den amerikanska formen av guardianship motarbetar den enskildes känsla
av kontroll och autonomi, menar Jennifer Wright (2010). Hon hävdar att
faran med guardianship är att individen disciplineras och anpassar sig till
omgivningens krav. Individens självbestämmande påverkas negativt av
ställföreträdarskap. Ur ett psykologiskt perspektiv är känslan av att ha kontroll
i sitt liv det som befrämjar ”brukarens bästa”, menar Wright. Leslie Salzman
(2009) argumenterar utifrån ett amerikanskt perspektiv för att införa ett
beslutsstöd till personer med nedsatt beslutsförmåga. Han konstaterar att det
skulle vara ett sätt att utveckla individens möjligheter, vilket jag bedömer
motsvarar tanken med det svenska godmanskapet. Dorothy Millar & Adelle
Renzaglia (2002) finner att ställföreträdare alltför slentrianmässigt beslutas för
unga vuxna med funktionsnedsättningar. De har undersökt alla beslut om
ställföreträdare för unga personer i en delstat i USA. Med bättre information
och ett aktivare arbete i skolan skulle fler unga vuxna kunna behålla rätten till
autonomi, hävdar forskarna. Ställföreträdarskap kan motverka individens
möjligheter till självbestämmande.
Genomgången av aktuell forskning tyder på att diskussionerna om
autonomi och minsta ingripande åtgärd återfinns i flera länder. Centralt för en
av studierna i avhandlingen är inflytande och självbestämmande med den
svenska konstruktionen av godmanskap i kombination med stöd enligt LSS.

Sammanfattande kommentar
Inflytande och självbestämmande är studerat ur olika perspektiv och i skilda
sammanhang på området, såväl internationellt som nationellt. Ett
forskningsfält ägnas åt träning av skiftande aspekter av självbestämmande och
flera studier visar på ett samband mellan självbestämmande och upplevd
livskvalitet.
Personlig assistans återfinns i flera länder och är en insats som går långt i
ett reellt brukarinflytande. Personlig assistans kan innebära att brukaren har en
arbetsledande funktion i vardagen och själv disponerar assistansersättningen,
vilket forskningen pekar ut som två betydelsefulla faktorer. Betydelsen av
organisationsform och valfrihet framhålls i flera studier som väsentliga för
brukarens inflytande med assistans.
Ställföreträdarskap innebär att brukaren får stöd för att kunna bevaka
rättigheter och sköta sin ekonomi. Även här pågår internationell forskning
som visar betydelsen av att avgränsa ställföreträdarens uppdrag till den
enskilde för att samtidigt ge utrymme för inflytande och delaktighet i beslut.
Internationellt efterfrågas instrument för att bedöma individens
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beslutsförmåga på olika områden. Ställföreträdarskap åt personer med
omfattande funktionsnedsättningar är sparsamt studerat internationellt och i
Sverige finns en tydlig kunskapslucka på området.
Den heterogena målgruppen för LSS innebär att intentionerna med lagen
kan problematiseras. Genom att studera brukarens inflytande och
självbestämmande med personlig assistans och med god man i kombination
med LSS-insatser bidrar avhandlingen med ny kunskap på området.
Individens möjlighet till inflytande och självbestämmande formuleras i LSS
som en målsättning att sträva mot. I det följande kapitlet tecknas bakgrunden
till lagstiftningen på området och dess utformning i dagsläget.
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KAPITEL 3.
VILLKOR – IGÅR OCH IDAG
Ester
– Jag fyller snart 65 år. Jag måste sitta i rullstol för jag kan inte gå, jag
hör dåligt och de säger att jag är utvecklingsstörd. Jag har alltid varit
handikappad. Jag växte upp på ett barnhem och fick flytta till ett
vårdhem när jag blev större. Där sov vi sex i samma rum. Så länge mina
föräldrar orkade fick jag komma hem en dag vid jul, påsk och lite på
sommaren. Ett tag arbetade jag på Samhall med montering men nu är
jag på en daglig verksamhet och syr, monterar lite och skriver en tidning.
Jag har pension. Jag har bott i en inackorderingslägenhet, där hade jag ett
eget sovrum men delade kök och badrum med de andra.19 Den stängdes
och sedan har jag bott på två olika gruppbostäder.20 I den första
vantrivdes jag med personalen, så jag var nog besvärlig och de flyttade
mig. Sedan hade jag en egen lägenhet i ett stort hus med fyra andra
personer. Det var rätt bra men jag trivdes inte med de andra som bodde
där. Vi åt ihop varje dag och vi bråkade ofta. När jag ville flytta igen
ville min gode man söka om personlig assistans. Nu bor jag i en egen
lägenhet i centrum och har fem assistenter som turas om att hjälpa mig.
Det är bra med assistenter för jag får själv bestämma vem som ska få
arbeta hos mig. Då kan jag välja personer som är trevliga. De måste
vara duktiga på att laga mat och gilla dans och bowling. Jag har bytt
många gånger för jag säjer upp de jag inte trivs med. Mitt liv är
verkligen annorlunda nu mot när jag var 20 år!
19
Inackorderingslägenhet var en boendeform som reglerades enligt omsorgslagen (SFS 1967:940) från
1967. Var och en hade ett eget sovrum och delade badrum, vardagsrum och kök med 4-6 andra.
20
Gruppbostad är en boendeform som regleras i lagen från 1985, lag om särskilda omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (SFS 1985:568) och ordet används fortfarande i dagligt tal för den
boendeform som i dagens lagstiftning heter ”Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad
bostad” LSS 9:9.
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Kapitel tre inleds med glimtar ur Esters levnadshistoria för att visa de senaste
årens utveckling för en person med omfattande funktionsnedsättningar.
Berättelsen om Ester är hämtat i empirin och illustrerar den historiska
utvecklingen av omsorgsvården under senare delen av 1900-talet. Under de
senaste decennierna har omfattande reformer ägt rum på handikappområdet.
De stora institutionerna har stängts och individualiserade stödformer har
utvecklats (Grunewald, 2008). Det som brukar kallas avinstitutionaliseringen
har inneburit betydande förändringar för den enskilde.
För att begripliggöra dagens stöd till Ester krävs en tillbakablick på hur
stödet historiskt sett har utvecklats. I detta kapitel redogörs för de yttre
förutsättningarna i form av handikappolitiska inriktningar och lagstiftning på
området. Vidare beskrivs framväxten och utformningen av LSS, då det är ett
par av intentionerna i LSS som utgör avhandlingens utgångspunkt. Personlig
assistans och godmanskap beskrivs kortfattat för att ge en bild av lagstiftning,
intentioner och organisation. Jag har i möjligaste mån använt de begrepp som
var i bruk under den tid som diskuteras.

3.1 Historiska utvecklingslinjer – introduktion
Detta avsnitt introducerar en förklaringsmodell till de olika synsätt som
genomsyrat stödet till människor med funktionsnedsättningar. Synsättet och
inriktningen på stödet har skiftat över tid. Utvecklingen beskrivs med stöd av
Robert Drakes (1999) indelning i fyra skilda ideologiska inställningar till
personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det är i ett första steg
segregering och förvaring. En andra linje är rehabilitering och kompensation
riktat till speciella grupper med inriktning mot försörjning. En tredje
inriktning har därefter varit välfärdsinsatser som syftat till normalisering och
integrering och till sist en fjärde tillgänglighets- och rättighetslinje för ett
medborgarskap. De fyra utvecklingslinjerna följer inte nödvändigtvis en
kontinuerlig tidsaxel och kan förekomma samtidigt, enligt Drake.
Avsnittet fördjupar inledningsvis de fyra utvecklingslinjerna något.
Inriktningen av den tidiga samhällsbaserade omsorgen innebar en starkt
segregerande vård, såväl fysiskt som socialt. De stora institutionerna som
dominerade stora delar av 1900-talets handikappomsorg. Institutionerna
syftade till förvaring av handikappade för att skydda dem från det omgivande
samhället men också för att skydda samhället från dem som avvikande. Det
belyses av såväl Goffman, (1961/2005) som Foucault (1961/1986). Fram till
andra hälften av 1900-talet var denna inriktning ett starkt inslag i svensk
omsorgsvård. Ester växte upp på ett stort barnhem för utvecklingsstörda barn
och flyttade sedan till ett vårdhem för vuxna i mitten på 1960-talet.
Den andra välfärdspolitiska inriktningen har varit kompensatoriskt
inriktad. Avsikten, enligt Drake, var att motverka segregering med stöd av
välfärdsinsatser. Ett exempel är kompensatoriska bidrag i form av ekonomiska
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ersättningar för inkomstbortfall och tekniska hjälpmedel för en ökad rörlighet.
I denna utvecklingslinje ingår också rehabiliteringsinsatser som syftar till en
integrering. Rehabiliteringen riktar sig fram för allt till människor med
arbetsskador. Denna utvecklingslinje återfinns framför allt i länder med många
krigsskadade, menar Drake (1999). I Sverige satsas det på rehabiliteringsinsatser för att (åter)anpassa människor till arbetslivet oavsett orsaken till
uteslutningen. Sverige har i jämförelse med andra länder en omfattande
verksamhet som bygger på att staten subventionerar anställningar för
människor med funktionsnedsättningar. Stödet kan ges i form av ett
personligt biträde vars uppgift är att ge support på arbetsplatsen, skyddade
anställningar av skiftande slag samt skapandet av speciella arbetsplatser eller
sysselsättningar (Lindqvist & Hetzler, 2004:35). Samhall, som Ester nämner i
sin berättelse, är en statligt driven skyddad arbetsplats som startades under
1980-talet för att skapa sysselsättning till personer med funktionshinder av
skilda slag. Arbetet förväntas leda till en återgång till den öppna
arbetsmarknaden (Holmqvist, 2005).
Drake (1999:58) formulerar också en tredje inriktning med ytterligare
social service riktad till människor med funktionsnedsättningar. Servicen kom
att omfatta även de svårast handikappade som tidigare förvarats på de stora
insititutionerna. Med en framväxande professionalisering av handikappområdet utvecklas efter andra världskriget ett starkt normaliseringssträvande
utifrån de kunskapsanspråk professionen har. Med stöd av Drake kan i
Skandinavien denna utvecklingslinje ses i slutet av 1900-talet med en strävan
mot till exempel små hemlika institutioner för alla. Särskilda skolformer
lokalintegrerades med övrig skolverksamhet och verksamheten utfördes av
speciallärare. Omsorgslagen från 1967 (SFS 1967:940) innebar att omsorgen
om människor med utvecklingsstörning blev öppen och mer synlig. Antalet
personer med omsorgsinsatser ökade med mer än 50 % under 1960-talet,
enligt Karl Grunewald (2008:163). Från att tidigare ha vårdats på stora
specialsjukhus, vårdhem eller i hemmet av anhöriga tog allt fler personer
samhällets öppna insatser i anspråk. Inom omsorgen om utvecklingsstörda
skapades särskilt anpassade arbetsplatser med arbetsterapeuter och annan
speciell omsorgspersonal (ibid:457). Normaliserade livsvillkor var målet.
Under de senaste årtiondena har en fjärde utvecklingslinje tagit form där
stödinsatser till medborgaren förväntas ge ett aktivt samhällsdeltagande.
Välfärdsinsatserna syftar till att garantera ett fullvärdigt medborgarskap för alla
(Drake 1999:39). Inriktningen mot fullt medborgarskap har inneburit en
möjlighet till valfrihet men också ett krav på individen att själv kunna styra
över stöd och service. Medborgarperspektivet innebär en strävan efter lika
levnadsvillkor som en rättighet för alla.
De fyra olika inriktningarna för biståndet till människor med funktionsnedsättningar kan urskiljas i den historiska utvecklingen i såväl det
Storbritannien Drake beskriver, som i Sverige, vilket närmare skildras i nästa
avsnitt. Perioderna har varit överlappande och kan inte ses som renodlade
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faser. De insatser som erbjuds kan innehålla element av alla fyra
välfärdsinriktningarna. Stödets utformning, ramar och inriktning får
konsekvenser för individens inflytande och självbestämmande. Till det
kommer att effekten av välfärdsinsatserna inte alltid blir den avsedda
(Lindqvist & Hetzler, 2004:15). Drakes uppdelning i fyra utvecklingslinjer
kommer fortsättningsvis användas för att tydliggöra den historiska
utvecklingen i Sverige.

3.2 Från isolering till normalisering
De följande avsnitten ger en historisk bakgrund till dagens situation. Här
knyts Drakes utvecklingslinjer till utvecklingen av handikappomsorgen och
framväxten av LSS, för att placera intentionerna i LSS i ett historiskt
sammanhang. En historisk tillbakablick färgas av dagens ideologiska tankar.
Inflytande och självbestämmande för alla människor var annorlunda än idag
under de tider som summeras i det följande avsnittet.
Det omgivande samhället har alltid haft betydelse för den enskildes
överlevnad. Socknarna och städerna uppmanades i en förordning från år 1763
att ta hand om människor som inte var arbetsföra och som saknade anhöriga.
Åtgärder och stöd var framför allt avhängigt försörjningsfrågan då samhället
ville begränsa det tiggeri som annars var den enda försörjningsmöjligheten för
denna grupp (Förhammar, 2004b). Fattigvården var en lokal angelägenhet
men inte tvingande för socknen. Människor med spetälska och människor
med andra grava handikapp kunde omhändertas på statliga institutioner, men
det gällde endast ett fåtal personer. Fram till 1800-talet innebar det att den
enskilde i första hand var beroende av att den närmaste familjen, släkten eller
husbonden hade möjlighet att sörja för mat och husrum om han eller hon inte
hade möjlighet att på något sätt försörja sig (Qvarsell, 1991; Peterson, 1996).
Fattigvården var det andra alternativet för dem som på grund av handikapp
inte kunde försörja sig. Fattigvårdsstödet utformades i syfte att avskräcka från
understöd och istället disciplinera till arbete (Lindqvist & Hetzler, 2004).
Socknens fattigstuga hyste såväl gamla och sjuka vuxna som föräldralösa barn
och människor i alla åldrar med olika former av handikapp.
Under senare hälften av 1800-talet började stora specialiserade institutioner
för skilda handikappgrupper att växa upp. Den medicinska vetenskapens
genombrott gjorde att intresset för olika handikapp växte. Den medicinska
kunskapen visade sig här vara användbar för kategorisering, men inte
behandling i någon egentlig mening (Söder, 2003; Grunewald, 2008).
Individen kategoriserades i övergripande kollektiva grupper, som döva, blinda
eller lytta. Det avvikande var det som betonades och det angav skillnaden
mellan ”dem” och övriga ”normala” medborgare. Drake (1999) framställer
anstalten som en organisationsform som tillhör den första fasen. Anstalten
segregerade individen från övriga samhället. Individen förväntandes inte
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kunna ta ansvar för sig själv. Den enskildes inflytande och självbestämmande
är begrepp från dagens diskussion, som då inte alls diskuterades. De avvikande
behandlades knappt som människor (Grunewald, 2008).
Tanken med institutionerna var att skydda samhället från de som
betraktades som avvikande (Goffman, 1961/2005). Många handikappgrupper
sågs som ett moraliskt och rashygieniskt hot (Söder, 2003). Segregering och
förvaring var den bärande tanken för de flesta grupper oavsett form på
omhändertagande. En annan tanke med de stora anstalterna var att skydda de
intagna från omvärlden. Institutionerna var specialiserade på olika målgrupper;
det byggdes till exempel ett stort antal institutioner för ”sinnesslöa” åren före
1900 (Bengtsson S., 2004:70ff). Fattigvårdens omhändertagande av människor
med handikapp kritiserades alltmer och det ledde till att det på ideella initiativ
växte fram anstalter för vård och yrkesutbildning av handikappade. Den
medicinska kategoriseringen blev en sorteringsmekanism i synen på vilka som
kunde antas vara arbetsföra. Professionaliseringen av omhändertagandet växte
fram och utvecklades en bit in på 1900-talet. Det blev experter som avgjorde
den enskildes behov av omhändertagande och vård (Bengtsson, S., 2004).
Såväl internationellt som nationellt växte kritiken av stora institutioner
under 1900-talets andra hälft. Goffman beskriver år 1961 anstaltens förtryckande mekanismer och hur anstaltslivet utplånade individens identitet. De
människor, som placerades på anstalter för handikappade, kunde i princip
födas och dö inom de slutna väggarna, institutionerna var i den meningen
”totala”. Foucault (1961/1986) beskriver anstalten som den yttersta formen av
samhällets disciplinering av medborgaren. Disciplineringen verkade inom
anstaltens väggar (Goffman, 1961/2005) men också utåt som en manifestation
av gränsen mellan normalitet och avvikelse (Foucault, 1975/2003).
Den kompensatoriska tanken växte sig starkare, de människor som kunde
rehabiliteras skulle i möjligaste mån ges tillfälle till utbildning och arbete
(Drake, 1999). Utbildning för ”bildbara” började diskuteras. Till vissa grupper,
såsom de synskadade, kunde anstalterna redan tidigt erbjuda utbildning i vissa
yrken, i en mer rehabiliterande eller kompensatorisk inriktning.
Staffan Bengtsson (2005:178 ff,) visar att handikapp omdefinierades från
en personlig egenskap inom ett patriarkaliskt synsätt till ett mer vetenskapligt,
byråkratiskt synsätt. Det var en del i den statens sätt att kontrollera medborgaren och kräva en produktiv motprestation. Bengtsson menar att det även
uppstod ett engagemang för att minska stigmatisering för individen och
gruppen. Bengtsson S., (2005) har undersökt medborgarskapsdebatten som
rör dövstumma och blinda. Det var de första grupperna av handikappade som
organiserade sig och som fick särskilda rättigheter. De fick stöd för att bryta
segregeringen på dövblindinstituten och kompenserades för sina svårigheter
för att kunna försörja sig på den vanliga arbetsmarknaden. Dövstumma och
blinda erhöll tidigt specialutformad yrkesutbildning för att integreras i
samhället. Drake (1999) ser den utvecklingen som en andra linje i synen på
välfärdsinsatserna till handikappade. För utvecklingsstörda och andra grupper
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kom tanken på habilitering och integrations- och normaliseringsdebatten ett
halvt århundrade senare.
I Skandinavien utvecklades anstaltskritiken till en teori om normalisering
och integrering under andra hälften av 1900-talet. Målet var att bekämpa
särbehandling och fysisk segregering. När skolgången blev obligatorisk 1955
ledde det till att föräldrar till barn med utvecklingsstörning började organisera
sig (Söder, 2003:26). I Sverige formulerades normalisering som teori av Bengt
Nirje, verksam inom intresseföreningen FUB på 1960-talet.21 I Danmark var
det Niels Åke Bank-Mikkelsen som drev tanken på att utveckla en
individualiserad omsorg för personer med handikapp, med den genomsnittlige
medborgaren som norm (Nirje, 2003). Anstaltens isolering skulle brytas och
handikappade skulle genom att bli synliga i samhället integreras och
normaliseras. De stora institutionerna med sovsalar för tio människor eller fler
ansågs som omänskliga. Rätten till ett minimum av privatliv måste gälla alla.
Tanken om normalisering och integrering kom att påverka institutionsavvecklingen i Sverige och i uppbyggandet av små hemlika boendeformer som
placerades integrerat i övrig bebyggelse. Det kan jämföras med Drakes tredje
linje (1999:53-62) med inriktningen att ge professionella välfärdsinsatser till
alla. I skolan innebar det att barn med handikapp i högre grad integrerades i
samma lokaler som övriga elever. Genom skolgång och tillgång till vanliga
bostäder, skulle livet normaliseras. Den handikappades liv skulle genom
normal dygnsrytm och livscykel, men också genom respekt, normaliseras
(Nirje, 2003).
Under senare delen av 1900-talet kom normaliseringspraktiken i Nirjes
form att ifrågasättas. Integrationstanken som ingick i normalitetssträvandet
innebar endast en geografisk integrering, menar statliga utredningar (SOU
1980:34). Forskare som Jan Tøssebro (2000) diskuterar om de positiva effekter
på individens självbild likaväl kan bero på ändrade attityder i omgivningen,
som på utflyttningen från de stora institutionerna. Magnus Tideman (1997;
2000; 2004) visar att även om människor med olika typer av handikapp har sin
skolgång, bostad och sin sysselsättning i samma områden och lokaler som
andra, förblir många socialt isolerade och lever under sämre levnadsvillkor.
Den sociala handikappmodellen vann efterhand mark. Med den kom en
strävan bort från kollektiva kategoriseringar mot en individualiserad syn på
behov och framför allt mot en betoning av miljöanpassningar. I modellen är
den centrala tanken att funktionshinder uppstår när människan med
funktionsnedsättning möter en miljö som reser hinder för individen. Hindret
ligger framför allt i omvärlden, inte hos individen, menar den sociala
modellens förespråkare. Därför blev medborgarskap på lika villkor det krav
brukarorganisationerna drev och synen på omgivningsfaktorer som avgörande
för graden av funktionshinder vann allt större gehör (se Ekeensten, 1996;

21

Intresseföreningen ”Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning”.
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Oliver, 1996/2009; Drake, 1999). Kritiker av den sociala modellen hävdar att
den medfört ett ensidigt fokus på miljön, vilket kan medföra att individens
faktiska funktionsnedsättning inte beaktas. De kritiska rösterna argumenterar
för att funktionsnedsättningen i sig bör diskuteras i lika hög utsträckning som
att miljön anpassas (Shakespeare & Watson, 2001). Funktionsnedsättningar är
skiftande och det faktiska funktionshindret är avhängigt den individuella
förmågan såväl som den omgivande miljön.
Under den ovan beskrivna perioden växte sig brukarorganisationerna
starka, vilket kom att påverka debatt och forskning. Även inom andra
områden diskuterades under den här tiden individens inflytande. Det var en
tid av jämlikhetssträvanden och krav på samhällsförändringar. Såväl
välfärdsstaten generellt som handikappområdet utsattes för kritik med krav på
delaktighet och självbestämmande för dem som berördes, enligt Hans
Bengtsson (2004).

3.3 Från normalisering till medborgare
Integrering och normalisering är de begrepp som genomsyrade 1960-1980talets vetenskapliga diskurser, lagstiftningen på handikappområdet och den
praktiska verksamheten (Jfr Drake, 1999). Normaliseringsdebatten var då en
polemik mot tillvaron på de stora institutionerna, vilket den integrerade
verksamheten till viss del förändrade. Vårdhem för barn och vuxna avvecklades
och barn växte upp i sina familjer och gick i samma skolor som andra barn.
Kritikerna menade dock att det endast inneburit en fysisk integrering och inte
en social delaktighet i samhället. Den enskildes rätt till integritet och
självbestämmande var områden som var eftersatta, menade både debattörer
och forskare, se till exempel Söder, m.fl., (1990), Ekensteen (1996) och
Tideman (1997). Även på andra områden riktades kritik mot statlig reglering,
välfärdsstatens byråkratisering och att professionella experter uteslöt
medborgarinflytande (Lindqvist, 2007).
I Sverige kom behovet av en särskild rättighetslagstiftning som
komplement till den generella socialtjänstlagen att diskuteras. Den riktade
lagstiftningen LSS från mitten av 1990-talet har ett starkt rättighetsperspektiv
(Jfr Drake, 1999). Insatser enlig lagen utformas som preciserade tillägg till
annan lagstiftning, som visat sig vara otillräcklig för att tillförsäkra människor
med omfattande funktionsnedsättningar tillräckligt med stöd för att kunna
leva som andra.
De senaste decenniernas förändringsarbeten har syftat till att även den
gruppen ska bli delaktiga i samhällslivet. De förändringar som genomförts har
genomsyrats av olika idéer. Det har varit den så kallade avinstitutionaliseringen och diskussionen om miljöns betydelse för graden av funktionshinder och tillgänglighetsfrågan. En diskussion rör erkännande av individen
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som subjekt och expert på sin egen situation och fullt medborgarskap på
samma villkor som andra.
Den enskildes behov av stöd omfattar flera områden; ekonomiskt stöd för
att ersätta inkomstbortfall, särskilt anpassade bostäder för att möjliggöra eget
boende och personligt stöd i vardagen. Ekonomiskt stöd i skiftande former är
nödvändigt då omfattande funktionsnedsättningar kan utgöra ett stort hinder
för att få arbete. Arbetsmarknaden är en av de arenor där exkluderingen
fortfarande är tydlig. Av de personer som har beslut om assistansersättning
beräknas endast cirka sju procent ha arbete på den reguljära arbetsmarknaden,
enligt Lindqvist (2007:124). Egen bostad och personligt utformat stöd är de
områden som förändrats mest under de senaste decennierna. De stora
institutionerna är nerlagda och det finns differentierade former av stöd för att
kunna bo i ett eget boende eller i mindre boendeenheter. Vardagsstödet är
förändrat och möjliggör skilda slag av insatser. Det kan vara personlig
assistans, hemtjänst enligt SoL eller bostad med särskild service enligt LSS.
Utvecklingen har gått från isolering och inlåsning till ett liv som
kommuninnevånare med hjälp av olika stödinsatser, det Drake (1999) kallar
en tillgänglighets- och rättighetsutveckling. Kraven på individen kan samtidigt
sägas ha ökat. Den handikappolitiska intentionen har varit att förändra de
yttre villkoren, varje individ ska få möjlighet att fungera utifrån sin situation.
Det sociala synsättet innebär att om samhället tillrättaläggs, innebär inte en
funktionsnedsättning per automatik ett funktionshinder för individen.
Med en historiska genomgång har jag placerat dagens svenska handikapppolitik i ett sammanhang. Det har varit en utveckling från vårdat objekt till
handlande subjekt, enligt Vilhelm Ekensteen (1996).

3.4 Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade – LSS
Ett par av intentionerna i LSS utgör utgångspunkten i avhandlingen. I det
följande avsnittet skildras därför lagen, dess framväxt och innehåll. Detta för
att förstå varför och hur inflytande och självbestämmande diskuterades för
avhandlingens målgrupp och hur det tar sig uttryck i lagens formuleringar och
insatser.
Hela den svenska socialvården var föremål för granskning under slutet av
1960-talet. Den utredning som tillsattes år 1967 för detta ändamål ledde fram
till ett förslag som innebar en samlad socialtjänst med en helhetssyn på
klienten/brukaren. Socialvårdens delar sammanfördes under socialtjänstlagen
och i propositionen (prop. 1979/80:1) betonades att socialtjänsten skulle sträva
efter lösningar som såg till individens hela situation. Verksamheten skulle
också bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. De
remissinstanser, som företrädde människor med funktionsnedsättningar,
varnade för en alltför generell lagstiftning. Senare utredningar kom att visa att
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effekten blev olikheter mellan landets kommuner. Den äldre socialtjänstlagen
trädde i kraft år 1981 (SFS 1980:620). Det följande avsnittet avser att kort
belysa faktorer av betydelse för framväxten av en specifik handikapplagstiftning som komplement till socialtjänstlagen.
FN:s handikappår 1981 utgjorde en internationell start på engagemanget
för handikappfrågor efter 1970-talets debatt om samhällets insatser
(Bengtsson & Gynnerstedt, 2003). Regeringen tillsatte en utredning år 1989,
som i sitt huvudbetänkande (SOU 1991:46) redovisade stora brister i
organisationen av insatser till människor med stora fysiska funktionshinder.
Handikapputredningen ledde fram till en proposition (1992/93:159) som
föreslog en ny rättighetslagstiftning som komplement på socialtjänstområdet
för att tillförsäkra människor med omfattande funktionshinder lika
levnadsvillkor som andra. Även internationellt pågick en översyn vad gällde
rättigheter för gruppen. FN formulerade standardregler för funktionshindrade
människors rättighet, vars målsättning är jämlikhet och delaktighet i samhället
(UN, 1993). Sverige anslöt sig till det internationella regelverket och detta
kom att påverka den svenska lagstiftningen.
Jämlikhet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, tillgänglighet,
helhetssyn och integritet blev de bärande principer som genomsyrade
förarbeten och proposition. Detta kan ses som ett svar på den framförda
kritiken från brukarorganisationerna och resultatet från det omfattande
utredningsarbetet. Hur dessa begrepp ska realiseras eller vad de betyder i den
enskildes vardag preciseras inte i utredningar och förarbeten. Konstruktionen
rättighetslag ska ge den enskilde rätt till ett stöd utöver det som alla
medborgare har för att garantera goda levnadsvillkor trots omfattande
stödbehov. Beslutet om införandet av LSS fattades i bred politisk enighet.
Lagen trädde i kraft 1 januari år 1994. I de fall lagtext återges i nedanstående
text är det den lydelse lagen har januari 2011.22 Reformen syftar till
målgruppen ska bli kommunmedborgare som alla andra och ges en möjlighet
att själva utforma sina liv. Utredaren betonar i propositionen den enskildes
bemyndigande.
Enligt min mening är de två viktigaste begreppen inom
handikappolitiken
valfrihet
och
integritet.
Begreppen
är
sammanlänkande genom att valfriheten stärker den enskildes integritet.
Familjer och människor med funktionshinder skall inte behöva känna sig
utlämnade åt beslut från myndigheter och handläggare. (prop.
1992/93:159 s. 43)
I propositionen understryks att den enskilde ska ges ett starkt inflytande över
utformandet av insatsen. Den så kallade expertmodellen med stark
professionalisering av området, som styrt mycket av stödet tidigare, ersätts nu
22

För närmare läsning om lagändringar se till exempel Bergstrand (2011).
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av synen på den enskilde som expert på sitt eget liv. Det innebär i korthet att
insatser och stöd ska utformas av den enskilde och att aktuella huvudmän ska
samarbeta angående den enskilde. Den enskildes rättigheter och samhällets
tillgänglighet är centrala (Jfr Drake, 1999). Den tidigare fokuseringen på
individens diagnos hade lett till att omsorgen och vården var uppdelad på
många skilda specialistfunktioner som inte samarbetade. Det förhållandet påverkade individens möjlighet att ha inflytande och makt över sitt eget liv på ett
negativt sätt. LSS baseras på en värdegrund, vilken beskrivs i lagens 5–7 §§.
6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och
bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.
Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.
(SFS 1993:387)
Ambitionsnivån med LSS är goda levnadsvillkor, vilket är högre ställda krav än
motsvarande rätt till skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Människor
med funktionsnedsättningar blir med lagen positivt diskriminerade.
Innebörden av goda levnadsvillkor finns inte närmare preciserat i
propositionen. Insatserna ska också vara individuellt utformade och ge var och
en möjlighet till självständighet.
7 § /…/ Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda
levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De skall
anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är
lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras
förmåga att leva ett självständigt liv. (SFS 1993 : 387)
Kritiken från brukarorganisationerna mot den tidigare situationen för
människor med funktionsnedsättningar hade varit att insatserna inte var
kontinuerliga, varken i omfattning eller vad gäller vilka personer som gav
service. Insatserna hade också många gånger byggt på organisationens rutiner
och regler, inte på den enskildes behov. Därför införs personlig assistans, där
stödpersonalen ska var knuten till brukaren, inte till organisationen. Brukaren
kan också styra val av verkställare och anställda. De tre personkretsarna som
har rätt till insatser är enligt 1 §:
Personkrets 1. Personer
autismliknade tillstånd.

med

utvecklingsstörning,

autism

och

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld
eller kroppssjukdom.
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Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder som uppenbart inte beror på naturligt åldrande, om de
är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
och därmed ett omfattande behov av stöd och service. (SFS 1993 : 387)
Den tredje personkretsen utgjorde en ny grupp inom lagstiftningen. Enligt
Handikapputredningen fick inte den gruppen sina speciella behov
tillgodosedda.23 Människor med mycket stora fysiska funktionshinder kunde
inte få det stöd de behövde för att kunna leva ett självständigt liv. Många
personer var hänvisade till ett institutionsboende. Det kunde för yngre
personer innebära ett boende inom äldrevården. Avsikten med LSS är att även
dessa personer nu ska omfattas av speciella insatser för att de ska kunna ha ett
normalt vardagsliv. Formuleringen gör klart att man i förarbetena till lagen
inte avsåg övergående begränsningar i funktionsförmågan orsakade av ålder.
Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen avses enligt propositionen:
…att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som t.ex.
hygien, toalettbestyr, mathållning, förflyttning inomhus och utomhus,
sysselsättning eller att utföra nödvändig träning eller behandling. Det
kan också innebära att personen inte kan förstå eller klara sin ekonomi.
Andra svårigheter kan vara att kommunicera med andra. (Prop.
1992/93:159 s. 56)
LSS ska komplettera hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och socialtjänstlagen och innebär ingen inskränkning i stöd enligt dessa lagar. Utifrån
LSS har den sökande rätt till preciserade insatser som ansöks om var och en
för sig. Insatserna kan i vissa fall kombineras, de tio insatserna anges i 9 §
LSS.24 Den enskildes behov och önskemål ska utgöra grunden för insatserna
men hur det ska konkretiseras är inte angivet i vare sig förarbete, lagtext eller
allmänna råd.
Handikapputredningen hade visat att individens möjligheter till att planera
sitt eget liv var starkt begränsat och att attityden präglades av ett förmyndarperspektiv från inblandade offentliga instanser (SOU 1999:21). Individen sågs
som ett objekt för omsorgsinsatser. Det skulle med LSS ändras till individens
rätt att vara subjekt i sitt eget liv.
För att tillförsäkra brukaren ytterligare en möjlighet infördes också
individuell plan som ett konkret instrument för den enskilde. I samband med
att insatser enligt LSS beviljas kan individuell plan begäras av den enskilde

23

Gruppen beräknades vara större än de båda andra personkretsarna tillsammans, men det fanns en viss
osäkerhet i beräkningarna. Tillhörigheten baseras inte på diagnoser utan på det faktiska funktionshindret men de två stora diagnosgrupperna är multipel skleros (MS) och cerebral pares (CP), (RFV
2001:3).
24
Det är till exempel för vuxna personer: insatser enligt LSS 9:1 råd och stöd, 9:2 personlig assistans,
9:3 ledsagare, 9:4 kontaktperson, 9:9 bostad med särskild service och 9:10 daglig verksamhet.
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enligt 10 § LSS. Planen syftar till att ge brukaren överblick över insatser och
annat stöd och möjlighet att som ett aktivt subjekt påverka utformningen av
stödet. Den bristande samordningen mellan kommun och landsting ska på
detta sätt också åtgärdas till gagn för individen.
Sedan LSS trädde i kraft år 1994 har vissa delar av lagen genomgått viss
översyn, för en genomgång av förändringar fram till 2003, se Hans Bengtsson
(2005b). Bland annat har dokumentationskrav för LSS-verksamheter
tillkommit. År 2011 trädde en delvis omarbetad lagstiftning i kraft som i
korthet innebär krav på kvalitetskontroll, tillståndskrav för att bedriva
personlig assistans, ett barnperspektiv infördes liksom skärpta krav på anmälan
vid missförhållande (Bergstrand, 2011).
Med de föregående avsnitten har historiska förändringar på avhandlingens
problemområde diskuterats utifrån Drakes modell. Bakgrunden till LSS och
utformningen av lagen har presenterats då syftet med avhandlingen är att
beskriva och analysera villkor, möjligheter och gränser för inflytande och
självbestämmande för personer med LSS-insatser. Jag menar att lagstiftningen
utgör villkor som ramar in detta.

3.5 Inflytande och självbestämmande i lag och
regelverk
Inflytande som begrepp inom svensk vård, omsorg och socialtjänst började
diskuteras under 1980-talet. Såväl internationellt som nationellt satte aktiva
brukarorganisationer inflytande på agendan. Många människor med funktionsnedsättningar i Sverige hade då förmyndare och därför inte rätt att föra sin
egen talan. Socialtjänstlagen (SFS 1980:620) markerar respekt för individens
självbestämmanderätt och utgör på detta sätt ett riktmärke. Riktlinjerna i 1 §
sista stycket anger att verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet. Socialtjänstens insatser ska utformas
tillsammans med den berörda individen enligt 9 §. Genom samråd ska den
enskildes självbestämmande och inflytande över sin situation öka, enligt den
dåvarande socialtjänstlagen.
Inflytande i den första omsorgslagen från 1986 handlade om friheten från
tvång, enligt Socialstyrelsen (1986). Möjligheten att besluta om vård och
omsorg utan brukarens samtycke togs då bort. Under åren därefter kom det
faktiska individuella inflytandet alltmer att betonas.
Inflytande innebär att människor kan påverka sin livssituation i enlighet
med sina ambitioner och önskningar. /…/ inflytande är ett instrument
för att förverkliga kortsiktiga eller långsiktiga mål. (Söder m.fl.,
1990:19)
I Handikapputredningen undersöktes inflytande för människor med
omfattande funktionshinder. De hinder för inflytande som utredningen fann
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utgjordes av en starkt byråkratisk hjälporganisation med oflexibla regelsystem.
Ett annat hinder var att de professionella som individen mötte ansågs besitta
expertkunskap. Individens egen kunskap om sitt funktionshinder och sina
behov negligerades. Brukaren sågs som ett objekt för omsorg och de
professionella visste bäst. I den tidigare lagstiftningen ansökte inte brukaren
själv om insatser efter behov. Den enskilde blev inskriven i omsorgerna och
fick därmed det stöd som experterna bedömde som relevant.
Inflytandebegreppet har utvecklats och förändrats över tid. Trots att
inflytande betonas i förarbeten och lagtexter är begreppet inte definierat och
preciserat i dessa texter. I förarbeten och lagtext kan jag se en förändring, som
kan beskrivas utefter en skala från frihet från tvång till självbestämmande:
frihet från tvång – medinflytande – aktivt inflytande – självbestämmande
Med begreppet brukarinflytande avses många gånger det kollektiva inflytandet
som en brukarorganisation utövar. Socialstyrelsen (2003) anger skilda nivåer
på inflytande för brukare. På nationell, kommunal och institutionell nivå avses
ett kollektivt inflytande och på vardagsnivån avses ett individuellt. I LSS
regleras det individuella inflytandet, inte det kollektiva.
Ett par stödformer skapades med den uttalade avsikten att öka brukarens
inflytande och stärka den enskildes talan i kontakten med myndigheter och
stödinsatser, för att motverka det tidigare expertstyret. Det var insatsen
personlig assistans och stödet av individuell plan i LSS. Även i övriga insatser
skulle den enskilde i största möjliga utsträckning ges inflytande (SFS
1993:387, 6 §) över hur insatsen utformades.
I lagens förarbeten förutsätts ett aktiv subjekt som förmår att ta ansvar och
initiativ till de rättigheter samhället erbjuder. Utgångspunkten i den tidiga
lagstiftningen på området är att integritet hävdas genom självbestämmande
och att insatserna ska bygga på respekt för den enskilde (prop. 1979/80:1).
Självbestämmande och respekt blir då de grundstenar som integritet vilar på.
Enligt Handikapputredningens slutbetänkande (SOU 1992:52) var respekten
för individens självbestämmande låg i de undersökningar utredningen
genomförde. Begreppet självbestämmande konkretiseras dock inte. Motsatsen
antas vara att vara utelämnad till andras godtycke. Självbestämmande
definieras i SOU 1991:46 s. 124 som att själv kunna formulera och försvara
rätten till integritet.
I slutbetänkandet (SOU 1992:52) diskuteras om självbestämmande ska ses
som en färdighet som kan behöva tränas för vissa grupper. Utredningen fann
att till exempel personer med utvecklingsstörning inte uppfattades som
kompetenta att vara självbestämmande. Orsaken till bristande självbestämmande för individen antogs vara den underliggande människosynen hos
anhöriga och anställda.
I förarbetena till LSS definieras individen rätt till att påverka
stödinsatserna så att det egna självbestämmandet stärks:
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Insatserna ska vara så utformade att de stärker den enskildes möjlighet
att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta i samhällslivet.
(Prop. 1992/93:159 s. 50)
Om omgivningen inte ser individen som subjekt och fullvärdig medborgare
med rätt till ett självständigt liv enligt sina personliga förutsättningar, kan
möjligheterna till självbestämmande inskränkas. Individen kan förvandlas från
objekt till subjekt genom att aktivt påverka det individuella stödet efter de
egna behoven.
Ovanstående genomgång visar att flera försök har gjorts att försöka fånga
innebörd och betydelse av inflytande och självestämmande i svensk lagstiftning
och offentliga dokument. Med valet av de två skilda stödformerna vill jag
synliggöra och försöka förstå inflytande och självbestämmande för LSS:s
målgrupp idag. I det följande avsnittet presenteras därför lagstiftningen och
organisationen av personlig assistans och godmanskap kortfattat.

3.6 Två stödformer som exempel på olika villkor med
LSS
Jag har i den följande texten valt att presentera de båda stödformerna var för
sig för att underlätta för läsaren. Jag skildrar kortfattat historisk bakgrund,
framväxt och organisation av dagens stöd på de två områden undersökningen
gäller för att ge en förståelse för det empiriska materialet och den analytiska
diskussionen.

Personlig assistans
”Vi är trötta på att andra, icke-handikappade, bestämmer över våra liv.
Vi vill ha samma frihet och samma ansvar som andra./…/ Man måste
ha rätt till personlig makt.” (Adolf Ratzka , initiativtagare till Stockholm Independent
Living 1983, återges i Andén, m.fl., 1993 s. 13)

Handikappreformen präglades av ett starkt engagemang från brukarorganisationerna och de nybildade Independent Living kooperativ som växt
upp i Sverige liksom i andra delar av Europa (Bengtsson, 2004; Larsson 2008).
Independent Living (IL) rörelsen växte fram i USA som en gren av
medborgarrättsrörelsen under 1970-talet. Målet var fullt medborgarskap på
lika villkor. Målgruppen var inledningsvis avgränsad till fysiska funktionsnedsättningar. Rörelsen agerade som opinionsbildare i handikappfrågor och
arbetade också praktiskt med självhjälpsgrupper och rättshjälp.
Personlig assistans i IL:s modell vann stort gehör i brukargrupperna. De
menade att för att ett oberoende liv skulle kunna var möjligt krävdes ett
individuellt utformat stöd. Genom att i kooperativ form utbilda brukare att
själva arbetsleda och administrera assistenter kunde hjälpen utformas helt
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individuell och anpassas efter vars och ens behov (Morris, 2004). IL arbetade
för att stödet skulle ges som ”direct payment” det vill säga som kontant
ersättning för att brukaren själv skulle kunna anställa sina assistenter, vilket
kom att påverka utformningen av den svenska lagstiftningen.
Brukarorganisationerna var starkt kritiska till den kommunala hjälpens
organisation i Sverige. Människor kände sig utsatta för ett kollektivt
bemötande och rutinmässigt arbetssätt, visar Ritva Gough (1994:42). Försök
med stöd i form av assistans startades runt om i landet under 1980-talet.
Utvärderingar visade att personlig assistans gav större självständighet och ökad
delaktighet i samhället än de stödformer gruppen varit hänvisad till tidigare.
De stödformer som assistansen då kunde jämföras med var hemtjänst eller
boendestöd från kommunen, boende på vårdinstitution eller vård i hemmet av
anhöriga (Se Ekensteen, 1968; 1996; Gough, 1994; Gough & Modigh, 1995;
Jacobson, 2000).
Handikapputredningen, brukarorganisationernas inflytande och de försök
med assistans som genomförts resulterade i att personlig assistans infördes som
en del av LSS. Ideologin bakom personlig assistans, som den kom att
utformas, vilar på liberal ideologi med fria kundval och tron på social
mobilisering och empowerment, menar Hugemark (2004) och Askheim
(2005; 2008). Grundinställningen i lagen bygger på samma principer som IL:s
ursprungliga ideologi: avinstitutionalisering, självhjälp och brukarstyrning, det
vill säga brukaren som konsument och medborgare. Självbestämmande och
oberoende innebär att ha kontroll över sitt liv och samma valmöjligheter som
andra och det är målet med assistansen.
I förarbeten till reformen beräknades antalet möjliga brukare till cirka
7 000 personer (prop.1992/93:159). Det kan jämföras med att antalet personer
med assistansersättning från Försäkringkassan i december 2011 var 16 047
(Försäkringskassan, 2012). Till det kommer ytterligare personer med personlig
assistans enligt LSS 9:2. Antalet insatser har sedan starten mer än fördubblats,
antalet timmar har tredubblats.
LSS kompletterades av LASS som specifikt reglerade assistansersättning
vid behov av mer än 20 timmar i veckan. Den 1 januari 2011 upphävdes LASS
och assistansersättning regleras därefter i socialförsäkringsbalken.25 Den största
gruppen med beslut om assistansersättning är människor med fysiska
funktionshinder och de utgör drygt 50 %. Personkrets ett, vilket innebär
personer med utvecklingsstörning eller autism, är en stor grupp och hälften av
dessa har en kombination med fysiska funktionshinder men beviljas insatsen
enligt personkrets ett. En betydande andel av individerna i personkrets ett kan
inte föra sin egen talan och har därför stöd av närstående eller gode man.

25
För övriga förändringar av detaljer i regelverket om personlig assistans se socialförsäkringsbalken , 51
kap. SFS 2010:110.
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Tabell 1. Antal personer med assistansersättning från Försäkringskassan
med fördelning efter personkrets, december 2011.
Samtliga
personkretsar

Personkrets 1
(utvecklingsstörning/
autism

Personkrets 2
(hjärnskada i
vuxen ålder)

6 146

855

16 047

Personkrets 3
(fysiska
funktionshinder)

Uppgift
saknas

8 605

441

Källa: Försäkringskassan, hämtad 2012-04-21.

Ytterligare 3 760 personer har personlig assistans enligt LSS 9:2, vilket beviljas
av hemkommunen (Socialstyrelsen, 2012). Det är den enskilde själv som
ansöker om insatsen. Personlig assistans söks i den egna kommunen eller hos
Försäkringskassan. Handläggaren utreder personkretstillhörighet och behov
enligt LSS. Vid behov på mer an 20 timmar i veckan utreds örendet av
Försäkringskassan. Försäkringskassan är huvudman för assistansersättning
enligt socialförsäkringsbalken.
Efter att ha beviljats assistansersättning kan brukaren välja att själv anordna
sin assistans eller att anlita annan verkställare. Det kan vara kommunen,
brukarkooperativ eller privata assistansbolag. Andelen assistansberättigade som
anlitar privata bolag har ökat. (Försäkringskassan, 2011).
Tabell 2. Antal personer med assistansersättning från Försäkringskassan
med fördelning efter verkställare år 1999 och år 2011.

1999

Samtliga
beslut om
LASS
9 085

2011

16 047

Kommun

Brukarkooperativ

5 989

1 287

Annan
organisa
-tion
1 498

6 700

1 669

7 245

Egen
269
403

Fler
arbets
givare
42
24

Källa: Försäkringskassan, hämtad den 2012-04-21.

Det fanns år 2011 över 500 bolag i Sverige som anordnar personlig assistans
(SOU 2012:6). Kommunerna anordnar personlig assistans åt 45 % av alla
brukare med beslut och det är få brukare som väljer att själva anordna sin
assistans. Brukarkooperativen var aktiva aktörer vid införandet av
assistansersättningen men verkställer i dagläget endast en tiondel av besluten.
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Assistansorganisationen verkställer beslutet om insatsen i samråd med den
enskilde utifrån det formella beslutet. Brukaren ska enligt lagstiftaren ha ett
avgörande inflytande över vilka som anställs som assistenter. Innehållet i
stödet och antal timmar styrs av beslutet. Assistansersättningen utbetalas till
den enskilde av Försäkringskassan efter redovisning av antal timmar som
utnyttjats. Avsikten med insatsen är att den enskilde kan påverka vilka som ska
ge stödet, på vilket sätt stödet ska ges och vid vilka tillfällen (prop.
1992/93:159). Intentionen är att brukaren eller dennes ställföreträdare är
uppdragsgivare och arbetsledare i vardagen för assistenterna oavsett
verkställarorganisation.

God man
Människor som har nedsatt beslutsförmåga eller inte kan föra sin egen talan
kan få en god man. God man kan därför bli en betydelsefull aktör när det
gäller assistans eller andra LSS-insatser. God man är vanligt för personer med
utvecklingsstörning och autism, det vill säga personkrets ett, enligt SOU
2004:112.
Fram till år 1924 reglerades omyndighetsförklaringar av 1734 års lag. År
1924 infördes förmyndarskapslagen (SFS 1924:320) men grundstrukturen från
tidigare lagstiftning behölls. År 1949 inarbetades lagen om förmyndarskap i
föräldrabalken. Där skiljs omyndiga barn från omyndiga vuxna men ingår i
båda i det som kallas föräldrabalken.
År 1986 kom en ny utredning med förslag att förmyndare skulle tas bort
helt för personer över 18 år och ersättas av förvaltare eller god man (SOU
1986:50). Grunden för förändringen var synen på den enskilde som
medborgare med rätt att till exempel rösta, oavsett hälsotillstånd. Det kan
jämföras med Drakes (1999) sista utvecklingslinje mot ett fullt medborgarskap
inom handikappolitiken. Fram till 1989 omyndigförklarades personer som inte
hade full beslutsförmåga, nedsatt intellektuell förmåga eller som inte kunde
föra sin egen talan. Den 1 januari 1989 trädde nya lagändringar på området i
kraft. Det innebar att möjligheten att omyndigförklara en vuxen person togs
bort och ersattes av de mindre ingripande åtgärderna god man eller förvaltare.
Uppdragen som god man eller förvaltare ska anpassas till den enskildes behov
för att innebära så lite ingripande som möjligt. Individen behåller sin
rättshandlingsförmåga och individen ska i största möjliga utsträckning vara
informerad och lämna samtycke till beslut i olika frågor. Förvaltare är mer
begränsande för individen är god man.
Behovet av ställföreträdare kan uppkomma av olika orsaker. Vanligast är
kognitiva funktionsnedsättningar, det kan vara i form av utvecklingsstörning
eller autism. Kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar beslutsförmågan,
kan även tillkomma som följd av neurologiska sjukdomar. Svåra psykiatriska
störningar och trauman av olika slag kan ge upphov till ett behov av stöd för
att sköta ekonomiska angelägenheter eller stöd för att föra den enskildes talan i
olika sammanhang. De största diagnosgrupperna som har en ställföreträdare
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är, enligt SOU 2004:112 följande: demens, utvecklingstörning, autism,
psykiska funktionshinder, somatiska sjukdomar och missbruk.
En god man ska företräda individen i de funktioner där ett behov av
ställföreträdarskap föreligger. Stödet är uppdelat i tre olika funktioner enligt
föräldrabalken kap. 11:12.
- bevaka rätt, i de fall en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning
som gör att han eller hon inte kan bevaka rättigheter och skyldighet
- förvalta egendom, i de fall en person inte själv har förmåga att förvalta
pengar och annan egendom.
- sörja för person, i de fall en person inte har förmåga att överblicka sina
personliga angelägenheten.
År 2004 hade omkring 60 000 personer i landet god man som ställföreträdare.
Cirka 30 000 personer hade samma år ställföreträdare i form av förmyndare
eller förvaltare. Totalt förvaltade landets ställföreträdare tillgångar värda 17,5
miljarder kronor (RiR 2009:31). Riksrevisionen påtalar i rapporten bristen på
fortlöpande systematiskt dokumentation som problematisk.
Figur 1. Ställföreträdarsystemet, aktörer, ansvar och uppdrag.
Aktör
Staten

Samhällsnivå
Riksdagen

Staten

Regeringen

Staten

Länsstyrelserna

Staten

Tingsrätten

Kommun

Överförmyndarmyndigheten

Individ

Ställföreträdare;
god man, förvaltare,
förmyndare
Källa: Riksrevisionen 2009:31 fritt efter s. 20.

Uppdrag
Lagstiftning på området:
Föräldrabalken
Styrning av länsstyrelserna
Tillsyn genom JO, JK, RiR
Tillsyn av överförmyndarna
och rådgivning
Beslutar om och förordnar
formellt god man
Utredning, rekrytering och
tillsyn av ställföreträdarna
Uppdrag att hjälpa
huvudmannen

Systemet med tingsrätt, länsstyrelse, överförmyndare och ställföreträdare är till
för att värna den enskildes intressen och rättsskydd. Tingsrätten beslutar om
ställföreträdarskap och är den instans som enligt lagen också ska utreda behov
av ställföreträdare och förordna ställföreträdare. Länsstyrelserna har
tillsynsansvar över överförmyndarverksamheten. Överförmyndaren är den
instans som i praktiken rekryterar och utbildar ställföreträdare samt utreder
behov av god man respektive förvaltare (RiR 2009:31). Kommunfullmäktige i
respektive kommun väljer överförmyndare med ansvar för myndighetsutövning
och tillsyn på området.
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Individen kan själv ansöka om stöd av god man men vid uppenbara behov
kan ärendet aktualiseras av andra. Om en person med behov av god man, inte
själv ser sitt behov, ska behovet styrkas genom ett läkarintyg. Tingsrätten ska
också inhämta den närmaste omgivningens åsikter i frågan. Att få en god man
är i princip frivilligt om den enskilde själv har förmåga att ta ställning.
Tingsrätten ska utse och förordna en från familjen utomstående person,
om inte någon av huvudmannens nära anhöriga åtar sig uppdraget. Uppdraget
som god man eller förvaltare är ett frivillighetsuppdrag och utförs till största
delen av lekmän. Det formella kravet är att det ska var en rättrådig, erfaren och
lämplig person, det finns inga specificerade krav på utbildning eller
yrkeserfarenhet (FB 11:12). Överförmyndaren utbildar i allmänhet de gode
män som rekryteras men har inget formellt ansvar att tillgodose
utbildningsbehovet.
Den som har fått god man kallas för huvudman. I den följande texten
används brukare eller huvudman. Överförmyndaren är den som ska ha insyn i
och ansvar för kontroll av hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag. I
lagstiftningen ställs krav på gode männens dokumentation och årsredovisning
av uppdraget förvalta egendom. Kraven är inte lika tydliga vad det gäller hur
överförmyndaren ska bevaka att de gode männen fullgör sina uppdrag att
bevaka rätt och sörja för person. Gode mannens handlingar ska grunda sig på
principen om huvudmannens bästa.
…alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde /…/ den
enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes
uppehälle, utbildning och nytta i övrigt (SFS 1949:381, kap. 12, 3-4 §)
En god man ska ha god kännedom om huvudmannes personliga förhållanden,
vilket medför att anhöriga kan vara lämpliga, enligt SOU 2004:112 s. 549 ff.
För att bilda sig en uppfattning om brukaren bör en god man ha regelbunden
personlig kontakt med personen direkt men en viss kontakt kan också ske
genom till exempel anhöriga eller LSS-personal. SOU 2004:112 trycker på att
det är angeläget att en god man skaffar sig en egen uppfattning och inte bara
bygger sin kunskap om individen på andrahandskontakter. Krav på god mans
personliga engagemang och arbetsinsats är inte tydligt reglerat.
Den gode mannen har rätt till arvode. Överförmyndarnämnden beslutar
om arvodets storlek enligt lokala regler och generella rekommendationer. Den
beslutar också om arvodet ska betalas av brukaren själv eller av kommunen,
vilket är beroende av individens ekonomiska situation. Arvodet skiftar mellan
uppdrag och kommun, vid undersökningstillfället varierade arvodet mellan
6000 –12 000 kronor per år i länet. De flesta gode män har ansvar för mellan
en och ett par upp till ett tiotal huvudmän per person (RiR 2009:31). Personer
som har ett uppdrag som god man omfattas inte av sekretesslagstiftningen
(SFS 2009:400). En god man har en viss skyldighet att kommunicera sina
åtgärder med huvudmannens make eller sambo.
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Inflytande är ett begrepp som används även i de utredningar som gjorts
rörande godmanskap. I 1974 års tillägg till föräldrabalken infördes möjligheten
att förordna god man även om den enskilde inte samtyckte. Denna möjlighet
skulle användas restriktivt men när individen inte kunde föra sin egen talan på
grund av psykisk ohälsa eller andra skäl kunde rätten bortse från kravet på
individens samtycke. Individen som objekt för andras syn på vad som är bäst
kvarstår här, för att skydda så väl den enskilde som tredje man (Odlöw,
2005:135).
I enlighet med nu gällande lagstiftning rörande god man ska en god man
inhämta brukarens samtycke om han eller hon kan ge uttryck för en åsikt.
Enligt föräldrabalken (12:3-4) ska alltid en god man handla på det sätt som
bäst gagnar brukaren. Hänsyn ska tas till individens inställning om det är
möjligt. Brukaren har rätt till beslutsdeltagande men hur detta ska verkställas
är inte preciserat, enligt Odlöw (2005:264). Regeringen tillsatte en utredning
år 2002 för att bland annat se över regelverket om ställföreträdare för vuxna
med nedsatt beslutsförmåga. Utredningens slutbetänkande presenterades 2004
där utredaren framhåller individens autonomi och frivilliga medverkan som
väsentliga. Särskilt betydelsefullt är också respekten för individens värdighet
(SOU 2004:112, s.68). I slutbetänkande föreslås att den enskildes välbefinnande också ska skrivas in som ett rättesnöre för en god mans handlingar.
Utredningen förordar att den enskilde ska ha ett aktivt inflytande över vilken
person som utses till god man. I övrigt definieras inte begreppen närmare i
föräldrabalken eller dess förarbeten. Självbestämmande och rätten till
inflytande genomsyrar texten i utredningens förslag till förändrad lagstiftning
på området men uttalas inte explicit.

Sammanfattande kommentar
Generellt sett har stöd och omsorg till människor med omfattande funktionsnedsättningar gått från segregering till mänskliga rättigheter som för alla
andra. Människor med funktionsnedsättningar avviker från normen om den
vuxna, friska och arbetsföra kroppen (Börjesson, m.fl., 2005:164ff). Det har
påverkat synen på gruppens människovärde och rättigheter såväl på ett
samhällsplan som på individnivå. Individens handlingsutrymme begränsas av
idéer och vetande som reglerar möjliga handlingar och tankar i en bestämd tid
och situation (Foucault, 1975/2003).
FN:s konvention internationellt och LSS nationellt har inneburit att
rättigheter och stöd har tydliggjorts som ett samhällsansvar. Samtidigt har
utformning och tidsanda inneburit att större ansvar läggs på den enskilde att
själv forma ett individuellt stöd. Genomgången visar att individens autonomi
betonas alltmer.
Avsikten, med genomgången av den historiska bakgrunden och framväxten
av dagens lagstiftning, är att visa på när tanken om inflytande och själv-
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bestämmande börjar ge avtryck i regelverk och därmed i praktik. Det
historiska perspektivet är kort på detta område. Idag aktiva verksamheter och
enskilda personer har genomlevt flera lagstiftningar och därmed flera av de
inriktningar som varit förhärskande på området (Drake, 1999).
Dagens situation regleras av LSS och målgruppen för lagstiftningen utgör
avhandlingen huvudpersoner. I det följande kapitlet redogörs för avhandlingsprojektets framväxt, metodologiska överväganden, upplägg och forskningsprocessens faser.
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KAPITEL 4.
METOD OCH MATERIAL
Fia
Fia är en vuxen kvinna som bor i en gruppbostad. Hon kommunicerar
med hjälp av Bliss. Fia är gravt rörelsehindrad och behöver stöd med allt.
För att kunna ha inflytande och självbestämmande i vardagen är Fia
helt beroende av att hennes LSS-personal kan Bliss kommunikation och
tar sig den tid det tar att kommunicera på detta sätt. Fia bekräftar med
en blick när den anställde pekar på avsedd symbol. Till sin hjälp har Fia
också en god man. Här följer en litet avsnitt ur intervjun med Fia för att
illustrera kommunikationen.

Jag har en släkting som är god man. Hon hjälper mig med min ekonomi.
Det gör hon på ett bra sätt! Jag förstår mig inte på pengar.
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Avhandlingen har en kvalitativ ansats med intervjuer i olika former. Jag
inleder kapitlet med berättelsen om Fia och ett utdrag ur en intervju för att
visa på en av de former intervjuerna kunde anta. Med utdraget vill jag visa på
betydelsen av fungerande kommunikation för de intervjuade brukarna. Det är
väsentligt ur metodsynpunkt men också som en del av avhandlingens resultat.
Fia har på grund av stora fysiska funktionsnedsättningar inte förmåga att tala
men kan med stöd av Bliss-bilder kommunicera sin mening.26
I kapitlet redovisar jag hur jag har valt att söka svar på avhandlingens syfte
och frågeställningar. Jag beskriver forskningsprocessen från mina personliga
utgångspunkter till analysarbetet. Undersökningens genomförande och
studiernas intervjugrupper redovisas. Metodkapitlet innehåller också etiska
reflektioner och en validitetsdiskussion. Avsikten med metodkapitlet är att
genom hög transparens ge läsaren tillfälle att kritiskt granska val och process.

4.1 Metodologiska överväganden
Mina kunskapsanspråk gäller beskrivningar, upplevelser och förståelse. Frågan
gäller hur inflytande och självbestämmande beskrivs och upplevs i ett socialt
sammanhang, inte om och hur det kan mätas. Kvalitativ forskning har
genomgått en stark utveckling de senaste årtiondena och därmed har metoder
och teorier stärkts (Silverman, 2004). Jag har valt en abduktiv ansats, som
innebär ett reflexivt växlande mellan personlig och teoretisk förförståelse och
teoretiskt styrd tolkning samt empiriskt styrd förståelse (Danermark m.fl.,
2002; Alvesson & Sköldberg, 1994/2008:54ff). Inflytande och självbestämmande är fenomen som i sig tarvar en reflekterande och öppen hållning.
Frågor som begreppens innebörd och förståelsen är individuell eller gemensam
definition kan ställas. En annan central fråga är om förståelsen av och
meningen med begreppen kan skilja mellan brukare och forskare.
Jag utgår i avhandlingen ifrån antagandet att vi påverkas av och förstår
världen utifrån faktorer såsom historia, tidsanda, gällande diskurser och
personliga förutsättningar. Det innebär att forskare och intervjupersoner27 bär
med sig sin omvärldsförståelse och erfarenheter in i forskningsprojektet. Enligt
Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (1994/2008:199) är forskaren som person
impregnerad av sin historiska och kulturella kontext, vilket blir en del av
forskningsprojektet. De menar att forskaren måste förhålla sig kritiskt och
26
Bliss är ett av flera alternativa kommunikationsformer, som bygger på bildsystem. Bilderna i Bliss är
symboliska och systemet innehåller grammatiska tecken vilket gör det möjligt att bilda hela meningar.
Det är speciellt lämpligt för personer med rörelsehinder som saknar tal men inte har någon större
intellektuell funktionsnedsättning. Användaren pekar på en symboltavla. Mottagaren kan läsa
symbolens betydelse i text (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2010).
27
Intervjupersoner används i den fortsatta texten för de personer som har intervjuats. Informant och
respondent betraktar jag som objektifierande begrepp som dessutom inte har en enhetlig definition och
åtskillnad i metodlitteraturen (se Holme & Solvang, 1997; Grønmo, 2006:124; Alvesson, 2011).
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reflekterande till sig själv och den förförståelse som han eller hon därmed bär
med sig in i projektet. Erfarenheter och tidigare kunskaper kommer att
påverka forskningens upplägg, genomförande och tolkningsprocess av
insamlade data (Widerberg, 2002:26; Alvesson & Sköldberg, 1994/2008:337;
Alvesson, 2011:120).
Avhandlingsarbetet har präglats av ett samspel och ett växlande mellan
insamlande och arbete med det empiriska materialet och fördjupning i teori
och analytiska begrepp. Forskningen blir då både empiri- och teoristyrd. Jag
hävdar att det inte är möjligt att närma sig ett fält som är bekant med en
induktiv ansats. Vad jag uppmärksammar kommer att präglas av mina tidigare
erfarenheter. Min ansats har heller inte varit deduktiv även om forskarens
blick färgas av teoretisk kunskap. Abduktion utgår från empiririska data men
kombineras med teoretiska perspektiv för att hitta mönster som kan ge
förståelse av det studerade. Alvesson & Sköldberg (1994/2008:61)
argumenterar för en arbetsprocess som växlar mellan empiriskt och teoretiskt
sökande efter kunskap. Forskningsarbetet leder till nya frågor som kan
besvaras med ytterligare empiri och teori.
Foucaults (1975/2003) maktperspektiv inledde analysarbetet. Min analysprocess har fortskridit genom att pröva flera teoretiska förklaringsmodeller.
Ian Hacking (2004) argumenterar för att Foucaults teoretiska perspektiv med
fördel kombineras med Goffmans. Goffmans (1959/2006; 1961/2005;
1963/1986) teoretiska mikroperspektiv på individ, interaktion och rolltagning
tillkom därför i analysprocessen, som komplement till Foucaults
maktperspektiv. Hacking (2004:288) menar att med Goffmans perspektiv
tillkommer en förståelse för hur historiska bakgrundsförklaringar och
maktrelationer verkar i individens vardag. Vardagslivsperspektivet på sociala
interventioner kan synliggöra innebörder och faktorer av vikt på mikronivå
(Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 2008). Mitt intresse gäller upplevelsen av
inflytande i mötet och vardagens aktiviteter, jag studerar inte vardagslivet i sig.
Foucaults tidiga verk kring makt kritiseras för att inte lämna utrymme för
aktörerna (Nilsson, 2008). En förklaringsmodell som kastar ytterligare ljus
över själva mötet och dess parter är erkännandeteori (Honneth, 2000/2003).
Erkännande används i avhandlingen som en teori som kompletterar individoch maktperspektivet. Det abduktiva arbetssättet har i mitt fall inneburit att
analysen har fördjupats med ytterligare teoretiska verktyg under analysens
gång (Danermark, m.fl., 2002). Interaktion, makt och erkännande är de tre
teoretiska verktyg som används i analysarbetet. Undersökningens empiri
reflekteras också mot relevant forskning på området.
Forskning i socialt arbete rör sig i ett forskningsfält som undersöker
relationen mellan individen och välfärdsstaten. Stöd och service till personer
med funktionsnedsättningar är en del av detta fält. Bakgrunden till LSS och
utformningen av lagen har presenterats då syftet med avhandlingen är att
beskriva och analysera villkor, möjligheter och gränser för inflytande och
självbestämmande för personer med LSS-insatser. Personer som har insatsen
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personlig assistans tillhör i stor utsträckning personkrets tre vilket främst
innebär fysiska funktionsnedsättningar. Personer med LSS-insatser i
kombination med god man har ofta såväl fysiska som kognitiva funktionsnedsättningar (SOU 2004:112). De olika grupperna synliggör skilda
perspektiv på samhällets stöd och service, skydd och kontroll av den enskilde.
Frågor om inflytande och självbestämmande för individer med kognitiva
funktionsnedsättningar väcktes i assistansstudien. Den gav även upphov till
frågor om ställföreträdarskapets betydelse (Giertz, 2008). Dessa personer har i
allmänhet en god man som ställföreträdare och det blev utgångspunkt för
godmansstudien.
I undersökningen ingår intervjuer med brukare, gode män, LSS-personal,
personliga assistenter, handläggare och LSS-verkställare. Avhandlingsarbetet
har pågått under perioden 2003 – 2012. I nedanstående figur illustreras
undersökningen empiri-insamling i målgrupper och på en tidsaxel.
Figur 2. Upplägg och tidsram för avhandlingsarbetets empiri-insamling.

Avhandlingens empiriska material utgörs av intervjuer i olika former då syftet
är att förstå erfarenheter och upplevelser. Det är olika personer som ingår i de
båda studierna. Jag har intervjuat elva brukare med personlig assistans och elva
brukare som har LSS-insatser i kombination med god man. Sammanlagt har
jag träffat 24 gode män för intervjuer. Jag har också intervjuat olika
yrkesgrupper runt brukare med LSS-insatser i sju gruppintervjuer, samt
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genomfört intervjuer med representanter för intresseorganisationer, överförmyndare och andra funktioner.
I den fortsatta texten beskrivs förförståelse och det sammanhang som
avhandlingen formades i då det har påverkat grunden för och utformning av
undersökningen (Widerberg, 2002:26; Alvesson & Sköldberg, 1994/2008;
Alvesson, 2011:120). Jag redogör sedan utförligt för metodvalet och
genomförandet, samt analysarbetet. När jag talar om undersökningen avser jag
avhandlingen som helhet, när jag talar om studier avser jag undersökningens
två delar; assistansstudien och godmansstudien.

Förförståelse och sammanhang
Min forskarutbildning var till en början en del i det nystartade Socioramaprojektet. Det var ett av Socialstyrelsens KUBAS-projekt som omfattade
dåvarande Växjö universitet och Kronobergs läns åtta kommuner samt länets
FoU-enhet.28 Jag hade en så kallad kombinationstjänst, med viss tjänstgöring i
Sociorama, i forskarutbildningen och som enhetschef i Växjö kommuns
handikappomsorg. I projektet hade vi som ambition att hitta nya vägar för
kunskapsutveckling och samarbete mellan grundutbildning, forskning och
praktiskt socialt arbete. Vi startade med öppna brukarcafeér, en variant av
forskarcirklar som kallades socioramacirklar, mentorskap, seminarier och andra
former av arrangemang för att nå ut i socialtjänsten i länet och för att
verksamhetens kunskap och frågor skulle nå in till universitetet.
Sociorama utgjorde inledningsvis en ram och ett sammanhang. Det
innebar ett nytt sätt att närma mig en verksamhet jag sedan många år arbetat i.
Mitt första projekt blev att genomföra en forskarcirkel om brukarinflytande.
Det var representanter från brukarorganisationer men också brukare som kom
av eget intresse. Alla hade en gemensam erfarenhet som brukare av socialtjänst
men från helt skilda områden. Dessa möten fördjupade intresset för
avhandlingens ämne – inflytande. Jag har i min yrkesverksamhet också mött
flera personer som likt Fia har stora kommunikationsnedsättningar och frågan
om former för inflytande och självbestämmande har därför funnits med även i
den rent praktiska betydelsen.
I cirkeln medverkade bland andra en ung kvinna med MS och en man som
drabbats av stroke.29 Kvinnan hade personlig assistans och mannen hade
hemtjänst. Deras respektive möjligheter till personliga inflytandet över
vardagen beskrevs som helt olika. Var det deras personliga situationer som var
orsaken? Påverkade stödets utformning det vardagliga självbestämmandet?

28
Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Socialstyrelseprogram under 2002-2005,
som innefattande ett antal projekt, varav Sociorama var ett av fem s.k. fullskaleförsök (Salonen, 2005).
29
MS Multipel Skleros, en neurologisk sjukdom som i regel utvecklas i skov. Kroppens eget
immunförsvar angriper celler i det centrala nervsystemet, hjärnan och ryggmärgen. Det ger symtom
som yrsel, synförändringar, trötthet och förlamningar. Sjukdomen är kronisk (Vårdguiden, 2011).
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning (Hjärt- och lungfonden, 2011).
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Cirkeln väckte forskningsintresset för lagstiftningen som sådan – vad betyder
intentionerna i LSS i praktiken? Vad var tanken med insatsen personlig
assistans?
Min egen bakgrund inom handikappområdet har påverkat val av
problemområde. I arbetet med avhandlingen har de frågor som den tidigare
yrkeserfarenheten väckte funnits med. Assistansstudien föregicks av att jag
under en period arbetade som chef för personlig assistans inom kommunens
handikappomsorg. Jag hade innan dess arbetat med annan LSS-verksamhet
och vid övergången till personlig assistans fascinerades jag av brukarnas
möjlighet till inflytande i insatsen. Efter en tids arbete på området uppstod
frågor och tankar just kring brukarinflytande, vilka jag bar med mig in i
forskarutbildningen och den första studien av personlig assistans. De frågor
som Socioramaprojekten väckte har också påverkat ingången i arbetet
(Widerberg, 2002:26; Alvesson & Sköldberg, 1994/2008:486ff).
Det kan finnas nackdelar med att ha egen erfarenhet av det område som
ska studeras. En nackdel kan vara att forskaren kan ha svårigheter att bortse
från erfarenhetskunskap på området eller missa väsentliga aspekter på grund av
förgivettaganden relaterade till den tidigare erfarenheten, menar Karin
Widerberg (2002:135). Min ambition har varit att genom ständiga
diskussioner med handledare, doktorandkollegor och brukarrepresentanter
förhålla mig kritisk och reflekterande till mina egna föreställningar.
Forskarutbildningen och den utsträckta doktorandtiden har bidragit till ett
distanserande från praktiken på området, vilket underlättat en reflekterande
hållning till det empiriska materialet. En annan nackdel med egen erfarenhet
kan vara att forskaren solidariserar sig med någon part inom området. Det var
en anledning till att tillföra andra intervjugrupper till brukarintervjuerna. I det
inledande arbetet med avhandlingen hade jag en ambition att inta ett
brukarinriktat perspektiv, vilket var ett sätt att distansera mig från min tidigare
yrkeserfarenhet. I det fortsatta upplägget har ambitionen varit att bredda
perspektivet. Jag har aktivt försökt förhålla mig neutral i den konkreta
forskningssituationen och designen gör att perspektiven växlar.

4.2 Tillvägagångssätt
I detta avsnitt redogör jag för de metoder som används och det datamaterial
som utgör avhandlingens underlag. Avhandlingsarbetets första del har till vissa
delar utförts i projektet Sociorama, som tidigare beskrivits. Det har påverkat
undersökningsområde och val av metoder, då projekten i Sociorama
uppmuntrade till en prövande inställning till metodområdet. Sociorama ska
uppfattas som en ram för de första årens avhandlingsarbete. När det gäller
inflytande och självbestämmande för personer med funktionsnedsättningar är
det av vikt att granska den historiska bakgrunden till hur skilda stödformer är
utformade. Såväl forskaren som intervjupersonerna har sin tillhörighet i ett
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socialt och historiskt sammanhang. Handikappomsorgen har genomgått stora
förändringar de senaste decennierna. Jag vill göra gällande att den historiska
redovisningen är grundläggande för att synliggöra bakgrunden till dagens
lagstiftning. Förarbeten och lagtexter har studerats för att få och ge den bilden.
Som bakgrund granskas också den organisatoriska kontexten och viss statistik
om personlig assistans och godmanskap.

Metodval
Syfte och frågeställningar avgör metodval, men även andra faktorer i sammanhanget påverkar. Syftet är att beskriva och analysera villkor, möjligheter och
gränser för inflytande och självbestämmande. Frågorna gäller svårfångade
begrepp.
Att välja metod
Den abduktiva metodansatsen innebär att utformningen av undersökningen
har fått växa fram successivt. Efter den inledande forskningscirkeln var jag
intresserad av att möta brukare med personlig assistans i intervjuer för att få ta
del av deras upplevelse av inflytande och självbestämmande i vardagen.
Observationer och enkäter har diskuterats som aktuella metoder men ej
använts. Observationer kräver tillgång till fältet, vilket efter diskussioner med
brukarorganisationer och yrkesverksamma inte bedömdes som möjligt att få i
tillräcklig utsträckning. Det är många gånger i mycket privata situationer som
brukaren möter sin personliga assistent eller god man. Det medför också att en
närvarande tredje person påverkar situationen i stor utsträckning, vilket jag
menar talar emot metoden i detta fallet. Svarsfrekvensen var låg vid det första
utskicket med förfrågan om medverkan i undersökningen, vilket beskrivs i
följande text. Jag antog därför att brukarorganisationernas bedömning var
riktig angående svårigheterna med att få kontakter för att genomföra
observationer och valde bort den metoden. En enkätundersökning bedömdes
inte ge svar på undersökningens frågeställningar, då begreppen är svåra att
precist operationalisera.
I en intervju kan individens personliga uppfattningar fångas och i det
samtal som uppstår kring ämnet ges upplevelsen ord, menar Steinar Kvale &
Svend Brinkmann (2009). Jag har valt att göra intervjuer för att få intervjupersonernas berättelser och för att i någon mån kunna fånga upplevelser och
personliga beskrivningar av begreppen. Forskaren är själv en del av det som
beforskas och en intervju bygger på ett mänskligt samspel. Det kräver en
öppen och samtidigt reflekterande hållning till såväl forskningsobjekt,
intervjupersoner, utsagor och intervjun som metod. Intervjupersonens
förståelse av intervjusituationen och möjlighet att uttrycka sig om
forskningsobjektet skiftar. Intervjupersonerna har skiftande motiv för att
medverka i undersökningen, vilket påverkar deras berättelser. Alvesson (2011)
problematiserar intervjun som kunskapskälla, som han menar är en komplex
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situation. Intervjupersonernas skiftande sociala sammanhang berikar
materialet men gör också forskarens uppgift komplex. Med valet av en
intervjustudie markerar jag att det är intervjupersonernas egen förståelse och
beskrivning jag finner intressant, inte hur de faktiskt gör. Intervjun är
oersättlig för att fånga människors upplevelser och erfarenheter (Kvale &
Brinkmann, 2009). Jag har använt skiftande former av intervjuer, både
individuella och gruppintervjuer och olika former av intervjuunderlag. Ett par
olika intervjumetoder har används, vilket beskrivs i följande avsnitt.
Brukardeltagande i forskningsprojektet
Avhandlingen behandlar brukarens inflytande och självbestämmande. Jag
tycker därför det är på sin plats att ägna uppmärksamhet åt brukarinflytande i
forskningsprocessen. Till en början hade jag föresatsen att i möjligaste mån
anta ett brukarperspektiv i forskningsprojektet. Det har under undersökningens gång blivit tydligt att försöka anlägga ett brukarperspektiv är en
omöjlighet, då det finns lika många perspektiv som det finns individer. För de
flesta är brukarrollen bara en roll av vardagens övriga roller (Eliasson,
1995:31). Brukarna är individer med skilda levnadsvillkor, det enda de här kan
antas ha gemensamt är sin position som brukare i relation till LSS. Jag vill
hävda att brukarperspektiv kan personer med egen erfarenhet inta. I egenskap
av forskare utan egen erfarenhet av brukarrollen kan jag inte utge mig för att ta
ett sådant brukarperspektiv. Jag får därför välja andra sätt att närma mig frågan
om brukarinflytande.
Avsikten att undersöka inflytande gav mig en anledning att bekanta mig
med deltagarbaserad forskning. Jag har under projektet till viss del samarbetat
med länets paraplyorganisation för alla brukarorganisationer. Det blir ett
representationsperspektiv som tillfört ett visst brukarperspektiv under
avhandlingsarbetets gång. Ett sådant företrädarskap väcker dock frågor om
vems röst som representanten antar. Ett annat alternativ hade varit att bilda en
grupp med brukarpartners i avhandlingsprojektet. Det är tidkrävande att bygga
upp det kontaktnät som krävs och det är tidsaspekten från både min sida och
organisationerna som begränsat samarbetet. Jag hade gärna haft ett intensivare
samarbete och högre delaktighet från länets brukarorganisationer än vad som
blev fallet. Former för brukardelaktighet i forskningsprojekt inom socialt
arbete är en angelägen fråga att utveckla. Jag utgår ifrån att med ett aktivt
brukardeltagande kan reflektioner kring forskningsfrågor, metoder och analys
fördjupas.
Jag har istället valt en intervjumodell som involverar brukarna. Under
arbetet med att utforma en design för undersökningen har jag inspirerats av
Hanne Krogstrup (2003). Enligt Krogstrup bör utvärderingar och forskning i
socialt arbete leda till förändring och utveckling av verksamheten. Hon har
utarbetat en modell som bygger på ett aktivt deltagande av de brukargrupper
som berörs. Modellen kallas BIKVA – BrukerInndragelse i KVAlitetsvurdering och är ett exempel på ett arbetssätt för forskning och utvärdering,

72

där brukardeltagandet är en utgångspunkt. Forskarens uppgift blir här att
synliggöra målgruppens synpunkter och värderingar och förmedla dessa
synpunkter vidare till berörda grupper runt brukaren för vidare reflektion.
Modellen tar sin utgångspunkt i brukarens problemförståelse när projektet
utformas. Brukarens uppfattningar ligger som grund för det fortsatta
projektarbetet med de yrkesgrupper eller den politiska ledning som
brukargruppen menar har en avgörande betydelse. Det kan vara anställda,
administration och politisk ledning för verksamheten (Krogstrup, 2003).
Modellen leder till en pågående spiralrörelse med återkopplingar och
vidareutvecklingar av det som i grunden uppfattas som väsentligt ur ett
brukarperspektiv.
Det är arbetsgången i BIKVA-modellen som har influerat designen.
Modellen inspirerade mig till att börja med att intervjua brukare och utifrån
dessa intervjuer intervjua personliga assistenter och därefter LSS-verkställare.
Brukarnas uppfattningar om och exempel på begreppen reflekteras på så sätt i
de fortsatta intervjuerna. I dessa angavs också handläggarna som väsentliga
liksom de gode männen. I godmansstudien startade jag med de gode männen.
De företrädde sina huvudmän, som hade svårt att själva deltaga. Senare i
arbetsprocessen formades även i godmanstudien tillfälle till intervjuer med
brukare.
Intervjumetoder
Begreppen inflytande och självbestämmande är vaga och svårbeskrivna. Under
intervjuundersökningen har jag förhållit mig öppen för hur intervjupersonerna
använder orden och under intervjuerna genom frågor och vinjetter försökt
fånga upp den konkreta betydelsen av orden för varje intervjuperson. I
forskning i socialt arbete är det vanligt att forskaren definierar de begrepp som
berörs. I ett inledande skede utgick jag från inflytande som mer övergripande
och självbestämmande som ett begrepp i vardagen. Jag har under intervjuerna
ägnat min uppmärksamhet åt alla de olika meningar intervjupersonerna lägger
i fenomenet. Under avhandlingsarbetets gång har intervjupersonerna visat att
begreppen är överlappande och komplexa.
Min ambition har varit att använda intervjuformer som öppnar upp för
berättelser och en reflektion snarare än precisa svar. De första intervjuerna som
genomfördes var med brukare som alla hade personlig assistans. Då användes
en friare form av intervju som tog sin utgångspunkt i en tankekarta med teman
som kretsade kring intervjuns område med inspiration från Heléne Thomsson
(2002:61). Tankekartan ger utrymme för en friare intervju där intervjupersonens egna associationer och reflektioner ges en naturlig plats. De första
intervjuerna med denna form avslutades med en gemensam reflektion över
formen på samtalet. Intervjupersonerna upplevde formen som öppen och
inbjudande. Det gav även intervjun en innehållsmässig kvalité, varför jag
genomförde de brukarintervjuer där det var möjligt i assistansstudien på
samma sätt.
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För att fånga de intervjuades reflektioner och uppfattningar om begreppen
har också vinjettmetoden använts i intervjuerna. Utifrån de första intervjuerna
med brukare i assistansstudien konstruerades berättelser eller vinjetter med
brukarperspektiv på inflytande och självbestämmande. I de följande
intervjuerna med personliga assistenter, gode män, handläggare och LSSverkställare fick intervjupersonerna förhålla sig till brukarnas upplevelser av
dilemman kring inflytande och självbestämmande. De frågor och områden
som brukarna lyfte som komplicerade eller väsentliga kunde med denna
modell reflekteras i de följande intervjuerna. För exempel, se bilaga 2.
Intervjuerna i avhandlingen innehåller ett moment med vinjetter eller
fiktiva fall (Östberg m.fl., 2000; Jergeby & Soydan, 2002; Egelund, 2008).
Vinjettmetoden är etablerad inom forskning i socialt arbete för att mäta
värderingar och bedömningar av situationer som kan var svåra att fånga med
direkta frågor. Det vanligaste användningsområdet är kvantitativa undersökningar av attityder med fasta svarsalternativ. Vinjetter används också i
kvalitativa undersökningar för att fånga upp intervjupersonernas reflektioner
kring ett ämne. Metoden bygger på att intervjupersonen presenteras för en
fiktiv situation eller person och ombeds förhålla sig till berättelsen. Vissa
grundkriterier ska vara uppfyllda vid en konstruktion av en vinjett. Den ska
vara lätt att följa, trovärdig och logisk. Den måste vara enkel att förstå och
relatera till för intervjupersonen (Wallander, 2008). Avsikten med vinjetterna i
avhandlingsprojektet var att skapa en intervju som inte bara uppehöll sig vid
de intervjuades faktiska erfarenheter utan också hur de tänkte kring vardagen
med LSS-insatser. Vinjetterna i avhandlingsintervjuerna är berättelser om
personer eller situationer som kretsar kring inflytande och självbestämmande.
De framtagna vinjetterna har prövats på brukare och yrkesverksamma innan de
användes i intervjuerna för att säkerhetsställa begriplighet, trovärdighet och
relevans (Egelund, 2008:148).
De ursprungliga vinjetterna utökades under undersökningens gång med
ytterligare situationer med andra perspektiv. En kritik av metoden är att då
vinjetterna ska vara igenkännbara och spegla ”typiska” personer och
situationer, riskerar man som forskare att förstärka ett kategoritänkande och
stereotypier. I den muntliga diskussionen kring berättelserna kunde detta
nyanseras och intervjupersonernas reflektioner ledde för det mesta till
diskussioner om liknande självupplevda fall. Det innebär att de brukare som
refereras till i redovisningen av det empiriska materialet både är de brukare jag
intervjuat personligen och de brukare som övriga intervjupersoner berättar om.
I avhandlingens intervjuer har jag presenterat vinjetterna muntligt under
någon del av intervjun. Ett vanligt sätt att använda vinjetter är att presentera
dem skriftligt i enkätform. Syftet med den muntliga presentationen var att jag
valde vinjetter i anslutning till något som intervjupersonen berörde. Jag hade
ett antal vinjetter att välja mellan och kunde då anpassa val av vinjett till
intervjupersonens situation eller berättelser. De intervjuade kom i många fall
att relatera vinjetten till egna upplevelser eller ärenden och jämföra med
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faktiska egna erfarenheter. Vinjetterna har dels fungerat som
reflektionsunderlag och dels följts upp med frågor (Jergeby, 1999)
Intervjupersonerna har utifrån vinjetterna reflekterat kring betydelsen av
begreppen i vardagen och kring de situationer vinjetten berör. I de fall där
intervjuerna genomförts i grupp har det gemensamma reflekterandet fördjupat
diskussionerna.
Tillvägagångssättet är liknande i hela avhandlingsarbetet. Vinjetterna från
assistansstudien kunde till viss del användas, men nya tillkom som rörde
godmanskapet. De personer som först intervjuades i godmansstudien var gode
män och utifrån deras berättelser om gränser och möjligheter för brukaren
konstruerades ytterligare vinjetter. Vinjetterna har sedan kompletterats med
nya situationer under intervjuprocessen när jag funnit situationer som
synliggör brukarens inflytande och självbestämmande i förhållande till god
man.
I avhandlingsprojektet har jag också växlat mellan individuella intervjuer
och gruppintervjuer. Gruppintervjuer valdes för att skapa ett tillfälle till
gemensam reflektion över intervjufrågor och vinjetter. I en dialog med andra
väcks ytterligare tankar och den gemensamma reflektionen fördjupar
materialet (Kamberelis & Dimitriadis, 2011). I en gruppintervju kan
gruppdeltagarna inspirera varandra att diskutera fler aspekter av ett fenomen.
Det gemensamma erfarenhetsutbytet kan ge andra nivåer av förståelse av det
var och en har en personlig erfarenhet av. De första gruppintervjuerna ingick
som moment i de Socioramacirklar som inledde forskningsprojektet. Cirklarna
var uppbyggda som forskningscirklar med inriktning på dialog och
kunskapsutveckling (Johnsson m.fl., 2005). Med inspiration från detta
fortsatte jag att genomföra intervjuerna med de yrkesverksamma som
intervjuer i grupp. Faran med intervjuer i grupp oavsett form kan vara att det
uppstår ett grupptryck, som styr vad som kan sägas. Min erfarenhet är att
vinjetterna var en bra gemensam utgångspunkt som jag som intervjuare hade
möjlighet att styra, variera och anpassa till grupp och individ för att skapa ett
öppet och reflekterande klimat.
Ambitionen var att de individuella intervjuerna med brukare skulle
kompletteras med gruppintervjuer. Gruppintervjuer är ett sätt att tillsammans
i en grupp skapa utrymme för reflektion på valda teman. Det är en metod som
jag finner intressant speciellt för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar av skiftande omfattning (Cech, 2007). Det kan vara en
fördel med återkommande träffar.
Alla tillfrågande brukare tackade dock nej till gruppintervju i
assistansstudien. De angav framför allt sina funktionsnedsättningar på bland
annat kommunikationsområdet som skäl men också med hänvisning till sin
sviktande hälsa. Vid några tillfällen närvarade en assistent, en anhörig eller en
god man på brukarens begäran under den individuella intervjun.
I godmanstudien prövades ytterligare andra former av intervjuer med
brukare. I några kommuner i länet undersöktes om det fanns intresse från
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brukare inom daglig verksamhet enligt LSS, att medverka i undersökningen.
På ett par ställen anmälde brukare sitt intresse och efter ett par träffar med de
anställda genomfördes tre enskilda intervjuer och en gruppintervju med tre
personer i godmanstudien. De medverkande intervjupersonerna anmälde sitt
deltagande efter information om syftet med undersökningen och kunde alla
med kommunikationsstöd uttrycka sin mening. De anmälda brukarna bodde i
bostäder med särskild service enligt LSS eller hade personlig assistans. De
anställda diskuterade under ett par förberedande träffar ämnen i anslutning till
vardag, inflytande och självbestämmande med intervjupersonerna, detta som
en anpassning till individernas funktionsnedsättningar.
De som därefter genomförde intervjuerna var två anställda inom daglig
verksamhet som jag efter information och genomgång av intervjuns
utformning bedömde som lämpliga för uppgiften. Intervjupersonerna i
gruppen hade omfattande kommunikationsbegränsningar och behövde stöd av
känd personal, varför detta var ett lämpligt förfaringssätt för dem. I den andra
gruppen ingick intervjun i en samtalsserie en anställd på den dagliga
verksamheten hade kring brukarinflytande generellt. Från andra studier vet vi
att vid intervjuer med människor med kognitiva svårigheter, finns en risk för
anpassade svar eller svar som är svåra att tolka (Mallander, 1999; Strandberg,
2006:56). Det kan vara en fördel att använda sig av personer som intervjupersonerna är väl förtrogna med. Det är samtidigt en riskfaktor om det finns
ett beroendeförhållande mellan personerna.
Jag valde själv vilka som skulle vara intervjuledare och vägde in
förtrogenhet och beroendeförhållanden i mitt val. Då frågorna i intervjun
rörde hemsituationen, inte den dagliga verksamheten, bedömer jag det som att
det inte var ett direkt beroendeförhållande mellan intervjuperson och
intervjuledare i relation till temat för intervjun. Med en känd person som
intervjuledare kunde även personer med omfattande funktionsnedsättningar
och flera hjälpmedel medverka. De personer som använder kommunikationshjälpmedel i sin vardag använde dessa hjälpmedel. Till exempel användes ett
kommunikationshjälpmedel som kallas samtalsmatta för att ge vissa individer
möjlighet till val.30
En form av enkätstudie med fasta svarsalternativ prövades i gruppintervjun.
Personerna fick vid intervjutillfället till uppgift att besvara frågan vem som
hade avgörande inflytande över en rad angivna vardagsaktiviteter i det egna
hemmet. De angivna aktiviteterna rörde till exempel val av TV-program och
mat eller vem som bestämde över frisyr och klädinköp. Även vilka alternativa
personer som påverkade aktiviteten var angivna.
Intervjumetoderna fungerade, men behöver utvecklas. Hur stora grupper
det kan vara optimalt och vem som kan leda intervjun behöver ytterligare
30
Samtalsmatta är en metod som utvecklats i Skottland, som underlättar för personer med kognitiva
svårigheter att uttrycka sin mening. Samtalet förtydligas med bilder och ett strukturerat underlag för
val (Murphy & Cameron, 2006). Andra metoder var Bliss, skrivna svar och talapparat.
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diskuteras. Förtrogenhet måste vägas mot beroende. Hur ska ämnet
introduceras och av vem? Metodutveckling är väsentligt för att kunna nå
grupper som har svårt att göra sin röst hörd. Genomgående var intervjuerna
med brukare i godmansstudien utformade på ett enklare sätt med ett anpassat
språk, vinjetter användes när det bedömdes som lämpligt i relation till
förmåga. De svar intervjupersonerna gav var som regel kortfattade och
innehöll mindre reflektioner.

Intervjupersoner och genomförande
Undersökningsområdet omfattar kommunerna i Kronobergs län med något
tillägg. Ambitionen i avhandlingsarbetet var att samla in många röster på
området från personer i skilda roller, som möter brukare med LSS-insatser i
vardagen. I avhandlingen ingår intervjumaterial från såväl brukare och
närstående, som från flera yrkesgrupper för att få ett brett perspektiv. I båda
studierna finns alla grupper representerade. En person medverkar i båda
studierna. Intervjuerna behandlar samma fenomen från olika perspektiv, det
finns inget samband mellan de brukare och yrkespersoner som ingår i studien.
Material i assistansstudien
Assistansstudien inleddes tillsammans med representanter från brukarorganisationerna i Kronobergs län.31 Därefter påbörjades den empiriska delen
av studien. En gruppintervju med personliga assistenter genomfördes också för
att pröva vinjettmetoden och de konstruerade vinjetterna. Materialet består av
intervjuer med 49 personer. De kom från fem grupper: brukare, personliga
assistenter, LSS-handläggare, LSS-verkställare och gode män. Sökvägarna för
att komma i kontakten med personer att intervjua skiljde mellan de fem
grupperna.
Personer med beslut om assistans eftersöktes via LSS-handläggare i länets
kommuner. De ombads distribuera cirka 100 brev med förfrågan om
deltagande i studien, för exempel se bilaga 1. Totalt fanns i länet 269 personer
med personlig assistans enligt LASS år 2004, enligt Försäkringskassans
statistik. De personer som utskicket riktade sig till skulle alla ha personlig
assistans och ha möjlighet att kommunicera sin mening. LSS-handläggarna
fick också i uppgift att bedöma att de som erhöll brevet hade
funktionsförmåga att förstå och deltaga i en undersökning. Som forskare på
området var jag beroende av LSS-handläggarnas bedömning av aktuella
personer. Antalet brev i de olika kommunerna var beroende av hur många
personer i respektive kommun, som stämde med de nämnda kriterierna. Cirka
55 personer besvarade förfrågan och av dem avböjde 35 personer ett
deltagande. De skäl som angavs för att inte vilja deltaga var att personen kände
sig förhindrad av sin funktionsnedsättning. Nitton personer anmälde sitt
31
De förberedande studierna hade formen av en Socioramacirkel där brukare från hela socialtjänsten
var inbjudna för att diskutera brukarinflytande, se Giertz m.fl., 2005:43 och Johnsson m.fl., 2005:53 ff.
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intresse, tre personer avbröt på grund av sjukdom eller andra personliga skäl,
sin medverkan innan en första intervju. Totalt intervjuades elva brukare och
fem ställföreträdare. Det blev sexton individuella intervjuer. De brukare jag
intervjuade i assistansstudien hade främst fysiska funktionsnedsättningar, två
hade en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
LSS-verkställare av personlig assistans kontaktades via Sociorama och alla
verksamma i länets kommuner fick en inbjudan, cirka femton personer. Tre
privata assistansbolag inbjöds dessutom. Gruppintervjuer genomfördes med
tretton verkställare, alla från kommunal assistans. Kontakten med personliga
assistenter förmedlades av verksamhetsansvariga i ett par kommuner och
femton personliga assistenter intervjuades i två grupper. Cirka femton LSShandläggare i länet kontaktades för en intervju i studien. Även Försäkringskassan i länet kontaktades med en förfrågan riktad till tre handläggare. Fem
personer anmälde sitt intresse för att deltaga och intervjuades vid individuella
intervjuer.
Samtliga intervjupersoner informerades vid den första kontakten om
studiens syfte och genomförande. De informerades också vid det faktiska
intervjutillfället och fick då såväl muntlig som skriftlig information och tillfälle
att ställa ytterligare frågor. De informerades om möjligheten att när som helst
avbryta sitt deltagande. Alla medverkande intervjupersoner lämnade därefter
muntligt samtycke till att deltaga i studien. Antal intervjuer sammanfattas i
nedanstående tabell. Även antalet personer som medverkade i gruppintervjuerna redovisas för att det totala antalet deltagare i studien ska framgå.
Tabell 3. Målgrupp, form av intervju, samt antal intervjuade personer i
assistansstudien
Målgrupp

Metod

Antal personer

Brukare

Individuella intervjuer

11

Gode män

Individuella intervjuer

5

LSShandläggare
LSSverkställare
Personliga
assistenter
Totalt

Individuella intervjuer

5

Gruppintervju

13

Gruppintervjuer (2)

15
49

Intresseanmälan var i alla målgrupper utom verkställare låg. Brukarorganisationerna hade förmedlat den erfarenheten, något mer förvånande var
den låga svarsfrekvensen från övriga grupper. De skäl som angavs för att inte
deltaga var, för alla yrkesgrupper, tidsbrist. De brukare som gav skäl, angav
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sina funktionshinder som orsak. I bilaga 3 finns en förteckning över de
brukare och ställföreträdare som deltog i de individuella intervjuerna.
Tillträde till forskningsfältet i godmansstudien
För att få en bild av förekomsten av ställföreträdare genom god man
genomfördes en kartläggning på området i länet. Statistiska uppgifter har
inhämtats från Länsstyrelsen och i viss mån från överförmyndaren i respektive
kommun, se tabell 9 i appendix. I ett inledningsskede togs kontakt med
överförmyndare och godmansföreningar i länets kommuner för att utforska
problemområdet och de frågor som diskuteras av dem som dagligen arbetar
med frågorna.32 Det finns få forskningsprojekt i Sverige som baseras på
intervjuer med gode män, varför denna del av undersökningen blev speciellt
angelägen (Albertsson, 1997).
I godmansstudien är det på sin plats att diskutera tillträde till forskningsfältet. Den första kontakten med enskilda överförmyndare hade föregåtts av
information på ett gemensamt möte, då man kollektivt uttryckte ett
engagemang för forskning på området. När sedan överförmyndarna
kontaktades för att eftersöka intervjupersoner fanns ett motstånd hos vissa mot
att praktiskt hjälpa till att distribuera förfrågningar om deltagande till aktuella
gode män. Motståndet kan ha flera förklaringar. En kan vara att
dokumentationen på området ser mycket olika ut. Flera överförmyndare har
inte möjlighet att utifrån sin dokumentation avgöra vilka gode män som har
huvudmän med LSS-insatser. Några överförmyndare menade att jag inte
skulle få någon användbar information från gode män i berörd kommun. De
ansåg att de gode männen själva inte kunde avgöra om deras huvudman hade
LSS-insatser och att deras kunskap på området var mycket låg.
Överförmyndarna antog rollen av grindvakter och var med några undantag
mindre villiga att hjälpa till. Mitt intryck är att flera överförmyndare
uppfattade studien som en kontroll av deras arbete. Det område som
överförmyndarna direkt berörde var utbildningen av de rekryterade gode
männen. Det formella ansvaret vilar inte på överförmyndaren ensam, men i
praktiken är det vanligen på det sättet ansvaret hanteras. Det fanns även en
osäkerhet om sekretessfrågor som gjorde att man hellre avslog min begäran om
hjälp att distribuera förfrågningar än biföll, trots en godkänd etikprövning
(Dnr: 212-09). En mycket ansträngd arbetssituation angavs också som skäl,
vilket understryks av den tjänstefördelning som redovisas i tabell 9 i appendix .
Material i godmansstudien
För att komma i kontskat med intervjupersoner valde jag då att vända mig till
dem som verkställer kommunernas LSS-insatser. Genom dem fick jag brev
distribuerade till gode män och LSS-personal och på så sätt kom jag i kontakt
32
I vissa kommuner har gode män bildat intresseföreningar, det finns också en riksorganisation för
gode män.
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med intervjupersoner. Godmansföreningar och brukarorganisationer var också
behjälpliga med att sprida min förfrågan, ett exempel finns i bilaga 1. Totalt
106 gode män erhöll ett brev som skickades ut genom överförmyndare, LSSverkställare, brukarorganisationer och godmansföreningar. Tjugotre gode män
svarade positivt på förfrågan om deltagande i studien. Av dem som inte valde
att deltaga var det få som angav skäl till detta. Av de 23 intervjuades nitton
personer spridda över länet. Det var sjukdom, resor och arbetsbelastning som
förhindrade alla anmälda att medverka. I bilaga 5 finns en förteckning över
intervjupersonerna.
Också brukare med god man och en eller flera LSS-insatser har intervjuats.
Kriteriet för deltagande var en kommunikationsförmåga som möjliggjorde en
intervju. Kontakter har också här erhållits genom LSS-verksamheter och
brukarorganisationer. I viss mån har snöbollsmetoden används för att få
kontakt med intresserade brukare genom att intervjuade personer förmedlat
kontakt till andra brukare (Widerberg, 2002:177). Jag har intervjuat alla
personer som anmält intresse av att deltaga. Intervjuerna genomfördes
antingen i intervjupersonens hem eller på dennes arbetsplats. När
intervjupersonerna via brev, telefon eller mail meddelat sitt intresse för att
deltaga i studien samtalade vi en eller ett par gånger för att förklara syftet,
svara på eventuella frågor och avtala en plats och tid för intervju.
Informationen anpassades efter intervjupersonen, vad det gäller upprepad
information och uttrycksform. Detta för att vara så säker som möjligt på att
varje person förstod innebörden av att medverka. De intervjuade brukarna i
godmansstudien har alla en intellektuell funktionsnedsättning, vilket inte
brukarna i assistansstudien har. Totalt har elva brukare med LSS-insats och
god man intervjuats. För förteckning se bilaga 4. Åtta brukare har intervjuats
individuellt och tre personer har intervjuats i en gruppintervju. Gruppintervjun
med brukare samt tre av de individuella intervjuerna genomfördes av två
personer anställda på LSS-verksamheter i kommunal regi som jag valt ut och
informerat, vilket redovisats tidigare. Jag intervjuade själv fem personer med
intellektuella funktionsnedsättningar.
LSS-handläggare och verkställare av LSS-insatser kontaktades för att
också få dessa yrkesgruppers perspektiv på inflytande och självbestämmande
med god man för personer med LSS-insatser. Alla länets LSS-handläggare
fick en inbjudan att deltaga, liksom de LSS-verkställare som arbetade med
personlig assistans i länets åtta kommuner. Urvalet baserades på länet som
undersökningsområde och den totala populationen av dessa yrkesgrupper
inbjöds. Det resulterade i två skilda gruppintervjuer med fyra personer
verksamma som LSS-handläggare och tre personer verksamma som LSSverkställare. Liksom i assistansstudien angavs tidsbrist som skäl till att inte
medverka för yrkesverksamma. Det utgör den förklaring som kan ges på
studiens bortfall i dessa två grupper.
Därefter kontaktades ett par kommuner i länet för att informera om
studien till LSS-anställda. Valet var ett bekvämlighetsurval med hänsyn till
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resor och lämpliga intervjulokaler. LSS-verkställare förmedlade brev med
förfrågan om medverkan i studien till cirka 30 LSS-anställda. Kriterierna för
att få en inbjudan var att personen arbetade som LSS-personal åt en brukare
som också hade god man. I övrigt avgjorde verkställaren vilka grupper som
kontaktades med en förfrågan. Det var ett första försök att nå intresserade
intervjupersoner och antalet förfrågningar hade därefter kunnat utökas till fler
kommuner om svarsfrekvensen varit låg. Av dessa trettio utskick svarade elva
personer att de var positiva till att delta. Det var personliga assistenter och
annan LSS-personal med erfarenhet av arbete hos brukare med LSS-insatser
och god man. Jag bedömde antalet intresseanmälningar som tillräckligt.
Intervjuerna genomfördes som två gruppintervjuer. Från anmälan om
deltagande till genomförd intervju uppstod ytterligare bortfall. Svårigheter att
hitta lämplig tid och plats för intervju eller sjukdom medförde att inte alla som
gjort en anmälan för att medverka verkligen kom att intervjuas. Sammanlagt
har 53 personer intervjuats i godmansstudien.
Tabell 4. Målgrupp, form av intervju samt antal intervjuade personer i
godmansstudien.
Målgrupp
Överförmyndare
Ordf. godmansförening
Länsstyrelsen
Brukare
”
Gode män

Metod
Individuella intervjuer
Individuella intervjuer
Individuell intervju
Individuella intervjuer
Gruppintervju
Individuella intervjuer

Antal personer
6
2
1
8
3
19

LSS-handläggare

Gruppintervju

4

LSS-verkställare

Gruppintervju

3

Personliga assistenter

Gruppintervjuer (2)

7

Totalt

53

Jag har valt att redovisa antal personer i respektive grupp för att det totala
antalet intervjupersoner ska framgå. Storleken på gruppen kan vara väsentlig
att kommentera. I en mindre grupp ges å ena sidan ett större utrymme till
varje deltagare, i en större grupp kan å andra sidan fler aspekter av en fråga
framkomma. I det empiriska materialet är det den gemensamma reflektionen i
gruppen som eftersträvas, inte varje individs svar.
Samtliga intervjupersoner lämnade muntligt samtycke till deltagande efter
muntlig och skriftlig information före intervjun och vid intervjutillfället. I
undersökningsprocessen har sökandet efter ytterligare intervjupersoner
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avslutats när intervjuerna inte längre tillförde väsentligen nya perspektiv (Kvale
1997). I det följande stycket redogörs för etiska ställningstaganden i såväl
formaliserad betydelse som etiska reflektioner att förhålla sig till i mötet med
intervjupersoner och andra.

4.3 Etiska överväganden
Forskning inom socialt arbete kräver noggranna etiska reflektioner. Det är
situationen för människor med utsatta levnadsvillkor som undersöks, vilket ska
hanteras med respekt och varsamhet. Under hela avhandlingsarbetet krävs ett
etiskt handlag i såväl mötet med människor som i tänkandet om vad som är
”rätt”, enligt Karin Barron (1999:40). Det är betydelsefullt att reflektera över
när forskningen gäller personer med kognitiva funktionsnedsättningar men
även för andra utsatta grupper. Frågor som uppkommer rör intervjuns
påverkan på intervjupersonen: Vad väcker intervjufrågorna för tankar och
känslor hos intervjupersonen? Vad förväntar sig intervjupersonerna för resultat
av mötet med intervjuaren? Vilka följder får den kategorisering forskaren gör
av intervjupersonen som brukare? Kan intervjun upplevas stigmatiserande? Det
har under datainsamlingen varit väsentliga frågor som kanske inte alltid funnit
svar men viktiga att bära med sig, förhålla sig till och diskutera i skiftande
sammanhang (Kiernan, 1999; Alvesson, 2011).
Under avhandlingsarbetets gång har tidigare gällande forskningsetiska
principer kompletterats med lagstiftning. Då avhandlingsarbetet har pågått en
längre tidsrymd har därför inte samma förutsättningar gällt under hela
perioden. Assistansstudien är planerad och genomförd enligt de etiska
principer humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog 1990
(Vetenskapsrådet, 2012). Den påbörjades under år 2003 och godmansstudien
genomfördes år 2008–2011. Forskningsetiska frågor är sedan år 2004
formaliserade i Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS
2003:460) med tillägg år 2008. För godmansstudien gjordes en etikprövning.33
Informerat samtycke av och till de intervjupersoner jag vänder mig till kräver
noggranna överväganden och bör uppmärksammas speciellt. Forskaren har att
ta ställning till hur intervjupersonerna ska nås och speciellt frågan hur de ska
informeras. En etikprövning kräver att frågorna nogsamt besvaras. I den första
planeringen av godmansstudien ingick också en aktstudie, vilket i sig kräver en
godkänd etikprövning.
Att intervjupersonernas funktionshinder kan vara ett förhållande som
kräver noggranna forskningsetiska överväganden får dock, enligt min mening,
inte innebära att människor med kognitiva funktionsnedsättningar inte
involveras i forskningsprojekt som rör deras situation. Det är forskarens

33
Beslut av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, Avdelningen för övrig forskning,
Diarienummer: 212-09.
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uppgift att utarbeta former för information och deltagande utifrån individens
förutsättningar för att även hans eller hennes röst kan förmedlas. Som det
inledande stycket ur intervjun med Fia visar har det inneburit olika former av
kommunikationsmedel i intervjuerna. I intervjuundersökningarna har
informationen varit grundlig och individuellt anpassad till dem som deltagit.
Jag har haft nytta av min tidigare erfarenhet av arbete med personer med olika
funktionsnedsättningar. Informationen har givits såväl muntligt som skriftligt
med utrymme för att lämna samtycke, enligt informations- och
samtyckeskravet. Vi har samtalat länge omkring undersökningen för att jag ska
vara säker på att personen har förstått vad det innebär att medverka.
Intervjupersonerna har också informerats om att de när som helst har kunnat
ändra sig och avsluta sitt deltagande.
Etiska aspekter är väsentligt att också diskutera med personer som kan
identifiera sig med den tänkta målgruppen. Under avhandlingsarbetet har jag
haft kontakt med representanter från handikapprörelsen i skilda skeden av
undersökningen för att kompensera min egen brist på erfarenhet, för att
diskutera etiska frågor och för att finna kontaktvägar. Enligt Colin Barnes
(2009) förutsätter handikappforskning aktivt deltagande av personer med egen
erfarenhet av det område eller den funktionsnedsättning som berörs av
forskningen. Jag anser att det inte utgör en förutsättning i forskning inom
socialt arbete men att det under forskningsprocessen har tillfört kunskaper och
perspektiv som varit väsentliga. Då forskarfrågan gäller inflytande hade en
deltagarbaserad undersökning kunnat vara ett alternativ (Pristley m.fl., 2010).
Metoden är resurs- och tidskrävande och därför mindre lämplig under ett
avhandlingsarbete. När avhandlingsarbetet är i det närmaste avslutat menar jag
också att deltagarbaserad forskning kräver en erfaren forskningsledare.
I texten har materialet avidentifierats så att varken enskilda personer,
organisationer eller kommuner är identifierbara, med annat än officiella
kommunala uppgifter kring antal beslut och andra sakuppgifter. I
redovisningen av intervjuerna har vissa personuppgifter förändrats, såsom kön
och ålder, för att avidentifiera intervjupersonerna. De personskildringar som
inleder varje kapitel är sammansatta av de berättelser som de intervjuade har
delat med sig av. Berättelserna är avidentifierade och omarbetade. Under
avhandlingsarbetet har jag presenterat kapitelinledningarna för yrkesgrupper
på området. De presentationerna visar att inledningarna är trovärdiga och har
stor igenkänningsfaktor. Det har hänt att deltagarna vid dessa tillfällen trott
sig känna igen en bestämd brukare och direkt frågat om jag träffat en bestämd
person, vilket aldrig varit fallet. Det innebär, menar jag, att personskildringarna är allmänt hållna och därför kan appliceras på flera personer.
Syftet med berättelserna är att ge läsaren en bild av avhandlingens
huvudpersoner och deras vardag.
Vid två tillfällen har också studierna diskuterats med representanter för
länets brukarorganisationer. Det är ett etiskt ställningstagande att pröva
analysens giltighet under forskningsprocessens gång i de grupper som
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avhandlingen berör. Jag har vid ett antal tillfällen återfört delar av
undersökningsmaterialet till personer ur de yrkesgrupper som har intervjuats.
Jag har träffat grupper av personliga assistenter, överförmyndare och LSSverkställare för att diskutera delar av materialet. Dessa möten har fördjupat
min egen kunskap på området och väglett det fortsatta arbetet med materialet
såväl ur etiska aspekter som metodmässiga. Designen av intervjuordningen har
medfört att studiernas validitet säkrats genom att materialet från
brukarintervjuerna reflekterats i vinjetter. Detta återkommer jag till i avsnittet
om validitet.
Ytterligare en etisk aspekt i kvalitativ forskning är forskarens beskrivning
och tolkning av det empiriska materialet. De som direkt medverkat i
intervjuerna kan vid återföring av det empiriska materialet känna igen sig men
förhållandet kan också vara det motsatta. Detta kan speciellt gälla när
forskaren använder sig av ett maktperspektiv i analysen, vilket kan kännas
främmande för de intervjuade personerna. Det kan vara ett exempel på
återföringens dilemman. Jag är medveten om att det kan upplevas som
stötande att se sina uttalanden tolkade som exempel på maktutövning eller
maktlöshet. Jag har inte mött någon ifrågasättande reaktion i de grupper där
materialet har diskuterats. Det är inte individen som står i centrum för
undersökningen utan vad som händer i de relationer och möten som tilldrar
sig i en vardag med LSS-insatser.

4.4 Analysprocess
I intervjustudier innebär den första kontakten med fältet, att tidigare inläst
forskning, den egna erfarenheten och mötet med intervjupersonerna startar en
bearbetning och tänkande kring det som framkommer i intervjuerna. Enligt
Kvale & Brinkmann (2009:235) sammanfaller bearbetning och analys av
materialet initialt. Möjlig teorianvändning har därefter prövats under arbetets
gång. I undersökningen har makt varit en del av det teoretiska analysarbetet.
Relationen mellan en människa med ett beroende av stöd för att fungera i
vardagen och de personer och den organisation som ombesörjer detta stöd är
impregnerad med makt, vilket var en del av erfarenheterna från de första
intervjuerna.
Analysarbetets faser
Den inledande inläsningen av forskningsfältet har varvats med teoriläsning
och bearbetningen av det empiriska materialet. Min ambition var att direkt
efter de individuella intervjuerna sammanfatta varje intervju. Sammandraget
baseras på de anteckningar som förs under intervjun samt andra intryck under
mötet. Även under de inspelade intervjuerna antecknades stolpar och frågor att
återkomma till under samtalet. Dessa sammandrag skrevs som en berättelse
med de egna intryck som en slutkommentar, inspirerat av Widerberg,
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(2002:114). Widerberg menar att detta är ett sätt att dokumentera intrycket av
intervjun för att kunna behålla den känsla som samtalet väcker. Intrycket och
känslan under intervjun återkommer i hög grad även vid genomlyssningen av
inspelningen, varför jag endast prövade arbetssättet med sammandrag initialt.
När intervjupersonerna tillät gjordes en ljudupptagning av något slag. Det
mindre antal intervjuer som inte spelades in antecknades under intervjuns
gång. Jag har till största delen själv skrivit ut intervjumaterialet, de intervjuer
som en annan person skrev ut har genomlästs av mig mot ljudupptagningen.
Utskriften är så nära originalet som möjligt men utan angivande av
omtagningar eller harklingar. Genomlyssningen av allt material och arbetet
med att skriva ut dem gör att den analys som påbörjades redan under
intervjuerna fortsatte parallellt med renskrivningsprocessen (Kvale &
Brinkmann, 2009:195). Reflektioner och teman som intervjuerna väckte
initialt har kontinuerligt antecknats. De första gruppintervjuerna spelades inte
in, utan en person hade i uppgift att anteckna under intervjun. I godmansstudien användes ljudupptagning även under gruppintervjuerna, vilket visade
sig fungera utmärkt. Anteckningar under samtalen och under bearbetningen
av inspelningen har varit till nytta under det fortsatta arbetet.
Analysen har genomförts i flera steg. Den första genomlyssningen och
utskrivningen gav upphov till att vissa genomgående teman uppmärksammades. Inledningsvis tog jag därför del av annan forskning om hemmet
som arbetsplats och arbetsledning till exempel: Lantz (1996), Bergh (1996),
Hugemark (2004) och senare Borell & Johansson (2005). I godmansstudien
har Odlöw (2005), bidragit med en historisk genomgång av lagstiftningen på
området och belysningen av diskrepansen mellan lagstiftning och praktik.
Andra empiriska teman var oberoende – beroende, kropp och förmåga samt
människosyn.
Makt som ett möjligt perspektiv fanns med redan i planeringen av
undersökningen efter de inledande Socioramacirklarna. De deltagande
brukarna där diskuterade sin situation ur ett maktperspektiv. Mina reflektioner
i direkt samband med genomförandet av intervjuerna gav upphov till
ytterligare fördjupning på området och valet av Foucaults relationella
maktbegrepp (Foucault 1975/2003; 1976/2008). Jag ser i enlighet med det
makt som en relation och något som finns i alla möten. Under
intervjuperioden återkom jag vid ett flertal tillfällen till makt – maktlöshet –
vanmakt i mina omedelbara reflektioner och sammandrag av intervjuerna.
Goffmans (1959/2006; 1963/1986) analys av mötet på mikronivå och hans
begrepp för vad som händer i mötet väckte mitt intresse under analysarbetet
med assistansstudien.
I assistansstudien gjordes en första tematisk analys med flera
genomläsningar av alla intervjuerna för att söka efter svar på mina
forskningsfrågor och för att finna återkommande begrepp eller teman i det
empiriska materialet. Förhållningssättet var här empirnära och texten
sorterades efter teman för hur brukarna beskrev inflytande och självbestäm-
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mande. Thomssons (2002:153) modell med lodräta analyser av varje intervju
för sig och speciellt av ett par ”nyckelintervjuer” har prövats för att hitta
analysteman att gå vidare med. Nyckelintervjuer är, enligt Thomssons, de
intervjuer som bedöms innehålla ett rikligt material och väsentliga aspekter.
De teman som framför allt nyckelintervjuerna gav prövades sedan på vågrät
analys tvärs över materialet.
Denna analys gav upphov till empirinära teman som fördjupades med stöd
av teoretiska analysverktyg hämtade från Goffman och Foucault.
Intervjumaterialet tematiserades i en modell med fyra förhållningssätt till
inflytande och självbestämmande. Det är en renodling och ger en schematisk
bild. De två förhållningssätt som innebär inflytande har jag kallat autonom –
oberoende och anpassad – självständig. De två grupper som inte
upplevs/upplever sig självbestämmande kallar jag beroende – vanmakt och utsatt
– hjälplös. Dessa mönster sammanhänger med aktivitet och passivitet från
brukarens sida och i vilken grad brukaren upplevs/upplever sig oberoende,
respektive beroende. Modellen diskuteras vidare i relation till hela
undersökningen i kapitel tio.
När det gäller godmansstudien har jag läst utskrifterna av intervjuerna i
flera steg, med det Kvale & Brinkmann (2009:201ff) kallar meningskategorisering. Återkommande teman i intervjumaterialet som; ”funktionshindret i
sig”, ”beroendet och oberoende”, ”autonom och utsatt”, ”kontroll och stöd”,
”yttre villkor och organisation”, ”kunskap” och ”synsätt och bemötande” har
markerats och fått leda och sortera den fortsatta läsningen. Texten sorterades
på så sätt en första gång även i godmansstudien med ett empirnära
förhållningssätt och låg abstraktionsnivå.
I ytterligare genomläsning har teman med utgångspunkt i avhandlingens
frågeställningar, som till exempel ”självbestämmande i vardagen”, ”inflytande
över boende och sysselsättning”, ”påverkande förhållanden”, ”andras inflytande
på brukarens tillvaro” och ”organisering av uppdraget” eftersökts och markerats
i texten. Texten har sedan sorterats efter dessa teman en andra gång.
Växlingen mellan ett empirinära förhållningssätt och ett mer teorinära är
enligt Alvesson & Sköldberg (1994/2008) väsentligt för att kunna växla mellan
abstraktionsnivåer i analysen av materialet. I det fortsatta arbetet har empirin
analyserats utifrån identitet, stigma och roll enligt Goffman, samt teorier om
makt och kontroll, enligt Foucault på liknande sätt som i studien om personlig
assistans. I detta steg markerades stycken, meningar som kunde kopplas till
”makt”, ”motstånd”, ”paternalism”, ”kontroll” och ”människosyn”, ”omsorg”,
”roll” och ”scen” vilket var teman funna i intervjumaterialet men också
förankrade i de teorier som kom att bli centrala. Den delen av arbetet skulle
kunna kallas en reflekterande analys utifrån Foucault och Goffman och annan
forskning på området. Hacking (2004) argumenterar för att med Goffmans
perspektiv tillkommer en förståelse för hur maktrelationer verkar i individens
vardag. Det kan synliggöra innebörder och faktorer av vikt på mikronivå.
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Goffmans relationella verktyg visade sig användbara för en förståelse av möten
och aktiviteter.
En teori som belyser mötet är erkännandeteori (Honneth, 2000/2003). Det
kompletterar individ- och maktperspektivet. Under analysprocessen uppstod
ett intresse av att förstå de komplicerade erfarenheter som brukarens
inflytande och självbestämmande ger upphov till utifrån ett erkännandeperspektiv enligt bland annat Axel Honneth (2000/2003). I en avslutande del
av arbetet gjordes en analys med stöd av erkännande teori. ”Missaktning –
erkännande”, ”subjekt – objekt” vägledde då genomläsningen. Jag menar att de
möten och relationer som analyserats med stöd av Goffman och Foucault bär
en prägel av erkännande eller missaktning som påverkar upplevelsen.
Den fortsatta presentationen av empirin
I kapitel sex till tio presenteras undersökningens resultat sammanvävt med
analytiska reflektioner. Intervjupersonerna synliggörs i kapitlens inledande
brukarberättelser samt i den diskussion som förs i texten och genom citat. Jag
har valt citat som illustrerar intervjustudiernas rika empiri och de teman som
analysen gav upphov till. Jag förklarar i detta avsnitt hur läsaren ska förstå de
citathänvisningar som görs.
Jag har varsamt redigerat talspråket till en förståelig svenska. Hummanden
har tagits bort, långa pauser markeras med … och i de fall jag har utelämnat
delar har jag markerat det med /…/. Ibland har syftningar i uttalanden inte
varit tydligt för andra än den intervjuade och intervjuaren och jag har då lagt
en förklarande text inom parentes [förälder] i avvikande textformat. Namn,
orter eller annat som kan identifiera intervjupersonen har ersatts av en neutral
beskrivning, till exempel [assistenten], [hemorten] eller [vårdhemmet]. I
citaten återges ibland en dialog berättad av intervjupersonen genom
citattecken ”replik”.
Intervjupersonerna har betecknats med en kort kod enligt ovan i direkt
anslutning till citat, vilken anger studie, personkategori, intervjuperson eller
grupp med siffror.
Assistansstudien (1)
Brukare
Gode män
LSS-handläggare
LSS-verkställare
Personlig assistans

(1Br:1)
(1Gm:1)
(1Ha:1)
(1Ve:gr)
(1Ass:gr1)

Godmansstudien (2)
Brukare
(2Br:1)
Gode män
(2GM:1)
LSS-handläggare (2Hl:gr)
LSS-verkställare (2Ve:gr)
LSS-personal
(2PA:gr1)
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4.5 Validitet och reliabilitet
En vetenskaplig undersökning förväntas ge svar på det uttalade syftet med
undersökningen och forskaren åläggs vara noggrann i redovisningen av empiri
och analys. De vetenskapliga begreppen för att beskriva det är validitet och
reliabilitet. En god validitet anger att metoden mäter det den avser att mäta,
och god reliabilitet anger att forskaren varit pålitlig och noggrann genom hela
forskningsprocessen (Widerberg, 2002:18). Validitet eller giltighet i en
kvalitativ undersökning avgörs av forskarens förmåga att under
undersökningens gång och till läsaren förmedla en kritiskt, reflekterande
hållning till material, analys och teori, menar Kvale & Brinkmann (2009: 260).
Validitet kan också prövas under forskningsprocessens gång. För att pröva
undersökningens validitet har empiri och analys presenterats för brukare,
personliga assistenter och överförmyndare i skilda sammanhang. Den
bekräftelse av kritiska situationer angående begreppen i vardagen och i
ansökningsprocessen som då visade sig ger det David Silverman (2004:233)
kallar respondent validation. Det bekräftar bland annat att intervjupersonernas
uppfattning av innebörden korresponderar med avhandlingens begreppsanvändning och resultat (begreppsvaliditet). Under forskningsprojektets gång
har också de återföringar jag gjort till handikapporganisationens representant
överförmyndare och andra grupper bidragit till att stärka undersökningens
validitet. I redovisningen har jag strävat efter att genom många citat ge en
öppen redovisning av intervjumaterialet för att läsaren ska kunna följa både
material och analys (Gustavsson, 2000). Citaten är valda för att spegla empirin
och illustrera den teoretiska analysen. Det är också ett sätt att levandegöra det
rika empiriska materialet för läsaren.
God reliabilitet eller tillförlitlighet har eftersträvats genom noggrannhet
genom hela forskningsprocessen. I föreliggande kapitel har jag genom
redovisningen strävat efter att synliggöra processen. Ambitionen i denna
undersökning har inte varit att dra generella slutsatser i den meningen utan att
förstå vilka omständigheter som påverkar upplevelsen av de undersökta
fenomenen. Mina möjligheter att välja intervjupersoner var mycket
begränsade, tillgången till intresserade intervjupersoner avgjorde därmed
urvalet. Representativiteten är betydelsefullt att reflektera över i denna
undersökning. Urvalet har byggt på länet som undersökningsområde och de
kriterier som är uppställda för respektive intervjugrupp. I informationsbreven
framgick att undersökningens fokus var inflytande och självbestämmande. Jag
kan därför anta att de som deltagit i undersökningen tycker att det är viktiga
frågor. De personer jag har intervjuat har frivilligt anmält sig för att medverka.
Varför väljer de att vara aktiva? Några ger intrycket av att de vill vara med för
att de tycker att det är viktigt att dela med sig av sina erfarenheter; andra för
att de vill påverka och förändra verksamheten. Alvesson (2011:39) talar om
intervjupersoner som politiskt motiverade att deltaga. De kan drivas av en
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önskan att påverka problemområdet, vilket jag menar avspeglas hos några
individer.
I assistansstudien kan jämförelser göras med alla personer som hade
assistans enligt LASS år 2005. Gruppen avviker från riksgenomsnittet, genom
att det är fler kvinnor i min studie och fler som har kommunen som
verkställare. Det finns ingen rikstäckande statistik över gode män eller
uppdrag, som jag kan jämföra de intervjupersoner som deltagit i den studien
med. Det gäller också de brukare som medverkat i godmansstudien, även
kring huvudmännen saknas nationell överblick. Vilka har valt att avstå från
deltagande? I yrkesgrupperna är det hög arbetsbelastning som anges som skäl
att tacka nej till att delta och bortfallet i intervjusituationen motiverades med
antingen arbetsbelastning eller sjukdom. Bland brukarna är den angivna
orsaken till att inte medverka sjukdom eller funktionshindret i sig. Bortfallet i
den gruppen kan därför bestå av människor med större funktionshinder än de
jag har intervjuat. Många kan ha svårt att kommunicera sin mening, vilket
innebär att intervjuer som metod utesluter denna grupp.
Mitt kunskapsanspråk sträcker sig till att belysa och förstå det undersökta
fenomenet i en begränsad kontext. I ljuset av annan forskning och teoretiska
perspektiv kan undersökningens resultat ses som en illustration på hur
brukarens möjligheter och gränser för inflytande och självbestämmande
upplevs. Tendenser i materialet kan leda vidare till undersökningar på andra
områden, även om inga generella slutsatser kan dras.

Sammanfattande kommentar
Upplevelsen av inflytande och självbestämmande fångas i avhandlingen med
intervjuer. Designen har inspirerats av Krogstrup (2003) och tar av den anledningen sin utgångspunkt i brukarintervjuer. Brukarnas berättelser och frågor
har sedan utgjort grunden i de fortsatta intervjuerna. Deras berättelser och
frågor har haft formen av vinjetter i de fortsatta intervjuerna, för att skapa
utrymme för intervjupersonernas reflektioner snarare än färdiga svar.
I undersökningen ingår intervjuer med elva brukare som har personlig
assistans och elva brukare som har LSS-insatser i kombination med god man.
Sammanlagt har jag också träffat 24 gode män för intervjuer. Jag har intervjuat
olika yrkespersoner runt brukare med LSS-insatser för att få ett brett perspektiv på brukarens situation, samt genomfört intervjuer med representanter
för intresseorganisationer, överförmyndare och andra funktioner. Intervjuerna
har varit individuella eller i grupp. Sammanlagt har 102 personer medverkat.
Analysen tar sin utgångspunkt i empirnära teman och har därefter
fördjupats med teoretiska verktyg hämtade från Honneth, Foucault och
Goffman. I det följande kapitlet utvecklas erkännande, makt och möten som
analysverktyg och jag visar hur andra forskare har avvänt de teoretiska
begreppen.
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KAPITEL 5.
TEORETISK RAM
Gadi
Gadi är 23 år och bor hemma hos sina föräldrar. Han har en intellektuell
funktionsnedsättning, inget talat språk och vissa fysiska funktionsnedsättningar. Hans pappa är god man och Gadi har personlig assistans och
daglig verksamhet enligt LSS. Hans assistenter berättar följande:
– Gadi har nu börjat på daglig verksamhet och är där fyra dagar i
veckan. Sen eftermiddag, kvällar och helger är han och den assistent som
jobbar, hemma i föräldrahemmet. Så länge han gick på särskolan och hade
eftermiddagstillsyn i anslutning till skolan fungerade det bra. Han kom
då hem till kvällsmaten, var ute en stund, gick på någon fritidsaktivitet
eller tittade på TV och gick och la sig vid tiotiden. Men nu när vi går
hem till föräldrarna varje dag har hans dygnsrytm blivit helt förskjuten.
När han kommer hem klockan fyra tror han att det är läggdags. Han vill
byta till pyjamas, rulla ner persiennerna och krypa i sängen. Egentligen
tror vi att han är hungrig och skulle vilja laga kvällsmat tillsammans
med honom. Men en av de första veckorna efter studenten fick han ett
vredesutbrott vid matlagningen och sedan dess vill mamman att han får
göra som han själv bestämmer. Vi ska inte styra över honom.
Våra försök med tidsschema för en mer vanlig eftermiddag och kväll är
att styra honom, tycker mamman. Vi tycker att det är för stora krav på
honom att tro att han klarar att själv bestämma. Nu sover han tre-fyra
timmar och när vi går hem klockan åtta vill han äta. Sedan äter han hela
natten och sysselsätter sina föräldrar till småtimmarna. Han har gått upp
15 kilo på ett halvår, har trötta och ledsamma förmiddagar och kan
aldrig längre följa med på några kvällsaktiviteter. Föräldrarna tycker att
han är nöjd, men vi tycker inte han är sig lik.
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Brukarens inflytande och självbestämmande formas till viss del av människor
runt brukaren, på grund av det stora beroendet av andra. Jag vill med
berättelsen om Gadi illustrera de skiftande synsätt på brukaren som
intervjuerna ger uttryck för. Olika saker ses som väsentliga och uppfattningen
om vad självbestämmande är skiftar. De personer som omger en människa
med omfattande funktionsnedsättningar kan i första hand ta sin utgångspunkt
i sin egen relation till brukaren och det styr blicken. Personer i brukarens
omgivning kan ha skilda uppfattningar om normalitet och stöd. Sammantaget
orsakar detta konflikter i vardagen.
Analysen av ett empiriskt material påverkas på ett liknande sätt av vilka
teoretiska verktyg som styr blicken. I detta kapitel beskriver jag de
analysverktyg jag har valt för att kunna besvara avhandlingens syfte och
frågeställningar. Makt har kort presenterats i kapitel ett och här utvecklar jag
makt och det Foucault kallar pastoralmakt. Jag förklarar varför jag kommer att
använda roll, scen och presentation – verktyg jag hämtar hos Goffman. Jag
presenterar sedan erkännandeteori och hur jag tycker att den teorin kan
komplettera de två övriga.

5.1 En introducerande överblick
Brukare, LSS-anställda, god man och anhöriga är ömsesidigt beroende av
varandra för att gemensamt forma en vardag. I välfärdsorganisationer är mötet
mellan organisationens representanter och brukaren betydelsefullt. Det är den
praktik där brukarens vardagsliv tar form. En aspekt av inflytande och
självbestämmande för personer med ett stort beroende är därför
maktrelationer. Undersökningen visar att intentionerna förutsätter ett möte
mellan individer. En relation som kan bidra till ett personligt utformat stöd.
De skiftande berättelserna om platser, möten och roller som brukare och
övriga intervjupersoner delade med sig av, väckte frågor. Berättelsen om Gadi
visar att även anhörigas vardagsliv berörs, vilket gäller många av de intervjuade
brukarna. Såväl organisationsstrukturer som personliga möten inbegriper
aspekter av makt och det påverkar de ramar som omger mötet (Järvinen &
Mortensen, 2005). Individens presentation av sig själv och självuppfattning
påverkar mötet och relationerna, liksom de roller individerna har eller
förväntas ha i samspelet. Platsen för stödet påverkar också relationen och
därmed brukarens inflytande och självbestämmande. Hur det uppfattas och
förstås av brukare och representanterna för de två studerade stödformerna,
kommer att påverka individernas relationer och roller. Erving Goffmans
begrepp på området kommer därför att användas för att förstå det sociala
samspelet. Goffmans teoretiska resonemang om individer och mötet på
mikronivå kompletteras av Michel Foucaults (1975/2003) maktperspektiv på
såväl mikro- som makronivå. Foucaults begrepp används för att belysa makt i
de relationer som kan påverka brukarens situation. Roddy Nilsson (2008:183)
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hävdar att Foucaults tänkande utgör en fruktbar utgångspunkt för att
problematisera knutpunkter för individuella, idémässiga och strukturella
faktorer. LSS utgör det område som här belyses genom två specifika
stödformer, som kan sägas utgöra en knutpunkt.
Villkoren för alla människor påverkas av yttre ramar som regleras av lagar
och regelverk. Organiseringen av stödinsatser påverkar även villkoren i
vardagen. Såväl individuella faktorer som omständigheter i möten och
maktrelationer påverkar innebörden av brukarinflytande. I den följande texten
har jag valt att presentera de teoretiska utgångspunkterna i skilda avsnitt för
att orientera läsaren. Den första delen presenterar ett mikroperspektiv i
vardagen och den andra ett maktperspektiv på såväl mikro som makronivå.
Därefter presenteras Axel Honneths erkännandeteori som ett teoretiskt
verktyg som kompletterar makt och individperspektivet. Kapitlet ger samtidigt
en översikt över aktuell forskning om funktionsnedsättning i relation till valda
teorier.

5.2 Presentation och roll i vardagslivets möten
Avhandlingens första frågeställning fokuserar upplevelsen av inflytande och
självbestämmande i brukarens vardagsliv. För att förstå innebörden av
inflytande och självbestämmande i vardagen riktas uppmärksamheten såväl
mot den enskilda individen som mot yttre villkor. Interaktionen mellan
brukare, personlig assistans eller god man är i centrum. På individnivå är
individens självuppfattning och presentation av sig själv av betydelse för mötet
med omvärlden. Scenen för dessa möten har också sin betydelse. I
interaktionen har aktörerna olika roller och förväntningar. Presentation och
roll på scenen för vardagslivets dramatik är Goffmans begrepp för att beskriva
och förstå mänskliga möten.
Goffman intresserar sig för mänskligt samspel och hur människor förhåller
sig till varandra och sig själva. Han utvecklar även teoretiska begrepp för att
förstå avvikelse. I en hel del forskningsprojekt undersöks vad avvikelse är och
hur kategoriseringar påverkar individer och grupper. Det gäller inom såväl
socialt arbete generellt som handikappforskning speciellt (se Nygren, 2002;
Sunesson, 2002; Johannisson, 2007; Barnes, 2009). Det är i mötet mellan
människor som det avvikande synliggörs och bestäms. Goffman (1963/1986)
utvecklar begreppet stigma för den process som en i någon mening avvikande
person utsätts för. Ett stigma är ett negativt attribut som gör att bäraren av
stigmat betraktas som mindre värd i egna och andras ögon. En person som
avviker från det ”vanliga” genom till exempel ett annorlunda beteende eller en
deformerad kropp kommer att möta en omgivning som uppmärksammar det
avvikande mer än människan. Att ständigt bli betraktad som avvikande
kommer att påverka individens egenuppfattning och kan medföra att en
person utvecklar en avvikarroll som motsvarar omgivningens öppna eller dolda
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förväntningar. Funktionsnedsättningen kan i sig innebära ett beteende som
avviker från de flestas. Goffman (1963/1986:4ff) menar då att en
stigmatisering kommer att påverka individens självuppfattning och självbild.
Att alltid i första hand uppmärksammas som bärare av ett stigma kan innebära
att individen blir personifierad som sitt funktionshinder. Begreppet har
influerat handikappforskningen, för en översikt se Oskar Krantz (2009).
De strategier som individen utvecklar för att hantera det som Goffman
kallar stigmatisering kan vara: att dölja sina problem eller framhäva problemen
framför andra sidor av sig själv, dra sig undan omvärlden eller gå samman
kollektivt med andra i samma situation. Den kollektiva strategin är en del av
bakgrunden till LSS, då starka brukarorganisationer stred för inflytande
genom assistans. Det var främst personer ur brukarorganisationer för fysiska
funktionsnedsättningar som argumenterade för rätten till personlig assistans
för att få inflytande och självbestämmande.
Hanna Egard (2011) bygger analysen i sin avhandling om personlig
assistans på Goffmans verktyg. Syftet är att förstå det sociala samspel som
formar assistansen. Ett av hennes resultat är att brukare med assistans väljer att
anställa assistenter i samma ålder och av samma kön som sig själva. Detta för
att assistansen i sig inte ska upplevas som utpekande. Assistansen uppfattas
stigmatiserande om beroendet av stöd synliggörs (Egard, 2011:128).
Individer med synliga funktionsnedsättningar möts enligt Goffmans
resonemang av speciella förväntningar av omvärlden. Annika Jacobson
(1996:208 ff) visar att uppväxten med ett stort beroende av andra för sitt
dagliga liv präglar synen på den egna förmågan till självständighet som vuxen.
Hon visar att bemötandet från andra människor påverkar den egna självbilden
och präglar identiteten. Jacobson refererar inte Goffmans teori men påvisar på
ett liknande sätt betydelsen av andras kategorisering för självuppfattning.
Enligt Goffman kan personer med funktionsnedsättningar i hög grad
kategoriseras som annorlunda av omgivningen på ytterligare områden än där
det faktiskt föreligger ett funktionshinder. Anders Gustavsson (1997:145)
visar på en motståndsstrategi mot detta. Han menar att människor med någon
form av avvikelse kan upprätthålla bilden av sig själv som kompetent genom
att söka sig till människor med liknande avvikelse. Individen kan på så sätt
slippa konfronteras med majoritetens bild av en normal människa. Umgänget
med andra i samma situation eller inom familjen ger också individen en känsla
av att ha en unik kunskap som det icke-funktionshindrade samhället inte har
(Gustavsson, 1997).
Goffmans teori om stigma och normalitet används av Lena Lang (2004)
för att visa på vilka konsekvenser ett oreflekterat bemötande har för den
enskilde individen. Hennes undersökning rör ungdomar med omfattande
funktionsnedsättningar och deras gymnasietid. Lang (2004:213) finner att de
intervjupersoner hon möter visar på ett stort behov av att främst bli bemötta
som just ungdomar, inte som funktionshindrade i första hand. Ett bemötande
baserat på ett kategoritänkande försvårar samspelet och påverkar det stöd
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eleverna får negativt. De assistenter som arbetat länge med ungdomarna har
förmågan att se till varje individ och att balansera mellan funktionshindrets
betydelse och ungdomens person. Lärare och habiliteringspersonal som träffar
individerna mer sällan, har däremot en tendens att fästa större vikt vid
funktionshindret än vid individen, vilket upplevs som påfrestande och
hindrande. Lang (2004:83) menar att ett kategoriperspektiv på individen trots
en grundläggande välmening förstärker en stigmatisering och reducerar den
enskildes levnadsmöjligheter (Jfr Goffman, 1963/1986; Gustavsson, 1997).
Ett väsentligt begrepp i Goffmans begreppsapparat är intrycksstyrning.
Individen försöker styra omgivningens intryck av den egna personen. En
funktionsnedsättning kan upplevas som negativ och avvikande av omgivningen, varför många med synliga nedsättningar anstränger sig för att dölja
dessa eller undviker situationer där funktionshindret uppmärksammas.
Goffman (1959/2006:12ff) beskriver det som att alla människor presenterar
sig i interaktionen med andra genom exempelvis gester, mimik och språk.
Individen försöker i presentationen medvetet eller omedvetet styra den andres
bild av sig själv.
Goffman (1959/2006) skiljer på självidentitet och social identitet.
Självidentiteten är personens egen uppfattning om sin personlighet – insidan
och markerar vad som skiljer individen från andra individer. Social identitet
utgör utsidan, hur individen utåt väljer att presentera sig själv. Det kommer att
påverka hur andra uppfattar personens identitet och tillhörighet. Självidentitet
och social identitet behöver inte överensstämma. Personens egen uppfattning
om sig själv kan vara en annan än den omgivningen skulle beskriva som
väsentlig, menar Goffman (1959/2006). Vissa attribut hos individen markerar
en grupptillhörighet och binder samman individer med liknande attribut. En
synlig funktionsnedsättning kan medföra att omvärlden uppfattar det som mer
utmärkande än vad personen själv gör. Det kan handla om den inställning
omgivningen har till en bestämd funktionsnedsättning (se Svensson &
Tideman, 2007). Goffmans diskussion om identitet i olika skepnader används
i avhandlingen för att förstå hur brukare och andra aktörer presenterar sig i
vardagen och uppfattas av andra. Med framträdande eller presentation menar
Goffman de handlingar som en person utför för att påverka andra. En
presentation kan bilda en förutbestämd roll om den knyts till en bestämd
situation, publik eller status, en funktionsroll. Goffman menar att vi alla spelar
ett flertal roller i relation till varandra och de situationer vi befinner oss i. I
samspelet med andra uppstår interaktionsroller. Jag använder roll i den
betydelse Goffman ger begreppet: individens roll sammanhänger med
indentitet, interaktion och samhällsvärderingar (Persson, 2012).
Egard (2011) har i sin avhandling undersökt hur assistans realiseras. Hon
intresserar sig för vad som faktiskt händer i mötet mellan brukare och
assistent. Mötet och relationen förklaras med hjälp av Goffmans
analysverktyg: stigma, social identitet, involvering, presentation och roll.
Egard visar på den komplicerade balansgång assistansen som aktivitet utgör.
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Både assistenter och brukare utvecklar strategier för att hantera intimitet och
arbetsledning som Egard (2011) lyfter fram som två svåra områden att
hantera. För en fungerande relation krävs ett ömsesidigt accepterande av
identitet, samspelsregler och roller.
Rollpresentationer och samspel mellan människor sker på diverse scener för
att använda Goffmans vokabulär. Goffman använder scen som en metafor för
plats. Platsen eller rummet är en del av det drama varje möte innebär, enligt
Goffman. Hemmet är vår mest privata scen och involverar ett fåtal personer,
framför allt familj och vänner. Arbetsplatser och skolor är mötesplatser för fler
personer, där ett stort antal människor är mer eller mindre kända. Därutöver
sker många möten på mer anonyma scener som i bussar, affärer, på gator och
torg.
Hemmet är livets backstage (bakre region) till skillnad från arbetsplatsen
och föreningslivet som med Goffmans terminologi kan kallas frontstage
(främre region) (Goffman, 1959/2006:97ff). Det är på den främre regionen vi
spelar upp den roll vi vill bli sedda i och som vi tror att andra förväntar sig.
Även på en arbetsplats finns en bakre region där de aktiva aktörerna kan vila
från sina rollgestalter. På scenens backstage kan vi lämna de roller eller
rollmarkörer som endast är till för att visas upp för andra. Goffman
introducerar också identitetsutrustning eller privata markörer som väsentliga för
individen för att upprätthållandet av rollidentiteten.
Hemmet är den enskilda människans privata sfär där hon kan freda sig från
andras påverkan och intrång. Graden av närhet skiljer backstage från
frontstage, menar Anders Persson (2012). Hemmet kan förvandlas till en
frontstage vid besök av myndighetsutövare eller stödpersonal (Hellström
Muhli, 2003). Ulla Hellström Muhli använder Goffmans teori för att visa på
hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen anpassar sina möten med äldre
till den informella scen som hemmet utgör vid bedömningssamtalen.
Handläggaren balanserar mellan myndighetsutövning och närhet för att få
brukaren att beskriva sina behov i hennes studie. Hemmet är även en väsentlig
scen för personer som har stöd av god man och personlig assistans. Begreppen
scen, backstage och frontstage kommer att användas i analysen.
En persons sociala roller kan skifta mellan scener och sammanhang
(Goffman, 1959/2006). För de personer som avhandlingen berör är hemmet
som regel en mer central scen än för de flesta. Det är beroende av dels att
många av brukarna inte har ett arbete eller en sysselsättning att gå till, dels för
att mycket av stödet brukaren får ges i hemmet. Scen, presentation och roll
formar på så sätt vardagslivets möten. Hur brukare och personer i
omgivningen ser på sina respektive roller kan påverka i vad mån brukaren
upplever och upplevs ha inflytande och självbestämmande. Synen på
funktionsnedsättning och på personlig assistans och god man påverkar hur de
inblandade agerar. De ovan diskuterade forskningsprojekten visar på
användbarheten av Goffmans verktyg i forskning som rör socialt arbete. Jag
avgränsar mig till Goffmans dramaturgiska begrepp och stigmabegrepp.
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Kritiker av Goffman hävdar att hans dramaturgiska begrepp inte utgör en
teori i strikt bemärkelse. De anser att han inte problematiserar betydelsen av
strukturer och maktnivåer eller människors drivkraft. Maktaspekterna av
socialt samliv negligeras i hans teori. För en sammanfattning av kritiken, se
Dennis Brissett & Charles Edgley (2009).
Ian Hacking (2004) pekar därför på fördelen med att kombinera Goffman
med Foucault för att få en bredare förståelse av såväl mänskliga möten som
andra nivåer. I analysen visar jag att Goffmans dramaturgiska begreppsapparat
och Foucaults maktperspektiv kan användas på intervjumaterialet för att fånga
olika dimensioner av inflytande och självbestämmande med LSS-insatser.

5.3 Makt och omsorg
Villkor för inflytande och självbestämmande i vardagen med LSS-insatser
styrs av lagar och regler men också av organiseringen av stödet. Människor
med omfattande funktionsnedsättningar är beroende av samhällets
organisering av stöd och omgivningens tillgänglighet och inställning. Dessa
villkor innehåller dimensioner av såväl hjälp som makt. I de personliga möten
som uppstår i vardagen ingår makt som en aspekt i alla relationer. Hur makt
påverkar individer och relationer är en analytisk utgångspunkt för att kunna
besvara avhandlingens frågeställningar.
I forskningen om utsatthet och socialt arbete är makt ett stort fält
(Billquist, 1999; Svensson, 2001; Järvinen, 2002; Järvinen, m.fl., 2005; MikMeyer & Villadsen, 2007; Karlsson & Börjeson, 2011). Maktteorier har sin
givna plats inom samhällsvetenskapens forskningsfält och det finns en
omfattande diskussion att ta del av rörande maktbegreppet. Jag väljer att utgå
från den franska filosofen Michel Foucaults (1975/2003) syn på makt, då jag
är intresserad av makt i relationen mellan brukare och stödpersoner, makt som
historiskt beroende och makt i relation till kunskap. Foucault behandlar makt i
alla tre dimensionerna. Makt är relationsrelaterat på såväl mikro- som
makronivå, enligt Foucault. Det historiska perspektivet på dagens
samhällsinsatser för olika grupper har en central plats för förståelsen av
dagsläget, enligt Foucault (1975/2003). Jag menar att det kan vara väsentligt
när det gäller dagens stöd till brukare med LSS-insatser. Hans maktdiskussion
utgår vidare från hans försök att förstå hur människor ordnar sitt vetande.
Foucault förklarar att det finns en stark relation mellan vetande, makt och
sociala relationer. Kunskap och vetande får strategisk betydelse och vävs
samman med makt, det är makt (Foucault, 1961/1986; 1975/2003). Det
innebär att det rådande vetandet styr vad som kan sägas, hur fenomen beskrivs
och vad som förtigs. Tiden och omgivningens kunskapssyn styr också
individens tänkande om sig själv och sin omgivning.
Foucault (1976/2008:43ff) beskriver makten som ett nät där den cirkulerar.
Makten i en relation är föränderlig och förflyttas beroende på sammanhang
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och tid. Den kan beskrivas som relationell och omfattar då både de omgivande
strukturerna och ett aktivt, handlande subjekt. Makt är inte med detta synsätt
ett avläsbart ting, det finns mellan och i alla relationer. Det är inte något som
kan erövras eller innehas. Styrkepositioner förändras ständigt och Foucault
(1976/2002) menar att makt därför alltid föder motstånd. Det är enligt honom
möjligt att studera makt, genom att studera var det finns motstånd.
Motståndet kan ta sig många former, det är inte alltid synligt och upproriskt.
Det kan också vara svagt eller oavsiktligt (Beronius, 1986:26). I avhandlingens
intervjumaterial kan flera exempel på tydligt motstånd ses men också det vaga
motståndet finns.
Samhället kontrollerar individen på ett diskret sätt menar Foucault i flera
av sina texter. I den västerländska kulturen upprätthålls en disciplinär makt
över alla på ett effektivt men osynligt sätt i form av omsorg och upplysning till
skillnad från en öppet förtryckande makt (Järvinen, 2002:257ff). För att förstå
möjligheter och gränser för inflytande och självbestämmande i vardagen för
människor med funktionsnedsättningar används här begreppet pastoralmakt
som ett analysverktyg. Foucault (1978/2004:163 ff) förklarar den som ett
historiskt arv i västerlandet, som omvandlats och antagit andra former i
modern tid. Foucault använder sig av starka historiska bilder. Foucault
(1978/2004) hävdar att staten och kyrkan under 1500-talet tillsammans
utövade en maktform som var speciell på så sätt att den var dubbel. Den var
både totalitär och individuell. Kyrkans ställning då var stark och sammanvävd
med staten. Trons ställning var således stark och omfattade de allra flesta
medborgare och hade stor betydelse i samhället. Kyrkans organisation, med en
lokal kyrkoherde vars uppgift var att ”såsom en god herde för sin hjord” trygga
alla församlingsbors frälsning, kom att bygga upp ett system där kyrkoherden
personligen väl kände alla individer i församlingen. Genom närhet och stöd till
individen hade pastorn makt att påverka såväl individuella samveten som
handlingar samt det lilla samhället. Kyrkoherden behövde kunskap om alla
församlingsbor från vaggan till graven för att kunna hjälpa dem på ”den enda
och rätta vägen”. Foucault (1978/2004:166ff; 1983/2000:333ff) kallar det
pastoralmakt, en makt som innebär stark individuell kontroll förenad med
omsorg och en allvetande kunskap om den enda och rätta vägen. Kunskap,
kontroll och disciplinering tar sig uttryck som omsorg.
Foucault (1983/2000:334) hävdar att den funktion som kyrkan då hade, i
modern tid har övertagits av välfärdsstaten. Frälsningen i dagens samhälle är
inte paradiset i ett liv efter detta. Det är till exempel goda levnadsvillkor, hälsa
och trygghet i livet här på jorden som erbjuds. Pastoralmaktens utövare är i
dagsläget inte kyrkoherden utan socialarbetaren, skolsköterskan och i mitt
exempel är det bland annat LSS-handläggaren. Med utgångspunkt i Foucaults
pastoralmakt kan en omsorgsmakt ses i de relationer som uppstår i vardagen.
Makten är spridd på flera funktioner i samhället som delvis samarbetar men
inte alltid. Församlingens enda kyrkoherde har ersatts med välfärdsstatens alla
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olika professioners vars yrkesutövande handlar om att hjälpa medborgaren till
ett gott liv inom sina respektive områden.
Pastoral power is a power of care. (Foucault, 1978/2004: 127)
Pastoralmaktens kontrollerande och hjälpande funktion gäller fortfarande både
befolkningen i sin helhet och individen. Välfärdsstatens relation till
medborgaren bygger på att dess representanter har god kunskap om varje
individs behov för att kunna erbjuda ”det goda livet” åt varje person.
Undersökningar inom socialt arbete som använt sig av begreppet pastoralmakt
är till exempel Kerstin Svensson (2001), Rickard Ulmestig, (2009) och
Alexandru Panican & Rickard Ulmestig (2011).
Ulmestig (2009) använder pastoralmakt som verktyg för att förstå hur hjälp
och makt vävs samman i ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt. De anställda i
projektet har makt att bedöma deltagarnas närvaro respektive frånvaro som
giltig eller ej, vilket påverkar deltagarnas försörjning. Samtidigt får deltagarna
hjälp och stöd för att finna arbete. Både de anställda och deltagarna i projektet
har svårt att få syn på den dubbla funktionen som projektet har men
utformningen väcker ett motstånd och protest. Motståndet synliggör på så sätt
makten för betraktarens öga. Projektet syftar till deltagarnas bästa men formen
innebär att de anställda ägnar mycket energi åt kontroll. Panican & Ulmestig
(2011) visar att pastoralmakten kan synliggöra hur kontroll och stöd flätas
samman och reproduceras av såväl deltagare som anställda.
Pastoralmakten visar sig fram för allt som en positiv maktform som utövas
genom belöningar knutna till utövandet. Det är därför svårt för individen att
värja sig mot eller ställa sig utanför de system makten verkar inom (Järvinen,
2002:258; Panican & Ulmestig, 2011). Genom att godta den kunskap som
erbjuds genom pastoralmaktens företrädare erbjuds individen dagens
”frälsning”, det vill säga goda levnadsvillkor, välmående och trygghet. Det som
tidigare var en bekännelse inför kyrkoherden om världsliga synder eller tvivel
på tron, har omvandlats till en annan ”bekännelse”. Dagens bekännelse får en
avgörande betydelse för vad pastoralmaktens företrädare vet om medborgaren
(Järvinen & Mortensen, 2005:15). Bekännelsen ligger till grund för kunskapen
om individen och vilken väg som bäst leder till ett gott liv.
Genom att bekänna, det vill säja blottlägga sina svagheter, avvikelser och
behov av stöd, avslöjar medborgaren sina tillkortakommanden för dagens
utövare av pastoralmakt. Individer, som är i behov av stöd, kan beskrivas som
svaga och utsatta av systemet, trots den egna upplevelsen av styrka och
funktionsförmåga. Först efter ett blottläggande av behov kan medborgaren
erbjudas stöd och service. I bekännelsen blottar individen sig själv och låter sig
bedömas (Foucault, 1976/2002; 1979/2000:310) utifrån maktens regler. I
mötet med välfärdsstatens stödjande och vårdande representanter uppstår de
mest disciplinerande relationerna. De flesta medborgare vill ha tillgång till
livets goda och anpassar sig därför med eller utan motstånd. Det innebär en

99

anpassning till rådande kunskapsparadigm om funktionsnedsättningar och
funktionshinder. Svensson (2001) beskriver i sin avhandling om frivården,
makten som en positiv kraft. Inom frivården utövar övervakaren en kontroll
över klienten och fungerar samtidigt som ett personligt stöd och rättesnöre för
klienten. Övervakningen kommer att ligga nära en ”vänrelation” och den nära
relationen är en förutsättning för att övervakaren ska kunna vara en aktiv
uppfostrare av klienterna till goda samhällsmedborgare. Hjälpen syftar till
självhjälp och Svensson beskriver makten som en ”vårdande makt” med stöd av
Foucault. Stödet ska hjälpa individen att bli en väldisciplinerad medborgare
och då slippa fängelsestraff. Att fungera i samhället innebär för klienten att
internalisera kontrollen inom sig själv, en självdisciplinering. Pastoralmakten
verkar inom frivården genom god personkännedom, vägledning, omsorg och
starkt kontroll (Svenssson, 2001).
Pastoralmakten arbetar med skiftande verktyg. Det kan vara kunskapsanspråk, definitionsrätt, kontroll och anspråk på lösningar. Olika yrkesgrupper
har skilda kunskapsdomäner med expertkunskap. Ett verktyg är välfärdsstatens
registrerings- och kategoriseringssystem. Brukaren utreds och kategoriseras
utifrån den del av välfärdssystemet där han/hon befinner sig. I processen för
att få tillgång till stöd och service kategoriseras den sökande som tillhörig eller
ej (Järvinen & Mortensen, 2005). I pastoralmaktens intresse ligger att tydligt
differentiera utifrån gällande kunskapsmodeller. Professionen har makt i rollen
som grindvakt, alltså den som har makt att avgöra behörighet till stöd och
service, menar Lindqvist (2004). Utformningen av insatsen råd och stöd ska
bygga på individens uttalade behov. Lindqvist menar att detta försvåras av att
tillämpningen ligger inbäddad i en kognitiv maktstruktur bestående av tankemodeller om funktionsnedsättningar och roller. Professionerna bygger sitt
tänkande och sin maktposition på en specifik kunskapsbas om individens
problem. I och med införandet av LSS ska professionerna ta sin utgångspunkt
i brukaren definition av behov och problem. I praktiken ger kategoriseringen
upphov till lagstiftning, regelverk, insatser, behandlingar och differentierade
former av specialiseringar.
Begrepp som pastoralmakt, bekännelse och frälsning kan synas främmande
vid en första konfrontation i dagens sekulariserade samhälle, men jag menar
att de utgör användbara analysverktyg inom det studerade området. Som jag
förstår Foucault innebär pastoralmakt en sammanflätning av kontroll, stöd och
relation. Foucault pekar med pastoralmakt på maktrelationers dubbelhet och
på det ständiga växelspelet mellan makt och omsorg. Pasoralmakt kan
beskrivas som en omsorgsmakt. Den är samtidigt positiv och negativ och den
är svår att få syn på. Pastoralmakt kommer att användas i analysen för att
förstå möjligheter och gränser för brukarens inflytande och självbestämmande.
Jag använder ordet pastoralmakt omväxlande med omsorgsmakt med samma
betydelse.
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5.4 Erkännande av grupp och individ
Ett växande forskningsfält i socialt arbete rör betydelsen av erkännande
(recognition) av klienten som ett aktivt subjekt. En lyckad intervention
förutsätter ett ömsesidigt erkännande av såväl olikhet som jämlikhet mellan
parterna, visar till exempel Peter Høilund & Søren Juul (2005). De använder
Honneths erkännandeteori för att förklara varför stödinsatser inom
socialtjänsten ofta upplevs som kränkande. Att inte bli sedd som en hel unik
människa utan som en del av en på förhand definierad kategori upplevs
kränkande och ger en negativ effekt, anser forskarna. Jag vill visa att
kunskapen om inflytande och självbestämmande för personer med omfattande
funktionsnedsättningar kan fördjupas utifrån Hegels begrepp erkännande, som
Honneth (2000/2003:97 ff), Charles Taylor (1994/2009) och Nancy Fraser
(2003) har utvecklat det. Frågan om socialt erkännande har de senare åren
inneburit att minoritetsgrupper sökt erkännande för sin särart och för sin rätt
till medborgarskap (Taylor, 1994/2009). Erkännande är en grundläggande
aspekt av mänskligt och moraliskt handlande och en förutsättning för en
positiv relation till den egna personen (Honneth, 2000/2003; Heidegren,
2009:28). Det innebär att erkännande tangerar Goffmans diskussion om
faktorer som påverkar mänsklig interaktion.
Erkännande är inte en entydig teori, teorierna är under utveckling och
begreppet diskuteras framför allt av Honneth, Fraser och Taylor. I Sverige är
det främst Carl-Göran Heidegren som utvecklat teoretiska begrepp inom
området för erkännande, vilket presenteras i detta avsnitt. Erkännande handlar
om att människan blir synlig för sig själv genom att synliggöras av andra
(Fareld, 2008; Heidegren, 2009). Alla människors lika värde inbegriper även
människor med funktionsnedsättningar, vilket inte alltid varit självklart. Det
visas till exempel av FN:s konvention om rättigheter specificerade för gruppen
(UN 2006). Att erkänna och erkännas av den andre tydliggör likheter men
också skillnader.
Honneth (2000/2003:106) utgår från Hegels erkännandetypologi som
skiljer mellan tre former av erkännande. Det grundläggande erkännandet av
individen som unik och det rättsliga/universella erkännandet av individens
rättsliga status är en förutsättning för ett socialt/solidariskt erkännande i ett
samhälle med utrymme för olika livsval. Honneth (2000/2003:102) beskriver
att de tre formerna av erkännande motsvaras av tre former av missaktning eller
kränkningar (disrespect). Det är fysiska kränkningar, rättighetskränkningar
och nedvärdering av livsform. Osynliggörande är en form av missaktning/
kränkning. Alla människor strävar efter att bli sedda som individer med en
unik personlighet, vilket innebär att det i vissa fall kan upplevas som mer
kränkande att inte alls ses än att utsättas för regelrätta kränkningar
(Heidegren, 2009:24).
Det grundläggande erkännandet sker i individens känslomässiga relationer
såsom familj och vänner (Honneth, 2000/2003). Detta är den mest basala
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formen av erkännande och den äger rum i mänskliga primärrelationer.
Erkännandet här gäller den unika individen. Genom erkännande i denna form
utvecklas ett basalt självförtroende hos individen. Individen kan utveckla en
elementär trygghet i förvissningen om ett egenvärde och en rätt till personlig
autonomi. Motsatsen till erkännande är missaktning, vilket tar sig uttryck som
fysiska kränkningar eller berövande av en persons fysiska välbefinnande.
Fysiska kränkningar kan yttra sig som kränkningar av individens kroppsliga
integritet och identitet. Det är därmed inte endast en fysisk kränkning utan
drabbar också individens självtillit och självförtroende (Honneth, 2000/2003).
Kroppen och personen objektifieras genom handlingen.
Den andra formen av erkännande är rättsligt eller universellt erkännande,
vilket är knutet till individen som rättssubjekt och rättslig person. Individen
tillerkänns möjligheten att agera som en autonom och omdömesgill
samhällsmedlem (Honneth, 2000/2003). Individens unika kropp och
personlighet, rättsliga person eller val av livsform erkänns i det direkta mötet
med andra. Om detta inte sker uppfattas det som en kränkning eller
missaktning (Honneth, 2000/2003:98; Heidegren, 2009:32). Ett rättsligt
erkännande ger moralisk respekt, vilket i sin tur ger självaktning eller
självrespekt, enligt Honneth. Det rättsliga erkännandet förutsätter att varje
människa betraktas som i grunden lik varje annan människa och en
människosyn grundad på allas lika värde trots olikheter. En individ med
självaktning betraktar sig själv som ett moraliskt och rättsligt tillräkneligt
subjekt. Att inte erkännas som ett rättsligt subjekt, att fråntas sin status som
medborgare och att därmed inte betraktas som en omdömesgill person är
motsatsen till erkännande, en missaktning (disrespect). Det leder till
särbehandling och bristande självrespekt för individen.
Socialt eller solidariskt erkännande är den tredje formen av erkännande. Det
ger en möjlighet för varje människa att bli accepterad som en del av en
samhällsgemenskap där individuella förutsättningar och livsval accepteras.
Individen är en del av en gemensam värdegemenskap och solidaritet och har
ett konkret värde för det gemensamma. Denna form av erkännande bygger på
ett erkännande av varje individ som unik och olik med rätt att respekteras för
sina livsval. Det ger individen möjlighet till självkänsla. Motsatsen till
erkännande är här att vissa livsformer nedvärderas eller att personen tillskrivs
ett lägre socialt värde. Förnedrande och diskriminerande handlingar och
bemötanden av individen är andra exempel på missaktning. Individens livsval
respekteras inte vid missaktning, vilket leder till låg social status. Alla former
av missaktning eller kränkning kan leda till stigmatisering och utanförskap.
Taylors (1994/2009) bidrag till utvecklingen av erkännande som teori är
hans diskussion om olika minoritetsgruppers kamp och krav på erkännande.
Det handlar om ett erkännande både för kulturell särart och identitet men
också för rätt till erkännande som medborgare som alla andra. Han hävdar att
dagens samhällsideal har förstärkt kravet på erkännande av var och en som en
unik individ som strävar efter ett personligt självförverkligande. Taylor riktar

102

även sin uppmärksamhet på omfördelningen av resurser som en
grundförutsättning för erkännande. Förutom erkännande på det individuella
planet (intimsfären) diskuterar Taylor (1994/2009:46) erkännande i den
offentliga sfären. På det planet handlar erkännande om demokrati och
politiska system. Kraften i erkännande ligger i de strukturer som samhället
erbjuder. Det kan vara ett demokratiskt system och en rättvis fördelning av
samhällets resurser mellan medborgarna. Han hävdar behovet av å ena sidan
universalism och lika fördelning, och å andra sidan rätt till positiv
särbehandling utifrån speciella behov. Om en minoritetsgrupp förnekas
erkännande kan individer i gruppen internalisera känslor av underlägsenhet
och det kan leda till att individen har svårt att utnyttja sin potential eller
vänder sig mot samhället. Taylor poängterar att det är en svår balansgång
mellan ett erkännande av allas lika värde och ett erkännande av särart ur ett
samhällsperspektiv.
Fraser (2003) argumenterar för att identitet fått en för stor plats i debatten
om erkännande. Hon för istället fram social status och rättvisa som väsentligt
för socialt erkännande. För att en grupp eller individ ska övervinna underordning måste samhället kompensera gruppen så att den kan delta i samhället
på samma villkor som andra. Social rättvisa består enligt Fraser av två delar
som kan komma i konflikt med varandra: erkännande och omfördelning.
Erkännande innebär att bejaka en grupp och dess krav på att tillerkännas värde
för sin särart för att motverka kulturell orättvisa. Omfördelning innebär en
ambition att minska ekonomiska skillnader och därmed motverka ekonomisk
orättvisa mellan grupper. Med omfördelning och erkännande sätts erkännande
in i en vidare samhällsram, menar Fraser.
Erkännande kan användas som analysverktyg, men Heidegren (2009:65 ff)
argumenterar för att det då måste systematiseras och konkretiseras för att vara
användbart. Erkännande i olika sammanhang kan förstås och analyseras på
olika nivåer. Han föreslår tre nivåer: mikro-, mellan- och makronivå. På
mikronivå handlar det om attityder, gester och handlingar mellan individer
eller riktat till en grupp av individer (Heidegren, 2009). I ett första möte
mellan två personer framkommer individens värdering av den andre personen
genom omedelbara, oreflekterade gester och handlingar, som antingen
erkänner eller osynliggör den andre. Det kan förstås som grundläggande
erkännande/missaktning med Honneths begrepp. Med andra forskare menar
jag att erkännande och stigmatisering enligt Goffman kan sammanföras
(Möller & Danermark, 2007; Heidegren, 2009). Om en person har en synlig
funktionsnedsättning kan det i ett möte vara den som uppmärksammas,
individen i sig ses inte och erkänns därmed inte. Detta kan leda till det
Goffman kallar stigma, det vill säga ett osynliggörande eller en kränkning av
personen bakom den avvikande kroppen eller beteendet.
Ett erkännande på mikronivån innebär ett bejakande av den andre
personen i sin helhet. Genom att erkänna personen som individ, bejakas också
det människovärde som tillkommer denne, vilket innebär ett ansvarstagande
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för kommande handlingar mot personen. Individen måste agera i enlighet
med sitt erkännande av personen som en fullvärdig människa Det innebär i sin
tur begränsningar av den andres handlingsutrymme (Heidegren 2009:68-69).
På mellannivå betyder erkännande kvalitén på mötet mellan en eller flera
personer över tid. Interpersonella möten som leder till en relation som kvarstår
över en kortare eller längre tid leder till att ett socialt band etableras
(Heidegren, 2009:72). Att upprätta sociala band ger ansvar i en relation. På
mellannivå är relationen och dess form och utsträckning i tid avgörande för
erkännande. Jag vill mena att vi här kan använda Honneths begrepp socialt
erkännande. På en mellannivå blir erkännande av livsval avgörande. Heidegren
talar om att det uppstår inmutningar i varandras liv, ett uttryck som han
hämtar från Björn Eriksson (2007). Eriksson menar också att olika
interaktionsformer påverkar balansen i en relation.
Erkännande på makronivån är, enligt Heidegren (2009:65), historiska och
institutionella erkännandeordningar. Ett samhälles normativa infrastruktur
internaliseras i individen och kommer att utgöra legitima förväntningar på
erkännande från individen. Institutionella erkännandeordningar förändras över
tid. En människas samhälleliga värde är inte i dagsläget förknippat med vilket
stånd man tillhör. Värdet avgörs istället av vad den enskilda medborgaren
bidrar med till det gemensamma. Vilka insatser som värderas skiftar också
mellan grupper. Ett exempel på en norm som är förhärskande i dagens
samhälle är arbete på den öppna arbetsmarknaden, det har ett stort
erkännandevärde (Heidegren, 2009:65). Erkännande på denna nivå kan
närmast jämföras med ett rättsligt eller universellt erkännande, om jag tolkar
Honneth rätt.
Exempel på forskare inom socialt arbete som använder erkännandeteori är
Danermark & Coniavitis Gellerstedt (2004), S. Bengtsson (2005), Høilund &
Juul (2005), Strandberg (2006) och Möller & Danermark, (2007). Thomas
Strandberg (2006) använder sig av erkännande som en teoretisk förklaringsmodell i sin undersökning av hur personer med traumatiska hjärnskador
upplever omställningsprocesser och konsekvenser av hjärnskadan i vardagslivet. Strandberg pekar på betydelsen av ett bejakande erkännande av andra på
alla nivåer för att intervjupersonerna ska återfå en positiv självbild och kunna
återgå till ett fungerande vardagsliv. Genom ett positivt bemötande från
anhöriga, omsorgsgivare och arbetsrehabilitering ges individen utrymme att
utvecklas. Strandberg (2006:140) hävdar att etiska överväganden i det
praktiska omsorgsarbetet och erkännandeteori ligger nära varandra och kan
fördjupa kunskapen om vad som leder till att stödet uppfattas som
utvecklande. Personerna i Strandbergs (2006) undersökning upplever de
rådande strukturerna på arbetsmarknaden som kränkande. En majoritet av de
intervjuade har inte kunnat återgå till sina arbeten efter olyckan och är därför
sjukskrivna eller arbetslösa vilket upplevs som en kränkande situation som
försvårar rehabilitering och självrespekt. De ger uttryck för att samhället inte
tillerkänner dem helt människovärde eftersom de inte har full arbetsförmåga.
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Arbetsmarknaden som den är utformad i dagens samhälle kan inte bereda dem
tillträde alls. Strandberg (2006) visar med stöd av Honneth att erkännande på
makronivå kan förstås som grundläggande för individens möjlighet att uppnå
ett fullt människovärde.
Kerstin Möller & Berth Danermark (2007) hävdar att ett erkännande av
det faktiska funktionshindret och graden av detta är avgörande för delaktighet
i skolan för ungdomar med dövblindhet. Ett kroppsligt erkännande måste
balanseras mot det som ibland beskrivs som stigmatisering genom diagnoser,
menar författarna. De finner att kunskap om individen även innebär kunskap
om diagnosen och dess konsekvenser. Om eleverna upplever att omgivningen
har kunskap om och tar hänsyn till deras funktionshinder ger det ökade
möjligheter till delaktighet.
Eriksson (2007) talar om att interaktionsformer påverkar symmetrin i en
relation och därmed handlingsposition. Dessa interaktionsformer använder
Wenche Falch (2010) som utgångspunkt i sin avhandling för att förklara
personliga assistenters upplevelse i sitt arbete. Den sociala balansen i
relationen mellan brukare och assistent kan ta skada av kränkningar eller
osynliggörande av individen. Symmetriska interaktionsformer upplevs
balanserade även om de är objektifierande. Falch menar att en subjekt – objekt
relation upplevs som svårare att hantera än en objekt – objekt relation. En
försämrad kvalité på en mellanmänsklig relation kan ta sig uttryck i känslor av
skam eller att vara kränkt och leda till konflikt. Høilund & Juul (2005) fann i
sin undersökning att relationen mellan klient och socialvård i många fall var
relationer som pågick under en längre tid. De tolkar det som att den
långvariga relationen är en förklaring till att avslag på ersättning eller andra
negativa beslut upplevs som kränkande från klientens sida. Klienterna ger
uttryck för att den långvariga kontakten borde ha genererat ett personligare
bemötande och ett begripligt beslut.
Kritiker av Honneths erkännandeteori, som Fraser (2001) och Paul
Garrett, (2010) menar att Honneth förlägger ansvaret till individen och att
orättvisor då endast kan förklaras på individnivå. De menar att Honneth
negligerar samhällsstruktur, klass och ekonomi som orsaker till sociala
missförhållanden. Garrett (2010) argumenterar liksom Fraser för att faran med
erkännande som teoretisk förklaring till sociala missförhållanden är att det
riskerar att undervärdera statens betydelse för upprätthållandet av vissa
strukturella orättvisor. Fraser (2003:31ff) hävdar att kampen för erkännande
och för ekonomisk jämlikhet måste gå hand i hand för att social rättvisa ska
uppnås. Kritiker av Honneths syn på erkännande anser att hans fokus på
individen begränsar teorins förklaringsvärde (McNay, 2008; Garrett, 2010).
Paul Abberley (2002) hävdar däremot att erkännande av förtryck och
utsatthet kan utgöra grunden för en förståelse av situationen människor med
nedsatt funktionsförmåga. Han argumenterar för att socialt erkännande enligt
Honneth är av grundläggande vikt för de livsval människor gör utifrån sin
funktionsnedsättning. Abberley menar att teoretiska perspektiv från Foucault
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och Honneth gemensamt kan bidra till en teoretisk förståelse för gruppens
villkor. En förståelse för kunskap som en maktaspekt i kombination med ett
grundläggande krav på respekt för gruppen och individen.
En analys av erkännandeordningar på makronivå för diskussionen medför
att förståelsen inte begränsas till individen (Heidegren, 2009). Ett vidare
perspektiv som inbegriper en makronivå med historiska och strukturella
aspekter fördjupar användbarheten, vilket Heidegrens analysmodell strävar
efter. Jag kommer att återkomma till dessa tre analytiska nivåer i relation till
intervjumaterialet.

Sammanfattande kommentar
Hur makt utövas och hur det påverkar individer och relationer är av betydelse
för att kunna besvara avhandlingens frågeställningar. Foucaults analysverktyg
(1975/2003; 1978/2004) används för att belysa maktaspekter i upplevelsen av
inflytande och självbestämmande samt i de faktorer som påverkar möjligheter
och gränser.
Inflytande och självbestämmande förutsätter ett möte mellan människor
eller mellan människa och struktur. Goffmans (1959/2006) interaktionsverktyg används för att undersöka vad mötet innebär i de relationer som omger
brukaren i vardagslivet. Individens presentation av sig själv och självuppfattning kan påverka, liksom de roller individerna förväntas ha i samspelet. Jag
undersöker också scenens betydelse.
Under avhandlingsarbetet har jag arbetat abduktivt med inspiration av
Alvesson & Sköldberg (1994/2008) och Danermark m.fl., (2002). Det innebär
att jag efter en första analys med verktyg hämtade från Goffman och Foucault
har arbetat vidare med ytterligare analys. Centralt i Honneths teori om
erkännande står det mänskliga mötet och dess betydelse för individens
självbild. Det knyter samman erkännande med Goffmans analysverktyg
(Heidegren, 2009:18ff). Erkännande bidrar med förståelse för hur inflytande
och självbestämmande med stödformerna kan gestalta sig i praktiken.
I den fortsatta texten redovisas det empiriska materialet och analysen
samlat. Jag gör kopplingar till tidigare forskning i direkt anslutning till empiri
och analys. Alla tre teoribildningarna har i någon mån bidragit till analysen i
samtliga fem kapitel. Några kapitel har dock en betoning på analys med en
bestämd teori. I kapitel sex kommer jag framför allt att använda mig av
erkännandeteori enligt Honneth och Taylor. Kapitel sju behandlar brukarens
roll och platsens betydelse och baseras främst på Goffmans analysverktyg.
Kapitel åtta och tio utgår ifrån empirinära teman. I kapitel nio diskuteras
främst makt, disciplinering och motstånd med utgångspunkt i Foucaults
begrepp.
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KAPITEL 6.
BETYDELSEN AV ERKÄNNANDE
Hanna
Hanna är 50 år och har en egen lägenhet i en trappuppgång där det bor
ytterligare sju personer med personlig assistans. Hanna har fem
assistenter som delar de timmar som hon har beslut om. Assistenterna är
inte med i den dagliga verksamheten som hon går till fem dagar i veckan.
Hanna har intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar som gör att
hon behöver hjälp med det mesta vad det gäller personlig omvårdnad och
hushållsuppgifter. Hon har också en god man.
Hon har under många år haft en stabil kärna av assistenter, som alla har
stor kompetens vad det gäller teckenkommunikation. Hanna
kommunicerar med några ljud, tecken och bilder. Assistenterna har
tillsammans med Hanna utvecklat hennes språkliga förmåga och hon har
ett stort teckenordförråd. Hanna har nyligen bytt daglig verksamhet för
att skifta innehåll i sin sysselsättning. De anställda på det nya stället
hävdar att teckenkommunikation hämmar hennes verbala förmåga. De
vill inte att hon tecknar utan försöker tala.
Hanna utvecklar en depression. Hennes gode man har ingen nära
kontakt med henne, han kommer bara på besök ett par gånger om året.
Hans kontakt med Hanna går via kontaktpersonen i assistansgruppen.
Kontaktpersonen är nu i konflikt med de anställda i den dagliga
verksamheten om vad som är bäst för Hanna.
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Berättelsen om Hanna avser att åskådliggöra betydelsen för varje individ av att
bli erkänd som en unik människa med personliga behov. Hannas
kommunikation kan uppfattas som annorlunda, men kan vara funktionell för
henne. Undersökningens intervjumaterial visar på flera liknande situationer
där det finns en osäkerhet om brukarens bästa och där omgivningen hävdar
olika kunskapsanspråk. Kan ett erkännande av såväl likhet som olikhet utgöra
kärnan i individens möjlighet till inflytande och självbestämmande? Hannas
situation inleder en diskussion om erkännande och erkännandets betydelse på
individnivå, men också på en makronivå.
I kapitlet avser jag att utifrån Heidegrens (2009) föreslagna modell göra en
analys med erkännande som teoretiskt verktyg. Med analysen vill jag försöka
förstå intentionerna i LSS på en övergripande nivå. På mellannivå utgör
relationen en utgångspunkt och på mikronivå individens upplevelse av mötet.
Utgångspunkten är att erkännande utgör en grundläggande aspekt av mänsklig
samvaro på såväl samhällsplan som individplan.

6.1 Rättsligt erkännande – makronivå
I det första avsnittet koncentreras framställningen till en analys med
erkännande för att undersöka inflytande och självbetämmande i relation till
lagstiftningen. Med utgångspunkt i erkännandeteori tolkar jag dagens
utformning av insatser och lagtext som ett rättsligt erkännande av människor
med nedsatt funktionsförmåga, som medborgare i likhet med andra.
Intentionerna i LSS är influerade av tankar som kan ses som ett erkännande av
legalt medborgarskap (Honneth, 2000/2003). Med stöd av de preciserade
LSS-insatserna betonas till exempel i lagens förarbeten att individen ska ges
möjlighet att själv utforma sin vardag och att detta ska ge individen möjlighet
till full delaktighet i samhället (SOU 1992:52).
Under de senaste årtiondena har handikappområdet genomgått en
förändring där synen på och inriktningen av verksamheten har skiftat, vilket
visas i tidigare kapitel med stöd av Drake (1999). Drake menar att inriktingen
på området alltmer kommit att genomsyras av en idé om medborgarskap,
liksom i övriga samhället. Detta har påverkat lagstiftning, välfärdsinstitutionernas organisation, de anställdas uppdrag och därmed brukarens
inflytande och självbestämmande i vardagen. LSS och föregångslagen
omsorgslagen (SFS 1967:940) var kraftfulla reformer för sin tid, hävdar
Bengtsson (1998).
En av intentionerna med LSS är att personer med funktionsnedsättningar
ska behandlas som alla övriga kommuninvånare, vilket jag med stöd av
Honneth (2000/2003) ser som ett erkännande av status. Det innebär att de
som tillhör LSS:s personkretsar, kan efter införande av lagen, vända sig till
exempelvis närmaste vårdcentral och landstingets specialistavdelningar som
övriga kommuninvånare. Den segregerade omsorgsvården avvecklades.
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LSS är en rättighetslagstiftning som tillför gruppen stöd utöver det som
annan lagstiftning kan ge. För att åstadkomma erkännande hävdar Fraser
(2003) att det krävs lagförändringar och politiska förändringar, vilket jag tolkar
att LSS:s speciellt riktade insatser syftar till. Lagen är på så sätt ett officiellt
erkännande av gruppens speciella behov av positiv diskiminering genom en
rättighetslag. Jag tolkar med stöd av Fraser och Taylor (1994/2009)
intentionerna med LSS, som ett erkännande av det Taylor kallar särart.
Samtidigt kan LSS liknas vid det Fraser kallar ett ekonomiskt fördelningsprojekt. Fraser (2003) hävdar att orsakerna till ojämlika levnadsvillkor för
marginaliserade grupper är två. Det är ojämlika socio-ekonomiska
förhållanden, men också brist på erkännande som likvärdiga medborgare med
speciella behov. Enligt lagens förarbeten (prop. 1992/93:159) syftade LSS till
åtgärder på båda de områden som Fraser (2003) pekar på som väsentliga för
att utjämna levnadsvillkor. Med rätt till assistans har individen ekonomiska
resurser till sitt förfogande för att forma ett individuellt stöd. Det är inte en
omfördelning i Frasers mening men det är en tilldelning av riktade resurser.
Heidegren (2009:65) menar att erkännande på makronivå innebär ett
ömsesidigt erkännande i socialt etablerade erkännandeordningar. En sådan
erkännandeordning är att ha arbete, det är en prestation som har hög status för
medborgaren. Boende som andra kan också tolkas som en social erkännandeordning som med stöd i lagen till stora delar har realiserats.
Det utökade stödet som lagen ger, innebär att ekonomiska medel styrts till
gruppen i form av specifika insatser. På ett individuellt plan innebär dock inte
insatser att ekonomiska resurser tillförs individen. Gruppen har med LSSinsatser inte uppnått lika levnadsvillkor, vilket bland annat beror på en
utestängning från arbetsmarknaden (Hedqvist, 1998; Danermark & Coniavitis
Gellerstedt, 2004). För människor med LSS-insatser har inte
arbetssituationen påverkats av insatserna. Formen av funktionsnedsättning
påverkar möjligheten till arbete vilket gör att det finns stora skillnader mellan
olika grupper i levnadsvillkor och relation till arbetsmarknaden (RFV 2003:15;
Danermark & Coniavitis Gellerstedt, 2004). Gemensamt för de flesta
människor med funktionsnedsättning är att de har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden. Om de får arbete är det vanligen anställningar med låg lön
(Michailakis, 2002; Socialstyrelsen, 2010). Den lägre levnadsnivå många
befinner sig på har inte LSS kompenserat för (Tideman, 2000:129; RFV
2003:15; Handu, 2005; Bengtsson & Åström, 2005; Socialstyrelsen, 2010).
Utestängningen från arbetsmarknaden är en av förklaringarna till den lägre
levnadsnivån. Gruppen har alltså inte uppnått erkännande i relation till
arbetsmarknaden med LSS.
Fraser (2003) och Taylor (1994/2009) argumenterar för att universellt
erkännande också ska innefatta politiska förändringar. Låg levnadsnivå kan
väcka kravet på socialt erkännande av särart eller olikhet (Taylor, 1994/2009).
Det fanns under andra hälften av 1900-talet en stark reaktion mot det
expertvälde inom många områden som utestängde individen från inflytande,
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inte bara inom handikappområdet (Karlsson & Börjesson, 2011). En möjlig
tolkning är att den amerikanska Independent Living-rörelsen kan ses som
exempel på sådana krav på erkännande av särart (Taylor, 1994/2009).
Personlig assistans växte fram under inflytande av brukarorganisationernas
kamp i USA med en nära anknytning till medborgarrättsrörelsen (Hans
Bengtsson, 2004). Det kan ses som en kamp för rättsligt och socialt
erkännande och ett erkännande av brukaren som medborgare. Flera
förändringar syftade till att stärka den enskildes inflytande över stöd och
service, hit hör handikappreformen och psykiatrireformen. Det påverkade även
myndighetslagstiftningen där omyndigförklarandet av vuxna personer togs
bort och ersattes av god man som är en betydligt mindre ingripande åtgärd
(Odlöw, 2005). Det Heidegren kallar etablerade erkännandeordningar kan här
gälla rösträtt. Det ingår i ett fullt medborgarskap för alla vuxna individer. Med
god man behåller den enskilde sin rösträtt. Dessa förändringar kan
sammantaget tolkas som rättsliga erkännanden av individ och grupp, som
fullvärdiga medborgare.
En möjlig tolkning av framväxten av LSS, är att rättsligt erkännande på
makronivå resulterat i formella stödsystem, som både ger gruppen ett
erkännande för lika värde som medborgare och med LSS-insatser dessutom
kompensation för olikhet. LSS som en pluslag har tillfört gruppen
kompensatoriskt stöd på samhällsdeltagande områden som boende och
sysselsättning. Utformningen av personlig assistans som ett flexibelt stöd i den
enskildes hem var ett försök att minska skillnaden mellan medborgare med
och utan omfattande funktionsnedsättning, vad det gäller boende.
Många av de personer som har beslut om god man tillhör LSS
personkretsar och då framförallt personkrets ett. Skrivningen i LSS vilar på
tanken om alla människor lika värde, vilket inte nödvändigtvis innebär alla
människors lika möjlighet att hantera valfrihet och inflytande. Intervjuundersökningen visar tvärtom att gruppen är mycket heterogen och vi kan anta
att det finns ett stort antal individer som inte har förmåga att själva föra sin
talan. I intervjumaterialet synliggörs en paradox. Å ena sidan den förmodat
självständiga individen som med assistansersättning kan välja assistansbolag
och fungera som arbetsledare för sina assistenter; å andra sidan den individ
som är beroende av LSS-insatser för att få stöd att hantera det basala i
vardagen, men också har ett beroende av en ställföreträdande röst. En tro på
alla individers förmåga till självständiga beslut kan utifrån detta
problematiseras. Många personer med rätt till insatser kan inte förutsättas ha
ett övergripande inflytande i sina liv på det sätt som vanligtvis avses. Stödet av
god man blir då centralt som ett kompensatoriskt stöd.
De inledande brukarporträtten är hämtade ur det empiriska materialet.
Som jag visar med porträtten är det stora skillnader mellan de personer jag
genom intervjuerna stiftat bekantskap med trots deras gemensamma behov av
LSS-insatser. Intervjumaterialet visar att funktionsnedsättning är ett komplext
fenomen, vilket komplicerar vardagen och det vardagliga arbetet. Honneth
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(2000/2003:106) talar om erkännande på en rättslig eller universell nivå. Han
avser då en moralisk respekt som innebär att erkänna allas rätt till
likabehandling och rätt till tillräknelighet. Samhällets inställning till
människor med funktionsnedsättningar internaliseras i individen. Det kommer
att utgöra förväntningar från individen på det omgivande samhället. Upplever
sig individen ha rätt till ett fullt medborgarskap förväntas ett bemötande som
stöder det. Insatsen personlig assistans är ett tydligt uttryck för en
inkluderande inställning från välfärdsstaten. Det empiriska materialet visar att
flera av de brukare som har assistans ser det som självklart att de erkänns som
delaktiga och beslutskompetenta. Att personlig assistans ger den effekten kan
tolkas som att brukaren med insatsen erkänns som expert på sina egna behov.
Därmed ställer individen krav på bemötande och utrymme. Heidegren
(2009:65) hävdar att attityder på mikronivå inte alltid avspeglar intentioner på
makronivå, vilket också framkommer i min undersökning.
Erkännande på makronivån innefattar historiska och institutionella
erkännandeordningar, vilka inte alltid tränger ner på individnivå. Enligt
Heidegren kan erkännande analyseras på en mellannivå där relationen är
avgörande. Det ömsesidiga förtroendet kan här tolkas som en kvalité i mötet
mellan brukare och organisationens representanter oavsett om det är
handläggare, gode män eller assistenter. Förtroende och kunskap om brukaren
som person, såväl som dennes rättigheter ger ett erkännande på mellannivå.

6.2 Erkännande som en kvalitét
Erkännande på mellannivå, enligt Heidegrens (2009:71) analysnivåer, handlar
om erkännande som en kvalité av den mellanmänskliga relationen.
Tidsperspektivet påverkar kvalitén men även relationens form och innehåll. I
centrum är relationens utvecklingshistoria, vilket gör tidsperspektivet
väsentligt, enligt Heidegren. Relationen mellan brukaren och stödpersonen
har visat sig vara en betydelsefull aspekt. I det följande avsnittet diskuteras
relationen med erkännande som teoretiskt verktyg. Jag har anledning att
återkomma till relationen även ur andra aspekter.
I den första kontakten mellan god man, assistent eller exempelvis
kontaktperson och brukare görs ett aktivt val, vilket gör dessa insatser speciella
ur ett relationsperspektiv. Med utgångspunkt i erkännandeteori kan det tolkas
som att det etableras ett socialt band dem emellan. Stödpersonen väljer att ta
uppdraget för just den personen. Brukaren väljer stödpersonen. Valet bygger
på en ömsesidighet från de båda parterna. Heidegren (ibid:72) använder
Erikssons uttryck inmutning i varandras liv (Eriksson, 2007:191) vilket jag
tycker är en utmärkt beskrivning av det som både brukare, gode män och
personliga assistenter skildrar. Intervjupersonerna är medvetna om att de
kommer ta en aktiv del i varandras liv. Inmutningen eller delaktigheten kan
uppfattas både negativ och positiv.
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Jag tycker att den assistenten har kommit för nära familjen. Hon är
duktig, men jag vill ha lite avstånd. / …/ Hon övervårdar mej kan man
säja./…/ Assistent B är något annat, vi har känt varandra i 30 år,
henne kan jag ringa när som helst. Hon har bara flutit in. Vi har varit
arbetskamrater men det fungerar jättebra. (1Br:1)
Tiden är som citatet visar en aspekt av vikt. Långvariga relationer beskrivs
alltså som väsentliga för inflytande och självbestämmande. I undersökningen
framkommer att de långvariga relationerna kan vara en trygghet och ge
brukaren utrymme för ett självständigt liv. När stödperson och brukare har ett
ömsesidigt förtroende för varandra är kontakten smidig och båda parter vet
vilka spelregler som gäller, det föreligger då ett ömsesidigt erkännande (Jfr
Billqvist, 1999: 276; Svensson, 2001). Delaktigheten är ett erkännande av den
andre.
Om inte erkännande finns kan långvariga relationer vara begränsande och
stigmatiserande. Det kan bero på att stödpersonen inte kan se brukarens
situation i dagsläget. Relationens långvarighet kan då vara ett hinder, man
binds samman av starka sociala band som inte bygger på ett erkännande.
Dessa band kan vara svåra att avsluta. Brukaren i citatet ovan beskriver en
upplevelse av att en långvarig relation kan minska inflytandet. Relationen
bygger i det fallet på att brukaren till en början inte hade så stor
funktionsförmåga men efter en tid vill ta mer aktiv del i vardagen och ta eget
ansvar. Assistenten kan inte se att brukarens förmåga har förändrats över tid.
Bemötandet upplevs som kränkande och cementerar ett större beroende än
nödvändigt. Det kan tolkas som det Heidegren (2009) kallar ett missriktat
erkännande. Ett handlande som avser att vara ett erkännande kan utföras på ett
sådant sätt att det får motsatt effekt. Erkännandet upplevs då som nedsättande
och kränkande. Det är en skärningspunkt mellan erkännande och
pastoralmakt. Den goda avsikten blir kränkande, en missaktning som utövas i
en maktrelation.
På mellannivå avgörs erkännande av tid och form på relationen. En
relation som baseras på lyhördhet och känsla för person kan leda till
erkännande av individen. Ibland kan ett erkännande kräva en kritisk
granskning av det egna förhållningssättet (citat ovan) men det kan också
innebära att tvingas granska den egna organisationens bemötande (citat
nedan).
Br: Jag trivdes inte på jobbet [daglig verksamhet enligt LSS] – var
ledsen och grät hemma. GM: Boendepersonalen såg det och lyssnade men
inte dagcenterpersonalen. Så kontaktpersonen i gruppbostaden lyfte det
till daglig verksamhetschefen. (2Br:8)
De anställda i en annan av brukarens LSS-verksamhet uppmärksammar
problemet och tar då initiativ i brukarens ställe, vilket här innebär att framföra
kritik. Det kan tolkas som ett exempel på svårigheten att erkänna brukarens
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upplevelse om det samtidigt är en kritik av den verksamheten den anställde
själv är en del av. Den svåra balansgången mellan olika aktörer runt brukaren
genomsyrar det empiriska materialet, frågan är vem som ska föra brukarens
talan. I vardagen innebär inflytande och självbestämmande i allmänhet att
brukaren ska förhandla med någon form av LSS-personal. Runt en brukare
som inte själv kan formulera sin kritik krävs att det finns en lyhördhet för
brukaren och samarbete mellan olika former av stöd. LSS-personalens eller
den gode mannens vilja att använda sin handlingsfrihet för att ge brukaren
inflytande påverkas av ett erkännande av brukaren som en människa på lika
villkor. Stödpersonerna kan då inte agera utan existentiell omtanke och
deltagande (Heidegren, 2009:118), som människa till människa. Detta gäller
också för brukaren, som i en ömsedig erkännanderelation måste se till LSSpersonalen eller den gode mannen som medmänniska.
Kvalitén i relationen påverkas av erkännande, tid och form men även av
innehåll. För att den gode mannen ska kunna förvalta brukarens ekonomiska
resurser krävs en kontroll av situationen. I de flesta fall innebär det att den
gode mannen har det övergripande ansvaret och brukaren själv förfogar över
en fickpeng eller över en avgränsad del av hushållskassan. Det innebär att
brukarens inflytande över ekonomin är begränsad. Såväl brukare som gode
män är överens om att detta många gånger är en nödvändig inskränkning som
beror på brukarens nedsatta förmåga på området. När god man och brukare är
överens tolkar jag det som att ett ömsesidigt erkännande av varandras
förmågor och begränsningar föreligger. Kontrollen blir då ett stöd och upplevs
som omtanke och respekt. I de fall denna kontroll från den gode mannens sida
inte upplevs som ett stöd av brukaren och den ömsesidiga förståelsen av
situationen inte har uppnåtts, upplevs kontrollen som en kränkning och
missaktning.
Även i assistansen och i andra LSS-insatser kan brukarens beskrivning av
ett kränkande bemötande vara ett uttryck för att kontroll upplevs som
missaktning. Det är en svår balansgång att arbeta stödjande samtidigt som
stödet i sig kan innebära att brukaren upplever sig kontrollerad eller inte
betrodd. Jag uppfattar det som att omsorgsmaktens representanter i citatet är
medvetna om att deras kontroll kan upplevas som kränkande.
Han tycker det är kränkande att inte klara sig själv. Vi kikar lite över
axeln och har lite koll när han tar ut pengar. Han sköter allt sånt själv
men vi försöker ha koll på om han har 500 eller 5000 i sin
plånbok.(2PA:gr1)
För brukarens bästa håller de anställda kontroll över brukarens transaktioner
mot hans egen önskan. Han skulle uppfatta det som en kränkning om han
upptäckte det, menar den intervjuade LSS-personalen, vilket gör att de agerar
dolt. Med stöd av Heidegrens (2009) föreslagna mellannivå av erkännande kan
det tolkas som ett sätt att vårda relationen. Det upplevs i situationen som
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nödvändigt att dölja vissa handlingar för brukaren bästa. Det finns andra
exempel i undersökningen som pekar på att de LSS-anställda inte visar respekt
för brukaren som ett aktivt subjekt med förmåga att ha inflytande och
självbestämmande över sin egen situation. Erkännande och pastoralmakt
utgör tillsammans ett verktyg för att visa på det problematiska i relationen.
I intervjuerna synliggörs ett stort beroende av andra som stöd. Beroendet
av olika former av stödinsatser som personlig assistans, kontaktperson eller
god man, utgör formella stöd. Jag uppfattar också ett starkt beroende av
informella nätverksstöd. Det kan vara anhöriga, grannar, goda vänner,
assistenter eller gode män som bistår med goda råd, praktisk hjälp eller
information för att brukaren själv inte orkar eller förmår. Även tidigare
forskning visar att många personer med funktionsnedsättningar är i behov av
informellt stöd från omgivningen (Jacobson, 1996; Ringsby Jansson & Olsson,
2006). Det exemplifieras i mitt material av föräldrar som kör sina vuxna barn
till fritidsaktiviteter för att färdtjänsten inte fungerar. Ett annat exempel är en
god man som praktiskt ombesörjer en flytt för sin huvudman beroende på att
information mellan de ansvariga inte fungerat.
På en mellannivå kan kvalitén av interpersonella relationer analyseras med
hjälp av erkännande. I den nära relationen är beroende – oberoende en
väsentlig faktor. Ingen människa är helt oberoende av andra, det är en fråga
om grad av beroende. För människor med omfattande funktionsnedsättningar
kan det bli starkt. Människor, som är i behov av stöd av insatser enligt LSS
och god man, har ett stort behov av stöd, vilket innebär en nedsatt förmåga att
handla oberoende. Rätten att handla med självbestämmande måste skiljas från
denna form av beroende (Söder, 1989). Upplevelsen av inflytande och
självbestämmande kan antas vara detsamma för alla människor, enligt Söder.
Men beroendet – oberoendet tar sig olika former. Intervjustudierna visar att
brukaren kan vara beroende av någon form av stöd för att kunna agera.
Paradoxen fullt självbestämmande och ett samtida totalt beroende beskrivs
som svår att hantera. Det ger upphov till ständiga dilemman i vardagslivet,
enligt de intervjuade. En god avsikt kan leda till ett kränkande av individen.
Ett annorlunda handlande och tänkande kräver ett erkännande av fullt
människovärde grundat på såväl likhet som olikhet (Taylor, 1994/2009) även
på mellannivå. I vardagen beskrivs det som ett stöd anpassat efter vars och ens
behov. Ett uteblivit erkännande för personliga behov ger inte ett individuellt
utformat stöd.
Assistansen flyter inte alltid så bra. Den är inte individanpassad. Jag har
fått utkämpa sådan strider för att få det att fungera något så när för mig
… det känns som att jag som brukare är mest besvärlig när jag ställer
krav (1Br:9)
Jag förstår det som att brukaren vill ha ett grundläggande erkännande som en
person med annorlunda behov. Det ger ett beroende av vissa anpassningar från
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omgivningens sida. Och samtidigt socialt erkännande av sig själv som en
fullvärdig människa med rätt att ställa krav och bli lyssnad på. I FN:s
konvention betonas respekten för olikhet och vikten att bejaka den mänskliga
mångfalden, vilket kan ses som ett uttryck för erkännande (SÖ 2008:26).
Med stöd av de teoretiska verktygen vill jag hävda att intervjumaterialet
visar på en inskränkning i erkännandet av människor med funktionsnedsättningar som subjekt. Det finns en fortsatt risk för stigmatisering särskilt vad
det gäller godmanskapet. Ett fullt erkännande av brukaren som en människa
på lika villkor som alla andra (Honneth, 2000/2003) motverkar en
stigmatisering i Goffmans mening. I diskussionen om det fulla människovärdet ligger en föreställning om medborgare på samma villkor som andra. Jag
vill mena utifrån ovan förda resonemang att det blir svårt att hantera när form
och innebörd av delaktighet och inflytande ser annorlunda ut.
Relationen kan tolkas som bärare av erkännande vid en analys på
Heidegrens mellannivå. Det är i relationen som erkännande blir synligt. I
undersökningen framkommer att erkännande av likhet och en samtida olikhet
är av vikt. Att inte självständigt kunna hantera sina pengar innebär inte med
automatik att individen är oförmögen att vara delaktig i besluten kring den
egna ekonomin. Inflytande i beslut kan gälla val av tidningsprenumeration,
middagsmat eller semestermål. Träning av förmågor såsom att göra aktiva val
har enligt tidigare forskning gett tydliga resultat (Algozzine m.fl., 2001;
Wehmeyer m.fl., 2011) men är inget som diskuteras av undersökningens
intervjupersoner som en möjlighet att öka brukarens förmåga.
Om relationen bygger på ömsesidig respekt, kunskap och förståelse för
situation och person, formar det en vardag med inflytande och
självbestämmande. Med Honneths ord vill jag hävda att relationen då bygger
på ett ömsedigt erkännande och det gäller såväl den unika personen, rollen,
som situationen.
Hon [assistenten] var som en dotter i huset, hon var mer markbunden.
Vi trivdes verkligen med varandra, då var allting enkelt. (1Br:10)
Den nära relationen upplevs som bidragande orsak till såväl ömsesidig respekt
som missaktning från båda parter. Foucaults (1978/2004) pastoralmakt visar
på ett möjligt sätt att förstå makt som en underliggande del i att en relation
inte leder till erkännande. Om parterna inte är medvetna om maktaspekten i
mötet mellan dem osynliggörs vissa delar av relationen. Det kan tolkas som att
ett ömsesidigt erkännande försvåras av falska föreställningar om ett
symmetriskt förhållande.
En fråga som materialet väcker är vilka övriga faktorer som påverkar när
funktionsnedsättningen i sig försvårar ett ”normalt” deltagande. Kvalitén på
relationen kan vara ett svar. I de nära relationerna blir kvalitén på relationen
beroende av hur långvariga de sociala banden är. Sociala band som bygger på
erkännande ger en mellanmänsklig relation med respekt och tillit.
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Intervjupersonerna upplever det som en svår balansgång mellan kontroll och
stöd, vilket jag hävdar kan förstås i termer av erkännande. Ett erkännande av
varandra som unika personer ger en grund för erkännande på mellannivån.

6.3 Erkännande på mikronivå
Institutionella erkännandeordningar och maktrelationer på alla nivåer påverkar
de möten som utspelar sig på mikronivå (Fraser, 2001; 2003; McNay, 2008;
Garrett, 2010). Nedanstående citat kan tolkas som att erkännande på
makronivå inte alltid genomsyrar arbetet i vardagen.
Ett gott råd är att prata med personalen innan gode mannen pratar med
brukaren! Ha en kommunikation med personalen. Sedan är det ju inte så
att de inte får ringa och prata med brukaren. Det är klart att de kan få
prata med brukaren men de måste ha en kommunikation med personalen.
(2PA: gr1)
Den intervjuade assistenten argumenterar för att den gode mannen i första
hand ska vända sig till brukarens assistenter. Brukaren kan lämnas utanför,
menar assistenten. Det kan tolkas som en missaktning av brukaren. Bristen på
erkännande kan peka på en objektsyn på brukaren, där personer i omgivningen
vet bäst. Det kan också tolkas som att assistenten är medveten om brukarens
begränsningar och vill försäkra sig om den gode mannen är insatt i detta. Med
exemplet vill jag visa att det i intervjumaterialet finns ett dilemman mellan
erkännande på makro- och mikronivå.
På mikronivån är det handlingar, attityder och gester som kan analyseras
för att förstå erkännande i mötet. De människor som utgör avhandlingens
huvudpersoner, människor med en eller flera LSS-insatser, är mycket olika.
Attityden till individens självbestämmande har konsekvenser i det praktiska
arbetet. Många av intervjupersonerna kan ha ett övergripande ansvar och
inflytande på såväl långsiktig planering som vardag. Andra kan ha ett
självbestämmande i det lilla vardagliga med hjälp av ett individuellt anpassat
stöd. Det framkommer i intervjumaterialet att LSS-personalen kan hitta sätt
att anpassa sig och vardagssituationerna till individens förmåga att faktisk fatta
beslut i vardagen om det lilla men personliga. På en mikronivå formas
erkännande av den LSS-personal som har den dagliga kontakten med
brukaren.
Erkännande är i många fall komplicerat på en vardagsnivå, vilket kommer
att diskuteras. Det personliga bemötandet i vardagen ger uttryck för om
individen erkänns som en människa på samma villkor. Mänskliga möten är
komplexa och innebär att individens förmåga att bedöma den aktuella
situationen hela tiden aktualiseras. Friheten i mötet med brukaren för både
LSS-personal och gode män ger en flexibilitet men kan också öppna för stora
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olikheter, kränkningar och maktmissbruk. Erkännande blir här synligt i gester
och attityder.
Jag har bra assistenter nu, som ser vad som ska göras. De ska fråga mig
men också ta initiativ. /…/ jag kan styra vilken assistent som gör vad.
Med assistans kan jag styra mitt liv och anpassa mig efter hur jag mår.
(1Br:8)
Brukarintervjuerna visar att ju längre tid brukaren haft sin funktionsnedsättning desto mer kunskap om egna behov, lag och organisation tycker de
sig ha. Möter brukaren en kunskap om funktionsnedsättningen i sig upplevs
det som lättare att hitta former för inflytande. Jag menar att teorin om
erkännande öppnar för en förståelse av det gemensamma skapandet av
utrymme för individuellt inflytande och självbestämmande. Ett erkännande för
sin olikhet såväl som rätten att vara subjekt, upplevs av brukaren som att det
skapar utrymme för inflytande.
Kategorisering är i detta sammanhang ett problem. Kategoriseringen styr
tänkandet, vilket Odlöw (2005) tar upp i en granskning av godmansinstitutet.
Odlöw initierar en kritisk diskussion om placeringen av godmansreglerna för
vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga i föräldrabalken. En kategorisering av godmanskapet inom familjerätten/civilrätten kan medföra ett visst
tankemönster kring frågeställningarna. Kategoriseringen förstärker
föreställningen att ansvaret för problemlösningen bör ligga på den
hjälpbehövande och hennes anhöriga eller för tankarna till en barnföräldrarelation (Odlöw, 2005:158). Om en nedsatt beslutsförmåga istället
betraktades som ett funktionshinder bland andra, borde frågan hanteras som
en socialrättslig fråga. Odlöw visar att historiskt har ställföreträdare för vuxna
personer betraktats som den behövandes förälder och inte som uppdragstagare.
Det kan tolkas som en fråga om erkännande eller ej av den vuxna myndiga
personen. Det historiska synsättet har fortfarande en resonans i den praktiska
verksamheten.
Jag bryr mig i alla fall, jag kanske inte åker dit så ofta men jag bryr mig.
Ingen av mina [huvudmän] kan tala för sig själva. Jag tänker att man
har ju hjälpt sina barn. Man har ju som omsorg, att se till att de mår bra.
(2GM:7)
Jag har varit mycket involverad, det har jag varit hela tiden, jag har väl
varit som en mamma kan man säga. Nu har jag haft henne i många år
och jag får ställa upp på jular och så där. Vi har haft varandra i många
år. (2GM:3)
Ingen av de ovan citerade gode männen är anhöriga till sin huvudman. Vuxna
personer som inte har full beslutsförmåga jämförs i intervjuerna med barn av
de intervjuade gode männen. Både av de gode män som faktiskt är föräldrar
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och av övriga gode männen jämförs uppdraget som god man med att vara
förälder till ett barn. Med stöd av erkännandeteori, menar jag att det är svårt
att förhålla sig till en vuxen person som inte kan ta ansvar till exempel för sina
egna pengar. För de flesta vuxna är ett relativt stort inflytande över den egna
ekonomin, inom de ramar som är möjligt, en självklarhet att ha. Att inte
kunna det är ett beteende som förknippas med barn och ungdomar och
individen erkänns därför inte som en vuxen. Det kan vara svårt att hitta en
annan jämförelse för att förstå de begränsningar en person har.
Sandvin (2008) finner att vuxenhet som kategori definieras inom tre olika
områden. Den första är i relation till arbetslivet, där endast vuxna arbetar, inte
barn eller äldre. Det andra är marknaden som förutsätter ekonomiskt
oberoende för att vara tillgänglig. Icke arbetsföra såsom äldre och barn är i
behov av stöd från andra för att ha tillgång till marknaden. Det tredje området
är familjen där vuxna personer är ansvariga och omsorgsgivare, övriga
åldersgrupper är beroende. Kategorierna är flytande men poängen, enligt
Sandvin, är att människor med omfattande funktionsnedsättningar delar
villkor med barn och äldre. De är beroende av icke funktionshindrade vuxna.
Jag fick ta med honom tillbaka till affären och han fick betala. Han fick
betala själv och be om ursäkt. Det måste kännas för honom. Jag är som en
dålig far eller sträng men han förstår inte om det inte blir allvar.
(2GM:13)
Citatet ovan kan uppfattas som ett bristande erkännande av den vuxna
individen med funktionsnedsättning, som en vuxen person. Omgivningens
attityd till individen som vuxen är en avgörande faktor för självbestämmande,
menar Heller, m.fl., (2011). I kunskapsöversikten fann de studier som visar att
genom att utbilda anställda kan individens självbestämmande ökas.
Omfattande fysiska och psykiska funktionshinder, begränsningar i
beslutsförmåga och begränsad kommunikationsförmåga kan annars få till följd
att individen betraktas som ett barn i en vuxen kropp.
Julia Twigg (2006) visar att när anställda tar hand om äldre personer på
samma sätt som man gör med ett barn, uppstår en infantilisering av den
beroende personen. Med ovan förda resonemang vill jag visa på samma
tendens i mitt material. Funktionshindret i sig är en betydelsefull faktor för
hur inflytande och självbestämmande formas, vilket kommer fördjupas i ett
kommande kapitel. Form och utrymme för självbestämmande påverkas av i
vilken mån personen med funktionsnedsättning erkänns för sin likhet men
också för sin olikhet. Frågan i internationell forskning kring självbestämmande
är om en person som har en intellektuell funktionsnedsättning kan utveckla en
större beslutsförmåga med livserfarenhet och träning (Wehmeyer & Schwartz,
1998; Gil, 2007). Karlsson (2007) pekar också på vikten av att skapa utrymme
för olikhet i mötet mellan samhällets stödapparat och brukaren. Hon menar
att med respekt för att brukarens kommunikation till exempel är annorlunda
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kan de anställda hitta former för inflytande. Vissa paternalistiska handlingar
kan accepteras för att hantera dilemman kring självbestämmande för dem som
inte kan eller vill själva. Brukare med assistans beskriver sig i min
undersökning i flera intervjuer som självständiga när de får ett individanpassat
stöd.
Ett individuellt stöd kan utformas utifrån ett erkännande av olikhet. Enligt
Taylor (1994/2009) innebär erkännande också en respekt både för den unika
individens (eller gruppens) förmågor men också begränsningar. Detta ställs på
sin spets för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I vilken grad
bedömer omgivningen att de kan och ska behandlas lika? Inriktningen att
behandla alla lika kan innebära en bokstavlig tolkning som innebär ett
negligerande av den individuella funktionsnedsättningens konsekvenser. En
central fråga är om alla personer med LSS-insatser ta de konsekvenser beslut
och handlingar medför. Ett erkännande med Taylors förtecken innebär, som
jag ser det, en anpassning till varje persons förutsättningar.
Han sitter med då och han skriver på sina papper. Han vet ju
naturligtvis inte vad han skriver på men jag visar honom var han ska
skriva och han är med i processen ändå och i vissa fall frågar jag honom
om det är nått särskilt, det kan vara om det är … ja, någon tidning han
vill ha, resa han vill göra eller om det är någon underhållning han vill gå
på, eller något annat, det frågar jag honom. (2GM:4)
Den gode mannen i citatet kan se brukarens annorlundahet och beskriver det
som att hon förhåller sig respektfullt till hans begränsningar, samtidigt som
hon i handling erkänner honom som en medmänniska med rätt till inflytande
över sin situation. Erkännande på mikronivå innebär en värdering av den
andre personen. Att erkänna en annan person innebär att bejaka det värde som
tillkommer den andre som person (Heidegren, 2009:69).
Ömsesidig respekt och mina behov är i centrum, efter alla år är jag säker
på hur jag vill ha det. Och kräver det /…/ men ska det bli bra måste jag
veta mina rättigheter och också de anställdas rättigheter. (1BR:11)
Ett erkännande innebär att se den andre och det medför begränsningar i hur
den andre därefter kan behandlas och bemötas. Attityder, handlingar och
gester synliggör erkännande och vävs samman.
Det finns tidigare undersökningar som visar att enbart den situationen att
en person är rullstolsburen innebär att personen betraktas och bemöts som
mindre vetande (Hall-Lord & Gröning, 1995). I en del intervjuer kan även
den inställningen framskymta i inställningen till såväl rullstolsburna som ickerullstolsburna brukare i undersökningen. Inställningen till såväl individ som
kollektiv är en faktor som påverkar inflytande och självbestämmande. Det
kompliceras av att målgruppen har skiftande behov. Abberley (2002) menar att
erkännande av såväl förtryck, likhet och annorlundahet är nödvändigt. Han
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efterlyser en ny teoretisk förståelse, som utgår från makt att definiera historien
och erkännande i dagssituationen, är väsentlig. Mötet mellan brukare och
stödpersoner påverkas av erkännande av gruppen på en makronivå i form av
institutionella erkännandeordningar. I analysen framkommer att pastoralmaktsbegreppet kan fördjupa förståelsen för hur ett erkännande på makronivå
tar sig uttryck på mikronivå.
I relation till pastoralmakt och stigmatisering blir Honneths teori om
erkännande en pusselbit. Erkännande eller dess motsats missaktning ligger
som en del i stigmatisering och pastoralmakt. Genom att visa tillit till
anställda eller god man blottlägger brukaren svagheter och behov. I
erkännandet av någon som beroende ligger pastoralmaktens goda vilja. Om
individen blottlägger sina svagheter erbjuder makten omsorg och beskydd,
men det kräver ett ömsesidigt erkännande av olikhet/norm och svaghet/styrka.
Den beroende parten med funktionsnedsättning framlägger sina behov och sin
olikhet i tillit till välfärdsstatens representanters förmåga och vilja att ”göra
gott”. I gengäld förväntar sig individen respekt och likabehandling. Det
uppfodrar till erkännande. Om blottläggandet inte leder till ett erkännande av
den unika individen, kan bemötandet uppfattas som kränkande.
Intervjumaterialet visar att relationen måste balansera mellan beroende och
integritet. I mötet mellan människor blir detta komplicerat.
Erkännande på mikronivå handlar om mötet mellan brukare och
stödperson och vad som sker där. Ett grundläggande erkännande av individen
som unik är en betydelsefull faktor för en positiv självuppfattning och ett
upplevt handlingsutrymme. I materialet framkommer att ett omfattande
beroende av stöd, kan med ett erkännande av brukaren som subjekt i sitt eget
liv, ge en upplevelse av oberoende. Likaså kan missaktning utgöra en
förklaring till varför en individ inte har kraft eller tro på sin rätt att hävda sin
egen mening, det Goffman kallar stigmatisering. Heidegren (2009:66) menar
att erkännande är ett handlingsteoretiskt begrepp, det är i handlingar och
gester som erkännande eller missaktning manifesteras. Vuxna som beter sig
som barn eller saknar förmågor, kategoriseras av intervjupersonerna som barn
inte som annorlunda vuxna. Det uppstår dilemman i vardagen på grund av den
heterogena gruppen brukare som ingår i LSS:s målgrupp, det är svårt att
förhålla sig det avvikande. Å ena sidan ska individen med LSS betraktas som
självbestämmande, å andra sidan måste personen ha stöd.
Att erkänna en annan person innebär att tillerkänna den andre en viss
normativ status, vilket ställer vissa krav på den fortsatta relationen och de
handlingsmönster som mötet rymmer. Hekki Ikäheimo & Arto Laitinen
(2007) menar att en fullständig erkännanderelation innehåller ett dialogiskt
moment. Detta innebär att erkännandet innehåller ett moment av dubbel
ömsesidighet. Båda parter erkänner den andre som kompetent att erkänna –
acceptansklausulen. Heidegren (2009:70) väcker frågan om det kan innebära
att personer med begränsad kognitiv förmåga inte kan förväntas uppfatta och
förstå det erkännande som kommer dem till del. Utifrån mitt material kan jag
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inte se att den tanken bekräftas. De intervjuade brukarna uttrycker en tydlig
uppfattning om omgivningens syn på dem. Det kan vara både erkännande och
missaktning/kränkning, de flesta av dem jag har intervjuat kan formulera en
känsla för hur de betraktas och bemöts. Vad jag däremot kan se i materialet är
att ömsesidigheten eventuellt inte föreligger. Brukaren kan ge uttryck för att
han/hon känner sig ”sedd och accepterad” respektive det motsatta. Men de
tillerkänns, av de intervjuade assistenterna, inte alltid kompetensen att kunna
förstå och acceptera/motsätta sig assistentens erkännande eller missaktning.
Hacking (2004) och Goffman (1961/2005) diskuterar båda den ”looping”, det
speciella förhållande som människors ömsesidiga förväntningar orsakar. En
människa samspelar med sin närmaste omgivning, vilket innebär att
omgivningens förväntningar påverkar individen. Individens förhållningssätt till
förväntningarna påverkar i sin tur omgivningens fortsatta förväntningar. Det
förhåller sig också på detta sätt med erkännande. De brukare jag intervjuat
känner av omgivningens erkännande eller missaktning och förhåller sig till det.
Det kommer i sin tur påverka omgivningens fortsatta förhållningssätt. Ett
exempel i intervjumaterialet är ambivalensen inför brukarens status som vuxen
person. En person som inte klarar av sitt eget hushåll eller kan hantera sina
egna pengar jämförs med ett barn, vilket uppfattas som missaktning.
Undersökningen visar att funktionsnedsättningen i sig utgör en komplikation
ur flera aspekter i mötet med andra. Detta kommer närmare att fördjupas i
nästa kapitel.

Sammanfattande kommentar
I kapitlet har lagstiftning och intervjumaterial främst analyserats med utgångspunkt i erkännandeteori (Honneth, 2000/2003; Taylor, 1994/2009). Jag visar
att utformningen av LSS kan tolkas som ett rättsligt erkännande av
målgruppen, som medborgare i likhet med andra människor. LSS
kompletterar övrig lagstiftning för att kompensera de grupper som bedöms ha
behov av ytterligare stöd. Lagen innebär på så sätt också ett erkännande av
olikhet; det är en riktad rättighetslag. Detsamma gäller den förändrade
myndighetslagstiftningen som innebär att ingen vuxen person kan
omyndighetsförklaras och att alla vuxna människor har rösträtt oavsett behov
av ställföreträdare.
Erkännande ger förutsättningar för att individen ska uppfatta sig ha
inflytande och självbestämmande. Jag menar att erkännande och pastoralmakt
tillsammans bidrar med en förståelse av det empiriska materialet. Viljan att
göra gott kan bli missriktad utan ett erkännande av individen som unik. Den
goda avsikten kan då bli kränkande och ett uttryck för makt. Makt finns som
en aspekt av alla relationer. Om parterna inte är medvetna om maktaspekten i
mötet mellan dem osynliggörs den delen av relationen. Det bidrar till exempel
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till upplevelser av överbeskydd eller underlåtenhet och detta speciellt i
kombination med en brist på erkännande.
Med kapitlet har jag visat på erkännande som ett sätt att tolka intentioner,
relationer och individ i förhållande till inflytande och självbestämmande i LSS.
Det finns ingen anledning att tro att detta skiljer sig mellan olika former av
social verksamhet. Relationen mellan den goda avsikten med pastoralmaktens
kontroll samt stöd och betydelsen av erkännande kan antas vara av vikt även
inom andra områden som berör utsatta människors villkor.
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KAPITEL 7.
BRUKAREN OCH SCENEN
Irja
Irja är en ung kvinna som just flyttat ihop med sin sambo. De bor i ett
äldre hus med stor trädgård. Sambons stora intresse är trädgård och
odling och Irjas är matlagning. Irja är utbildad kock och har arbetat som
det fram till förra året. Då blev hennes funktionsförmåga så kraftigt
försämrad av den sjukdom hon sedan flera år har, att hon fick sluta. Hon
har nu ingen sysselsättning. Hon har personlig assistans, som stöd i
vardagen.
Irja började med kommunen som assistansverkställare, men har sedan
bytt flera gånger. Hon har svårt att få assistansen att fungera som hon
vill. I kommunen tyckte hon att hennes inflytande på rekryteringen var
för svagt. Hon bytte då till ett privat assistansbolag, men upplevde
personalomsättningen på assistenterna som för hög där. Den verkställare
hon har nu fungerar hjälpligt tycker hon.
Matlagningen har varit ett av problemen. Nu beställer Irja kommunens
färdiglagade mat med hemleverans för hon orkar inte med assistenternas
dåliga kunskap på området. – Jag orkar inte lära upp fler nu!
Irjas behov av stöd varierar mycket över tid beroende på sjukdomens uppoch nergångar. Irja tar helgfrukosten som ett exempel på hur parets
egentid påverkas av hennes stora fysiska beroende av stöd. För att komma
upp behöver hon periodvis ha hjälp av två personer, vilket gör parets
långa söndagsfrukost invaderad av en assistent. Ibland är den assistent
som kommer nästan som en vän i familjen, som sitter med vid
frukostbordet och ibland får assistenten vänta ut frukosten i TV-rummet.
– Det går väl an en stillsam morgon utan gräl eller kärlek men det är
aldrig särskilt bekvämt att ha en annan person i rummet intill!
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I detta kapitel kommer jag att visa att det har betydelse vem som har insatsen
och var stödet verkställs. Irjas berättelse ger därför prov på funktionshindrets
inverkan på den reella möjligheten att råda över det egna hemmet. Berättelsen
om Irja illustrerar också hur det kan upplevas att vara beroende av stöd i
relation till familj och hem.
Erkännande som teoretiskt begrepp bidrar med en förståelse för betydelsen
av inflytande och självbestämmande på såväl samhällsplan som individplan. I
det föregående kapitlet väcktes frågan om konsekvenser av den heterogena
gruppen brukare som ingår i LSS:s målgrupp för inflytande och
självbestämmande. I det första avsnittet i detta kapitel vill jag av den
anledningen visa på funktionsnedsättningen som en faktor av betydelse.
Individens och omgivningens förhållningssätt och förväntningar påverkas av
funktionsförmågan. Det andra avsnittet koncentreras till den scen där
brukaren möter stödpersonen. Scenen har relevans för möjligheter och hinder.

7.1 Brukaren och funktionsnedsättningen
Det är långt ifrån alla personer med omfattande funktionsnedsättningar som
kan leva upp till den ideala bilden av en aktiv brukare och
samhällsmedborgare, som kan göra val och hävda sin mening, visar intervjumaterialet. För att stärka den enskildes möjlighet till autonomi kan det krävas
en viss paternalism, hävdar Barbro Lewin redan 1998, några år efter
införandet av LSS. Hon avser då stöd till personer som inte själva kan föra sin
talan eller har svårt att förstå information och konsekvenser. Det kan gälla
personer som behöver mer information och service än vad som är brukligt. En
rättssäker myndighetsutövning kräver rättstillgänglighet, menar Lewin
(1998:225f), vilket innebär att handläggaren/experten aktivt tolkar behoven och
lotsar enskilda människor med funktionshinder igenom myndighetsdjungeln. En
god man eller kommunens handläggare tar i min undersökning ofta på sig den
rollen och företräder brukaren i kontakten med till exempel Försäkringskassan.
Det kan även vara en kurator eller annan tjänsteman, som tar den rollen.
Vi går till en kurator på Vuxenhabiliteringen. Utan henne hade vi inte
klarat oss. /…/Vi går till kuratorn och berättar och så får hon prata med
kommun och Försäkringskassan. Jag har berättat för henne att jag inte
trivs med den assistenten för kommunen lyssnar inte. (1Br:10)
En av Lewins (1998:225f) slutsatser är att socialtjänst och Försäkringskassa
aktivt måste bevaka den enskildes intresse för att inte tysta och svaga individer
ska försättas i en sämre situation än starka individer. Undersökningen visar att
Lewins slutsats fortfarande äger giltighet. Många har behov av en stark
företrädare i kontakt med till exempel myndigheter. Funktionsnedsättningen i
sig kan göra individens inflytande och självbestämmande svagt eller ifrågasatt.
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De båda studierna avspeglar LSS:s heterogena personkretsar genom valet
av målgrupper. Brukarna har olika former av behov och kommunikation med
omgivningen. Intervjupersonerna med god man är mer begränsade av sin
funktionsnedsättning än brukarna i assistansstudien och har större problem
med att uttrycka sig. I godmanstudien har elva brukare intervjuats. De kan alla
kommunicera men har ett begränsat ord- eller teckenförråd och en begränsad
förmåga att under en intervju reflektera över ämnet. Deras svar är därför
kortfattade och konkreta, även om de i intervjusituationen mycket väl
illustrerade sina tankar på området med ett livligt kroppsspråk och förklarande
gester. I assistansstudien är det ett fåtal som har kommunikationsbegränsningar av de elva intervjuade brukarna.
Möter brukaren en förståelse för de hinder som är förknippade med
funktionsförmågan i sig, blir det lättare att ha inflytande och
självbestämmande. Kroppen styr vardagen och planeringen för dagen och
framtiden blir avhängigt kroppens tillstånd. Enligt Eva Jeppsson Grassman
(2003) betraktas funktionsnedsättning vanligen som ett statiskt tillstånd av
omgivningen men hennes longitudinella undersökning av människor med MS
visar att upplevelsen av instabilitet och ständig förändring är stark. Det kräver
en anpassning till nya förutsättningar hela tiden för brukaren. Det är tydligt
även i min undersökning. För vissa personer innebär funktionsnedsättningen
stora svängningar i stödberoende. Det är förbundet med dess ursprung och art.
I undersökningen ger brukare med en medfödd nedsättning uttryck för att
uppväxten med ett starkt beroende av andra har präglat deras (miss)tro till den
egna förmågan. Att alltid i första hand uppmärksammas för en oförmåga kan
innebära att individen blir sin funktionsbegränsning även i den egna
självbilden. Goffmans (1959/2006) teori om det mänskliga mötet på
mikronivå har varit betydelsefullt för analysen, liksom hans begrepp
stigmatisering. Goffman (1963/1986:4ff) menar att det finns en risk att
omgivningens reaktioner kommer att påverka individens självuppfattning.
Intervjupersoner, med en i vuxen ålder förvärvad funktionsnedsättning, har
erfarenheter av sitt tidigare liv med sig in som en resurs i den nya situationen
som brukare. De talar om sig själva som yrkespersoner med kunskaper de har
nytta av; som egna företagare eller med erfarenhet av ekonomi. Många brukare
poängterar också betydelsen av egen brukarerfarenhet över tid. Ju längre tid
de haft nedsatt funktionsförmåga desto mer kunskap om egna behov, lag och
organisation har de enligt sin egen och andras uppfattningar.
Omgivningens öppna eller dolda förväntningar skapar även individens
förväntningar. I intervjuerna berättar personliga assistenter om brukare de
arbetat med som medvetet dolt sina begränsningar för anställda och/eller
anhöriga. De strategier som individen utvecklar för att hantera det som
Goffman kallar stigmatisering kan vara, att dölja sina problem. En annan
strategi kan bli att inte ställa förväntningar på eget inflytande eller
självbestämmande högt, utan anpassa sig till det man tror är omgivningens
förväntningar. Individens självförtroende påverkas av omgivningens fokusering
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på begränsningar i funktionsförmåga, det är den sidan av personligheten som
uppmärksammas. Brukaren som person erkänns inte och brukaren uppfattar
det.
Pengarna tar min god man hand om. Personalen och jag lite, bestämmer
vad vi ska göra med pengarna ... jag bestämmer över knappt ingenting,
jo… över min lägenhet.(2Br:3)
Jag tolkar materialet så att även personer med kognitiva funktionsnedsättningar avläser LSS-personalens erkännande eller missaktning. Inflytande
och självbestämmande är i citatet ovan, uppdelat på olika roller. Brukarens
inflytande upplevs begränsat till den egna lägenheten men det är oklart vad
där. Brukaren upplever inte att hon bestämmer över särskilt mycket. I andra
delar av undersökningen framkommer på ett liknande sätt att det inte är
självklart att det är brukaren som bestämmer i den egna lägenheten. Enligt de
intervjuade brukarna är det LSS-personalen som avgör vad som ska finnas i
kylskåpet, när det ska handlas eller vilka gardiner som ska hängas upp. Att
erkännas som person och bli sedd som kompetent är en grundläggande faktor
för en positiv självuppfattning. Erkännande innebär en värdering av en person
och utifrån intervjumaterialet förefaller brukarna väl medvetna om handlingar
som upplevs som en missaktning av dem.
Undersökningen i sin helhet visar på olika faktorer av betydelse för
inflytande och självbestämmande. Intervjumaterialet visar funktionsnedsättningen i sig har betydelse. I det följande har jag valt att beskriva funktionsnedsättningens roll i respektive stödform för sig, då jag menar att skillnaderna
mellan stöden då framkommer.

Funktionsförmåga och assistans
Vissa funktionsnedsättningar förändras mer än andra över tid, vilket påverkar
ansökningsprocessen till personlig assistans för de berörda brukarna. De
intervjuade handläggarna ger exempel på utredningar som av den anledningen
blir komplicerade och långdragna. Tre av de intervjuade brukarna i
assistansstudien har MS vilket gör att de får skov av sjukdom under vilket
deras tillstånd förvärras. Som regel blir de lite bättre efter ett skov och vissa
funktioner kan komma tillbaka men deras begränsningar ökar ofta generellt
med tiden och därmed behovet av stöd. Det beskrivs som särskilt svårt att
formulera sig tydligt första gången en ansökan görs. Jag tolkar brukarens
svårigheter som att det är svårt att blottlägga stora begränsningar och beskriva
sig som beroende (Jfr Järvinen, 2002:270 ff; RFV, 2002; Høilund & Juul,
2005:32ff). I den fortsatta kontakten beskriver både brukare och handläggare
att kommunikationen av de egna behoven är enklare.
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Till att börja med var det kommunen som ordnade så att det kom en från
Försäkringskassan hit. Nu tar jag bara kontakt om jag vill ha mer
timmar, de känner mig nu. Men jag har haft tur. Jag tycker att de
lyssnar och är jättetrevliga. (1Br:8)
De enskilda tjänstemännens personliga bemötande avgör hur brukaren
uppfattar handläggningen. Bemötandet från handläggaren upplevs i vissa fall
vara gott och informativt, vilket då skapar utrymme för inflytande och
ömsesidig kommunikation. I andra fall beskrivs det som svårt att utöva
inflytande, när informationen om rättigheter och regelverk är bristfällig eller
inte anpassad till brukarens förmåga.
Samhällets syn på ett fenomen representeras av lagstiftning och regelverk.
Hur samhället ser på möjligheten för personer med omfattande
funktionsnedsättningar att ha autonomi påverkar individens möjlighet till
inflytande och självbestämmande i formell mening. De anställda representerar
den välfärdsorganisation de arbetar i under arbetstiden. Det synsätt och den
etik, som de anställda ger uttryck för, formar därmed bemötande, lokaliteter
och arbetssätt i vardagen (Agevall, 2000b). Brukaren konfronteras med lag,
organisation och handläggare vid utredningen för att beviljas LSS-insats. Den
organisatoriska utformningen av uppdragen har betydelse.
Kontakten med Försäkringskassan är svår och stel. Ofta kränkande
känsla särskilt nu när sambon måste blandas in. Privatlivet ska synas i
detalj. Flickvännen måste också redogöra för läggtider och frukostvanor
för en utomstående. Nu senast skulle vi söka bilersättning och vilket
annat par måste i detalj redogöra för släktkontakter och vänrelationer?
För att inte tala om flytten till egen villa! Men man får bita ihop och
svara. Jag kan inte riskera relationen till handläggaren – jag är alltför
beroende. Jag vill bara leva mitt eget liv. Hon gör ju bara sitt jobb.
(1Br:11)
Det Foucault (1983/2000:335) kallar pastoralmakt bygger på att företrädare
för välfärdsstaten etablerar ett förtroende hos medborgarna (Jfr Svensson,
2001:140ff). Det upplevs svårt att behöva lämna ut sin utsatthet om
situationen och bemötandet känns kränkande. I den ovan citerade situationen
är makten tydlig och upplevs obehaglig. Men målet att få leva sitt eget liv gör
att brukaren försöker att acceptera det som uppfattas som en kränkning.
Inflytande och självbestämmande innebär att leva ett liv som alla andra, utan
yttre inblandning, menar de intervjuade brukarna. Det innebär i citatet ovan
en anpassning och ett utelämnande av det mest privata i hopp om att det ska
resultera i möjligheten att därefter leva sitt eget liv ostört.
Att visa upp sina behov är ett krav inför bedömningen i LSS. Med
förtroende finns förutsättningar för att blotta sina svagheter. Nedan följer ett
exempel på hur tjänstemannen kan använda sin handlingsfrihet och
handlingsförmåga för att skapa autonomi, enligt Lena Agevalls (2000b:29ff)
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modell. Handläggaren har utarbetat ett arbetssätt som ska underlätta för
brukaren att berätta om sina begränsningar. Tjänstemannen använder sina
resurser till att bygga upp en egen rutin som ger både henne och brukaren
handlingsutrymme. Samtidigt har både handläggaren och brukaren nytta av
tillvägagångssättet. Organisationens regelverk styr inte bemötandet, det är en
del av den handlingsfrihet tjänstemannen har att själv forma sitt arbete.
Jag tror att det skulle vara lättare för många brukare om till exempel
arbetsterapeuten på rehabiliteringen bedömde behoven i mer intima
situationer än att jag ska fråga ut dem om det. Samtidigt kan de få tips
om träning så att de kan klara mer själva. Ibland kan man lösa det så.
(1Ha:5)
Pastoralmakt är i dagens samhälle fördelat på fler aktörer med olika funktioner
eller roller. De olika funktionerna kan samverka för att skapa en bild av
medborgaren/brukarens behov och möta dem. Det kan vara en fördel både för
den enskilde, som citatet ovan visar, som då kan styra vilken roll som ska
anförtros vilka uppgifter. För välfärdsorganisationen innebär ovan beskrivna
tillvägagångssätt att uppgifterna samlas in på olika vägar samtidigt som stöd
kan ges. Kontakten kan innebära positiva konsekvenser för brukaren och då
blir maktaspekten inte lika synlig. Omsorgsmakten osynliggör maktaspekten i
relationen till skillnad från det tidigare citatet som behandlade kontakten med
Försäkringskassan. Där upplevs maktaspekten mer öppet. Kontroll och stöd
vävs samman och växlar.
Att drabbas av sjukdom eller olycka påverkar hela livssituationen. Det är
den sviktande kroppen som bestämmer ramarna. Kroppen och dess funktioner
har ingen ett direkt inflytande över. Det är svårt för brukaren själv att förstå
vilka begränsningar och därmed behov den nya situationen ger upphov till.
Den ursprungliga identiteten måste omprövas och anpassas till livet med
funktionsnedsättning (Jfr Kohlström, 1996; Jeppsson Grassman, 2003; 2005).
Funktionsnedsättningen och brukarrollen blir en ny del av identiteten. Meyer
m.fl. (2007) visar betydelsen av tillit mellan brukare och assistent i alla
situationer och speciellt i de mest intima. Nedanstående citat från
undersökningen visar även det på tillit som betydelsefullt och dessutom på den
ständiga anpassningen till kroppen.
Jag har den synen att jag och sjukdomen hör ihop, det är en del av mig
nu. Det måste man acceptera /…/ Ibland har jag svårt att tala, sen kan
det komma tillbaka men då kanske jag är morgontrött istället, det är
svårt att veta en lång tid i taget. Periodvis har jag svårt att tala, då får
jag skriva till mina assistenter istället. Ibland kan jag inte det heller.
(1Br:8)
Är det kroppen, orken eller faktorer i omgivningen som sätter gränser för
brukarens inflytande? I intervjumaterialet åskådliggörs att leva som andra (5 §
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LSS) trots stora inskränkningar, kräver en omvärdering av de egna behoven
och en anpassning till de förutsättningar funktionsnedsättningen skapar (Jfr
Askheim, 2006; Jeppsson Grassman, 2003; 2005). Det är tydligt i empirin att
det är ett inflytande som villkoras av det nya begränsade liv brukaren måste
anpassa sig till. Intervjupersonerna talar om funktionsnedsättningen som
begränsande för den personliga friheten och att först när de kan börja förstå
kroppens gränser, finns det plats för att tänka på inflytande över den situation
de faktiskt befinner sig i. Det är både kroppen och orken som sätter gränser,
speciellt om inte omgivningen underlättar ett inflytande.
Rollen som brukare är inte självklar. De brukare som har förvärvade
funktionsnedsättningar beskriver svårigheter med att anpassa sig till att vara
fråntagen de yttre attribut som yrke och till exempel bil utgör. Assistenterna
kan inte alltid kompensera förlusterna på områden som gäller arbete och inte
heller på många fritidsområden. Viktiga identitetsmarkörer är förlorade.
Någon brukare har haft jakt och fiske som stort intresse men kommer inte
längre ut i skog och mark. Andra beskriver förlusten av förmågan att måla och
musicera som svår, vilket inte heller assistansen kan eller vill kompensera.
Jag har spelat gitarr och bas i hela mitt liv och det är hårt att jag inte
kan. Och det är ju inget assistenterna kan göra åt mig. Det är en
utmaning att hitta något annat än gitarr och bas. Det är verkligen en
utmaning! (1Br:5)
Det är funktionshindret i sig som förhindrar självbestämmande på vissa
områden. Assistansen eller andra LSS-insatser kan inte alltid ersätta förlorade
förmågor och identitetsmarkörer.
Ett stöd som uppmuntrar till självbestämmande underlättar. Att vara
fysiskt utsatt och ha ett beroende av fysiskt stöd behöver inte innebära ett
mentalt beroende av stöd, framhåller de intervjuade brukarna. Stödpersonerna
kan lämna utrymme för brukarens egen vilja och vara lyhörda, enligt de
intervjuade. På andra områden i vardagslivet utgör inte funktionsnedsättningen någon begränsning för självbestämmande, det är mer en fråga om
det finns utrymme för att uttrycka det.
Det känns som att jag som brukare är mest besvärlig när jag ställer krav
och får ofta ett bemötande ”vad du är besvärlig, ska det vara
nödvändigt? Det är ju inte bara du i den här verksamheten”. (1Br:9)
Brukaren upplever att hon ska vara solidarisk med andra i liknande situation
och inte hävda sin rätt och tänka på sig själv, enligt ovanstående intervjucitat.
De flesta intervjupersonerna beskriver och upplever att LSS inneburit en
stor positiv skillnad för dem som har stora behov av stöd. Möjligheten att
kunna välja insatser och med assistans även kunna påverka vem som ska
verkställa insatsen och vad den ska innehålla ger inflytande och
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självbestämmande i vardagen. Brukaren upplever sig kunna leva relativt
självständigt på egna villkor med stöd av de specifika rättigheterna i LSS.
Ett par intervjuer motsäger detta. Brukaren har då ett minimalt inflytande
och är i en utsatt position. Det är några brukare, som på grund av sin
funktionsnedsättning av delvis kognitivt slag, inte har förändrat sin
livssituation nämnvärt med LSS-insatsen personlig assistans. I intervjuerna
framkommer att de bor under institutionsliknande former och att de inte
upplever sig ha inflytande över sin situation. Det är LSS-personalen som till
största delen tar beslut för brukaren. Assistansen förefaller inte ha medfört ett
större inflytande eller självbestämmande. Några av de brukare jag har träffat
eller fått beskrivna, som är i den situationen, har inte heller någon anhörig,
god vän eller aktiv god man som i någon mån kan föra deras talan. Det är
funktionsnedsättningen i sig som är hindret och till det kommer bristen på
stöd av ett nätverk eller en aktiv ställföreträdare. Att ha LSS-insatser och
dessutom god man innebär andra villkor, vilket nästa avsnitt fokuserar.

Funktionsförmåga, LSS-insatser och godmanskap
De brukare som ingår i intervjumaterialet med både LSS-insatser och god
man, har andra funktionsnedsättningar än de brukare jag intervjuat som enbart
har personlig assistans. Det kan vara en intellektuell nedsättning, en psykisk
funktionsnedsättning eller en hjärnskada som gör att individen både har svårt
att ta del i vardagens alla beslut och än svårare att förstå och ta till sig
information kring mer övergripande frågor.
Avsnittet kommer att visa den stora variationen inom gruppen. I
intervjumaterialet varierar det mellan de självständiga brukarna som kan träffas
på kafé och där deras självständiga konsumtion till exempel är en del av deras
behov av god man. Det är tydligt att funktionsnedsättningen i sig är en faktor
som påverkar. Andra brukare med god man är begränsade av LSS-personal
eller anhöriga som styr det mesta. Funktionsnedsättningen kan också variera
över tid, vilket gör att anställda och gode män får anpassa sig till brukarens
tillfälliga form.
Jag har byggt upp kontakten genom att besöka henne mycket. Ibland får
man lägga sig på en 13 årings nivå, man kan läsa henne, ibland kan vi
prata viktigare saker.(2GM:11)
Det ska framgå av godmansutredningens läkarintyg i vilken mån brukaren kan
lämna ett adekvat samtycke. Om läkaren bedömer att brukaren inte kan förstå
information och konsekvenser och att samtycke därför inte är möjligt, så har
den gode mannen rätt att utföra handlingar som rör brukaren utan att grunda
besluten på samtycke. Enligt de intervjuade överförmyndarna är det vanligt
när huvudmannen har en intellektuell funktionsnedsättning. Besluten ska i alla
situationer utgå från det som kan antas vara brukarens bästa och som är till
nytta för individen (FB 12 kap.3-4 §§). Den gode mannens bedömning av
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situationen blir avgörande. Enligt föräldrabalken ska den gode mannen
generellt inhämta samtycke men undantag får göras om brukarens beslutskompetens är så nedsatt att det inte är möjligt. När det gäller det dagliga
hushållet antas ett presumerat samtycke i princip finnas. Det innebär att
samtyckekravet i realiteten är svagt för den grupp människor som också har
LSS-insatser.
Intervjumaterialet visar att en god man har en stor handlingsfrihet.
Handlingsförmågan är beroende av vilken kunskap den gode mannen har för
att bedöma på vilka grunder besluten för brukarens bästa ska tas (Agevall,
2000a).
Alltså vi kan inte kommunicera. Det är osäkert hur mycket hon förstår,
ibland kan hon säja ja på rätt ställe men det kan lika gärna bli nej eller
så skakar hon på huvudet och säjer ja. Det är ingen av hennes närmaste
som heller kan förstå om hon menar något. (2GM:15)
Omsorgen om brukaren kommer då att grunda sig på allmänna värderingar
om vad som kan vara det bästa. I de fall den gode mannen anser sig känna
individen väl utgår beslut från de antaganden han eller hon gör utifrån sin
kännedom, anser de intervjuade. Det kan också vara familjemedlemmar som
tror sig veta vad deras anhöriga kan tänkas må bra av. I andra fall kan det vara
LSS-personal som arbetat länge med personen som tycker sig känna brukaren
väl. Möller & Danermark (2007) fann att kunskap om individen och kunskap
om diagnosens konsekvenser var en förutsättning för att individen skulle
uppfatta att omgivningen hade förståelse för personliga förutsättningar.
Organisationen av ställföreträdarskap bygger på att det är ett
lekmannauppdrag. Det finns få styrande regler. Handlingsfriheten i uppdraget
skapas i samspel mellan lagar och interna regler och individernas handlingsförmåga, här i form av kunskap och tid (Agevall, 2000a:82 ff). Det
framkommer i intervjuerna att många av de gode männen saknar kunskap om
LSS och funktionsnedsättningar, vilket kan begränsa en god mans handlingsförmåga. Bedömningen om brukarens bästa får då utgå från mer allmänna
antaganden.
Självbestämmande för brukaren kan i vardagen röra mat, kläder eller
aktiviteter, enligt intervjuerna. Hur självbestämmande uttrycks avgörs av
funktionsnedsättningen. Att inte kunna uttrycka sin vilja på ett sådant sätt
som lätt kan förstås, kan innebära att individen får ta till kroppsspråk och stora
gester. Situationer av detta slag är i många fall konkreta vardagssituationer.
Att brukaren markerar gränser och sin vilja, kan av omgivningen uppfattas
som ett begripligt och rimligt sätt att hantera situationen. Mamman i citatet
nedan beskriver det på följande sätt, hon är tillika god man och assistent:
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Lägger jag på för mycket sallad, han kan inte lägga för sig själv, då
sprätter han iväg den. Han är tydlig på sitt sätt. Vill han absolut inte gå
åt det håll jag vill så bara sätter han sig och vägrar. Han kan sätta sig
mitt i vägen. Då är det tvärstopp. (2GM:14)
Flera av de intervjuade som är LSS-personal ger uttryck för ett starkt
uppfostrande synsätt på beteenden som det ovan beskrivna. Beteenden som
detta kan ge upphov till irritation och ett konsekvenstänkande (2Ve:gr) från
framför allt LSS-personalens sida. De ser det inte som ett sätt att uttrycka en
vilja utan uppfattar det som att personen ifråga är ouppfostrad och behöver
lära sig ta konsekvenserna av sitt beteende.
Hon kan inte se att man kan ringa en gång i veckan utan det kan vara
15-16 gånger per dag, det gäller alla, man kan inte ge henne ett
telefonnummer. Den gode mannen gav henne sitt men det går inte. Hon
får inga telefonnummer till någon nu. (2PA:gr1)
I intervjuerna finns olika beskrivningar av detta förhållningssätt: inom
personalgruppen kan man komma överens om att gömma telefonnummer,
sluta gå ut på den dagliga promenaden eller att personen får gå från bordet
utan mat. Blomberg (2006) och Widerlund (2007) fann också inslag av ett
uppfostrande arbetssätt i sina undersökningar inom särskilda boenden (LSS
9:9). Den gode mannen i det tidigare citatet, som också är mamma beskriver
händelsen som ett exempel på sin egen oförmåga att ge tydliga valmöjligheter
eller sina egna svårigheter att tolka brukarens försök att kommunicera sin vilja.
Idealet är en vuxen, oberoende individ med eget ansvar (Sandvin, 2008).
Synen på brukaren som ett barn uttrycks av både LSS-personal och anhöriga i
intervjumaterialet.
Då åker brukaren hem [till föräldrarna] och då åker de säckiga kläderna
på. Lite könslösa och håret får bara hänga. Hon skulle vilja vara lite fin
och mer vuxen men då får hon inte det. Det är svårt att släppa taget och
se att brukaren är vuxen. (2Ve:gr)
Barn är i behov av skydd, vuxna förväntas klara sig själva. Unga vuxna med
intellektuella funktionsnedsättningar kan upplevas som skyddslösa av föräldrar
och LSS-personal, vilket framkommer i intervjupersonernas berättelser. Ett
sätt att skydda dem från vuxenvärlden kan vara att behålla ett mer barnlikt
yttre som inte utmanar, jämför Löfgren-Mårtensson (2003). Intervjuerna
tyder på att synsättet på personen som ett barn även ger de anställda och
föräldrarna rätt att uppfostra individen till ett mer anpassat beteende.
Inflytande och självbestämmande är avhängigt vad den närmaste omgivningen
har för inställning till kommunikationssvårigheter och andra funktionsnedsättningar. Jag tolkar det som en relativt hög frihet för respektive
yrkesgrupp att tolka sitt uppdrag och brukaren. Två alternativa förståelser av
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konsekvenserna kan anas. Det kan leda till flexibilitet och ett individuellt
bemötande av brukaren. Alternativt kan det leda till osäkerhet och därmed vitt
skilda tolkningsramar. Pastoralmaktens representanter kan motarbeta varandra
inom ramen för brukarens bästa eller olika kunskapsfält. Valet av
utgångspunkt är relativt fritt för inblandade parter. Utgångspunkten i försöka
förstå brukarens viljeyttringar som försök att kommunicera är inte självklar,
enligt intervjuerna.
För individen kan graden av funktionsnedsättning påverka graden av
möjligt självbestämmande. Rynning (1994:127) visar att en uppdelning av
självbestämmanderätten i positivt respektive negativt självbestämmande kan
tydliggöra begreppet. Enligt Rynning (1994:282 ff) är inte beslutsförmågan
absolut utan kan graderas. Beslutsförmågan avgörs av den enskildes förmåga
att förstå information och innebörden av ett samtycke. I det empiriska
materialet synliggörs motsvarande gradering av beslutsförmågan hos brukarna
med både personlig assistans och god man. Det finns personer som genom
kroppsspråk framför allt kan välja bort aktiviteter och det finns de som med
stöd kan hantera det mesta av sin vardag. Beslutskompetensen kan med
Rynning (1994) som stöd beskrivas som en skala.
Hur den egna viljan tillåts uttryckas avgörs av andra. Viljeyttringar
uppfattas inte alltid som uttryck för självbestämmande. Det finns
beskrivningar i intervjumaterialet av beteenden som uppfattas som
manipulation från brukarens sida, inte försök till att få inflytande.
A: Brukarna anpassar sig säkert till personalen. B: Jo, en del gör ju det.
De kan hota med mamma. Jag tror det är lika mycket anpassning till
personal som föräldrar. Det är svårt att de ska vara till lags.
C: De är hela tiden i en slags beroendeställning. Och det är de någonstans
medvetna om det. På ett subtilt sätt men de är medvetna om sitt
beroende. Så måste man ju veta att brukarna alltid har en ribba att de
duger inte. De är inte som andra och de är smärtsamt medvetna om det,
kanske inte alla men de flesta. De blir bedömda på alla olika sätt och
kanter. Det är inte lätt för dem eller för oss. De utnyttjar säkert
situationer, de spelar ut personalen och säjer en sak hemma och en annan
sak i boendet. Och så ringer föräldrarna och är jätte arga.(2Ve:gr)
De verksamhetsansvariga beskriver brukaren som beroende av såväl anställda
som anhöriga. De beskriver det som ett underläge samtidigt som de menar att
när brukaren försöker påverka sin situation är det manipulation och utspel. Att
gå via föräldrarna som ställföreträdare är inte ett accepterat sätt att visa sin
vilja, enligt intervjupersonerna. Det kan förefalla motsägelsefullt att å ena
sidan betrakta och behandla brukaren som ett barn som är smärtsamt medveten
om sitt beroende och å andra sidan inte respektera att brukaren då söker stöd
hos andra för att uttrycka sin mening.
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Brukarens egen syn på sin funktionsnedsättning är en annan källa till
komplikationer. Brukarens och omgivningens bild av funktionsförmåga och av
den gode mannens roll och uppdrag påverkar mötet mellan brukare och god
man. Det kan vara svårt för den gode mannen att hantera när brukaren själv
inte kan se sina begränsningar eller inte vill anpassa sig till de alternativ av
insatser som kommunen har att erbjuda. Daglig verksamhet (dagcenter) är en
insats enligt LSS som riktar sig till personer som inte har annan sysselsättning
och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Brukarens
framtidplaner ges här som exempel på en sådan orealistiskt egenuppfattning av
en god man.
Sysselsättning nu? Daglig verksamhet till hans stora förtvivlan.
Dagcenter är nått hemskt för ”de är så annorlunda där”! Han är ju ...
han vill bli programledare på tv! Han vill inte vara på daglig
verksamhet för ”där är de utvecklingsstörda”, ”men ”det är ju du också”
säjer vi” men ”Nej inte så. Det syns inte på mej”.(2GM:8)
Den gode mannen tar i det fortsatta resonemanget upp svårigheten att tala om
brukarens funktionsnedsättning som den är utan att ta ifrån personen hela sin
positiva självbild. Brukaren har en bild av sig själv och sin egen roll som inte
stämmer överens med omgivningens bild. Självpresentationen leder till
konflikter med omvärldens bedömning och uppfattning om möjliga roller. I
det här fallet är det den gode mannen och handläggarens kategorisering av
brukaren som utvecklingsstörd som avgör vilken sysselsättning som erbjuds.
Att vara utvecklingsstörd är inte en social identitet som brukaren vill acceptera
(Goffman, 1963/1986; Svensson & Tideman, 2007).
Det kan vara lättare att hantera barn, menar den gode mannen ovan. Med
barn tar den vuxne sig rätten att påpeka och kanske framhålla barnets
bristande förmågor. En vuxen person kan inte hanteras på samma sätt, säger
intervjupersonen. I andra intervjuer framkommer att i relation till personer
med intellektuella funktionsnedsättningar finns en inställning att de är som
barn. Relationen mellan brukare och god man beskrivs av många som en
relation som påminner om en föräldra – barnrelation. Det kan beskrivas som
en omsorgsmakt, som liksom en fader ska leda personen på den rätta vägen.
Annan forskning visar att människor med utvecklingstörning är benägna att
göra det som de tror att omgivningen förväntar sig eller lyda tillsägelser
(Jarhag, 2001:139). Men att behandla en vuxen person som ett barn är
kränkande, tycker ett par av de intervjuade gode männen och personliga
assistenterna.
Kommunikationssvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar hör till
de nedsättningar som ökar beroendet av andras bistånd. Personernas vuxenhet
blir på sätt otydligare för omgivningen, menar Sandvin (2008). Det ställer
också stora krav på omgivningens förmåga att tolka varje individs behov,
önskningar och vilja. Intervjumaterialet visar att det kan vara svårt att hitta
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former för en dialog. Om brukaren inte har insikt i de egna begränsningarna
försvåras dialogen och samarbetet mellan LSS-personal, god man och brukare.
Det beskrivs som en orsak till konflikter mellan parterna. Intervjusvaren väcker
frågan om brukaren har verktyg för att kunna påverka sin situation. På vilket
sätt kan brukaren markera sitt missnöje eller sitt gillande? Försöken till
kommunikation ställer krav på omgivningens lyhördhet och på relationen,
enligt intervjupersonerna.
De ska ge honom mera tid individuellt för han får stå tillbaka för de
andra ungdomarna. I samband med det kom det också upp att de skulle
lyfta upp hans teckenspråk igen. Han har ju alltid haft det ihop med hans
tal men sedan tyckte man [LSS-personalen] att han skulle försöka prata
i stället. Jag tror att man satt ganska stora krav på honom. Han har inte
lyckats nå upp till de kraven och det har blivit ganska frustrerande för
honom. /…/ Både [brukarens mamma] och jag ser till att det är han
som får säja sitt. Vi vänder oss till honom. Många gånger vänder sig ju
personalen till oss med frågorna men vi vänder oss till honom. Så att han
är med. Så har han ju som sagt sitt … Han kan säja ja och nej och jag
tycker att han kan göra aktivt val. För att komma åt hans egen vilja så
… Det gäller att ha levnadshistorien också. Jag vet ju vad han har för
intresse. (2GM:4)
Ska individen kunna utöva självbestämmande måste han eller hon ha tillgång
till ett fungerande språk på sina speciella villkor. Den gode mannen tycker att
LSS-personalens krav på talat språk kan vara ett överkrav på brukaren. Den
gode mannen i citatet uttrycker att hon rest krav på att personalen ska återgå
till teckenspråk som brukaren använt hela sin skolgång för att kommunicera.
Om LSS-personalen har kunskap om alternativ kommunikation såsom
teckenspråk kan brukaren kanske uttrycka sin vilja på ett begripligt sätt. Enligt
intervjupersonen är möjligheten till en ömsesidig kommunikation en
förutsättning för ett direkt inflytande och självbestämmande. Ibland har
normaliseringsprincipen uppfattats av LSS-personal som att personer med
utvecklingsstörning ska bli ”så normala” som möjligt, det vill säga inte avvika
genom till exempel teckenspråk. De ska tränas till ett normalt beteende, vilket
enligt Burt Perrin & Bengt Nirje (2003:152), är en vanligt förekommande
missuppfattning. Det kan antas vara en bakomliggande orsak till LSSpersonalens ovan beskrivna agerande. Det kan tolkas som att olika
kunskapsanspråk om funktionsnedsättning här rivaliserar om det rätta
arbetssättet vilket påverkar den enskilde.
Det kan synas som en självklarhet att funktionsnedsättningen påverkar
möjligheten till inflytande och självbestämmande. För det första är det av vikt
att förstå på vilket sätt det har betydelse. För det andra leder det vidare till en
diskussion hur detta kan hanteras i vardagen med LSS-insatser. Sammantaget
visar undersökningen att det uppstår dilemman i vardagen som är relaterade
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till funktionsnedsättningen i sig. När en människa visar sin vilja på ett
annorlunda sätt eller med små nyanser, ställer det krav på omgivningens
förmåga att förstå. Upplevelsen av och synen på funktionsnedsättningen
kommer då att påverka brukarens inflytande och självbestämmande. En
skillnad mellan stöd av personlig assistans och stöd av LSS-insats samtidigt
med god man är i viss mån personkretstillhörigheten. I det följande avsnittet
undersöker jag platsens betydelse.

7.2 Hemmet som huvudscen
Jag fokuserar i detta avsnitt på platsen för LSS-insatserna för att visa på dess
betydelse. Det är i brukarens hem som två omfattande insatser ges. Det är LSS
9:9, bostad med särskild service och personlig assistans enligt LSS 9:2 och
socialförsäkringsbalken kap. 51. Stöd i hemmet är sammantaget den vanligaste
insatsen. Det berörde år 2011 cirka 43 700 personer.34 Har det någon
betydelse för inflytande och självbestämmande att hemmet är en huvudscen?
En plats är förknippad med relationer och aktiviteter. Vad vi uppfattar som
rimliga aktiviteter på vilken plats är avhängigt kultur, person och situation.
Platsen strukturerar våra tankar om aktiviteten (Cresswell, 1996). Hemmet är
den mest privata platsen för de flesta människor, där kan man vara ifred och
själv välja aktiviteter och umgänge (Tamm & Lindqvist, 2004:186; Sjöström,
2008:66ff).
Klas Borell & Roine Johansson (2005:187) menar att hemmets minsta
gemensamma nämnare är avskildhet, autonomi och gränssättning. Analysen av
intervjumaterialet visar att dessa tre faktorer är svåra att upprätthålla för
brukare med LSS-insatser i hemmet. Avskildheten blir ett problem då de
anställda måste ha tillgång till det mest privata i hemmet för att kunna
genomföra sitt uppdrag. Vanliga gränser för hemmets avskildhet, områden
som badrum och sovrum, utgör väsentliga platser för det stöd som ges.
Autonomi och självbestämmande definierar också hemmet, enligt Borell &
Johansson (2005). Autonomi blir komplicerat om en person har ett stort
beroende av stöd eller vård, vilket även tidigare forskning diskuterat (Söder,
1989; Fine & Glendinning, 2005; Hammarström & Torres, 2007; Sjöström,
2008). Undersökningen visar att brukarens autonomi eller självbestämmande
blir tydligare för LSS-personalen om brukaren har en partner eller familj i
hemmet. Gränssättning i hemmet mot de utomstående stödpersonerna är
något som kommer att beröras längre fram i texten, brukarna hittar olika vägar
för att sätta gränser och ha kontroll. Borell & Johanssons tre begrepp har
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År 2011 hade cirka 3 800 personer stöd av personlig assistans enligt LSS 9:2, 23 900 personer hade
bostöd enligt LSS 9:9 och personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken hade cirka 16 000 personer.
I sammanhanget räknar jag stöd av LSS och även socialförsäkringsbalken kap. 51. (Försäkringskassan,
2012-04-21; Socialstyrelsen, 2011b)
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relevans för förståelsen av möten i hemmet. Hemmet är här scenen för flera
LSS-insatser och god man.
Platser är förknippade med underförstådda regler för hur det är lämpligt att
agera men reglerna är ofta osynliga, de kan specificeras först när någon agerar
på ett sätt som uppfattas som felaktigt, enligt Tim Cresswell (1996:21).
Makten att avgöra vad som kan betraktas som rätt eller fel blir komplicerad i
relationen mellan välfärdsorganisationen och brukaren, när stödet ges i
hemmet. Den disciplinerande makten är enligt Foucault (1975/2003;
1983/2000) osynlig och svårfångad, den finns i vardagens rutiner och möten.
Det innebär att det inte alltid är synligt vem som avgör vad som är ett
förväntat beteende i hemmet. Helge Folkestad (2003) har i en avhandling visat
på de dilemman som en ”omsorgsbostad” ger upphov till. Han studerar den
norska motsvarigheten till LSS 9:9 – bostad med särskild service. Han menar
att det är av stor betydelse vem som har makten att definiera hemmet som
plats och vad det ska innehålla för aktiviteter. Goffman (1959/2006) menar att
människor använder platser som en scen – för visa upp sig men också för att
dölja sig. En central fråga är hur personer med stöd i hemmet har inflytande
över vad som ska visas upp och vad som ska döljas.

Hemmet som centralt för personlig assistans
I relation till assistans är brukarens hem som scen särskilt tydligt. Brukarens
hem är assistenternas arbetsplats. I intervjuerna resonerar både brukare och
assistenter om att brukarens liv utspelas på en scen som är andras arbetsplats.
Det medför att brukarna måste anpassa sig och scenen till assistansen, bland
annat för att få behålla sin personal. Det finns som regel ingen annan fysisk
plats för assistenterna att samlas på under en vanlig arbetsdag. Hemmet som
arbetsplats ska vara trevligt för dem som kommer dit. De intervjuade brukarna
upplever det som sitt ansvar att hemmet är en trevlig arbetsplats för de
anställda ur dessa aspekter. Det ska vara roligt att arbeta hos dem.
Presentationen av sig själv som en trevlig arbetsuppgift faller på brukaren själv
(Goffman, 1959/2006:12). Hemmet som en plats för avskildhet, autonomi
och privat gränssättning är satt ur spel (Borell & Johansson, 2005).
Man får ta och ge. Lirka lite. Det är ju mycket roligare om det är glatt
och roligt. De ska inte behöva tycka att ”usch ska jag dit nu igen” det
skulle vara som ett misslyckande för mig. Det ska vara bra att vara hos
mig /…/ mycket bättre än hos de andra! (1Br:5)
Hemmet har förvandlats till det Goffman (1959/2006: 97) kallar frontstage där
det gäller att iscensätta en trevlig och attraktiv arbetsplats mer än att värna om
hemmet som en avskild privat sfär (Lantz, 1996:23; Borell & Johansson,
2005). Med frontstage avser Goffman att det är en scen som är mer offentlig
och där det gäller att presentera sig på ett sätt som förväntas av rollen. Rollen
som brukare måste spelas så länge hemmet också rymmer en assistent, det blir
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inte tillfälle att släppa brukarrollen, att slappna av eller vara sig själv utan
rollkrav. Relationen brukare – assistent definierar dem båda och deras roller.
Goffmans begrepp backstage skulle kunna beskrivas som det område en individ
skapar sig för att kunna lägga av sig yttre roller. Backstage kan individen vara
helt privat och behöver inte visa upp de mer intima delarna av livet. Att
upprätthålla hemmet som backstage där ordningen, tiden och vardagen är
personlig och privat blir komplicerat. Med ett funktionshinder är brukarna
begränsade i sitt eget handlande och det är nödvändigt att assistenterna vistas i
hemmets mest privata områden.
Till skillnad från andra LSS-insatser kan brukaren i rollen som
assistansmottagare ha dubbla roller. Brukaren är mottagare av assistans
backstage, men också arbetsledare för assistansen frontstage på samma scen,
hemmet. De två rollerna gör assistansen speciell och komplicerad liksom
betydelsen av hemmet. Arbetsledarrollen uppfattas som tydligast för dem som
enbart har fysiska funktionsnedsättningar och som har haft assistans under en
längre period.
En familj eller partner tydliggör hemmet som en privat sfär för
stödpersoner och brukare. Åtta av brukarna lever i ett parförhållande, några av
dem har vuxna barn och en har hemmavarande barn vid tidpunkten för
intervjun medan de övriga är ensamstående. De intervjuade assistenterna
beskriver det som att om brukaren har familj, innebär det att det blir tydligare
för dem att de är besökare i ett privat hem. De beskriver att hos en
ensamstående brukare är de på ett mer påtagligt sätt en del av brukarens hem –
med nödvändighet. Har brukaren familj delar de på ansvaret för brukarens
omsorg med den andre vuxne men är då också inkräktare i deras gemensamma
hem (Jfr Borell & Johansson, 2005). Det visar på en skillnad mellan LSSinsatsen personlig assistans och LSS-insatsen bostad med särskild service, där
Folkestad (2003) har visat att det till stor del är de anställda stödpersonerna
som avgör hemmets funktion. Med Goffmans (1959/2006:75) begrepp skulle
detta kunna förstås som att paret eller familjen framträder som ett team som
utestänger eller markerar för assistenten att hon eller han tillhör publiken och
bara har en stödjande roll. Assistenten är inte en del av hemmet utan ett
verktyg; brukarens armar och ben (Larsson, 2004:136; Egard, 2011:157). Det
beskrivs som att assistenterna då blir medvetna om att de arbetar på någons
privata område.
Var är det okej att sitta ner och äta? Kan jag ta det glaset ur skåpet?
Familjens toalett är väldigt privat, kan jag använda den? (1Ass:gr2)
Erkännandet av brukarens rätt att skapa sig ett eget hem med stöd från
samhället kom med rätten till personlig assistans. De brukare som haft sin
funktionsnedsättning i många år eller har en medfödd funktionsnedsättning
har i flera fall levt på institutioner av olika slag eller med sina föräldrar. Det
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har haft stor betydelse för flera av intervjupersonerna i brukargruppen. De
menar att personlig assistans gör att de kan leva som andra.
Andra kan inte beskriva någon skillnad mellan den nuvarande assistansen
och sitt tidigare institutionsboende. De lever i en boendeform, som för en
besökare upplevs som ett institutionaliserat hem (Bergh, 1996:126). Det finns
till exempel inget namn i portuppgången, ingen egen ingång och det är
mycket tekniska hjälpmedel för de anställda i lägenheten. I intervjumaterialet
finns beskrivningar på att brukaren inte själv valt sina assistenter utan snarare
har en hel personalgrupp som assistenter.
Jag har bott här i 25 år, innan dess på långvårdssjukhus. Jag har nog
haft assistenter hela tiden här på detta stället /…/ Jag vet inte hur de
anställs, jag vet inte vad de heter alla som arbetar här. [det hänger ett
veckoschema på kylskåpet med åtta förnamn uppsatta, min anm.]
(1Br:7)
Brukaren kan inte ange någon skillnad mellan den assistans hon har nu och
den formen av omvårdnad hon hade före år 1994. Assistansen är utformad
som institutionsvård, vilket enbart innebär att verkställaren bytt titel och
finansiering av de anställda. Markörerna för ett ”hem” är inte tydliga för
besökaren. Intervjupersonen är inte klar över om det skett någon förändring
sedan det var en institution. Det gäller ytterligare brukare som bor på liknande
sätt. Med Honneths teori kan det tolkas som en missaktning av brukaren som
subjekt. En möjlig tolkning är att det är en kvardröjande syn på brukarens som
ett omsorgsobjekt utan behov av ett hem med gränser för besökaren.
Assistenterna gör en matsedel och jag har ett veckoschema [med
sysselsättning och fritidsaktiviteter inplanerade] de arbetar efter. Vad
jag ska göra och när. Assistenterna planerar och tänker åt mig. (1Br:6)
Anders Bergh (1996:129) fann att vissa äldres hem betraktades som
institutioner av hemtjänstens personal. Även i min undersökning finns det
exempel på att hemmet omvandlas till en arbetsplats med anpassningar för de
anställda snarare än för brukaren. Bergh visar att det kan vara svårt att
genomskåda den trend inom äldrevården som förespråkar hemlika miljöer som
brukartillvänd. Om inte arbetssättet samtidigt utgår från de äldres egna
önskemål leder det inte till brukarinflytande. Strävan efter det yttre hemlika i
vårdformen döljer en frånvaro av innehållsdiskussion i omsorgen. Det finns en
spänning i äldreomsorgen som förstärker detta då brukargruppen också där har
vitt skilda behov. Spännvidden mellan den relativt friska äldre och den fysiskt
svaga och mentalt förvirrade borde påverka arbetssätt och inställning, hävdar
Bergh redan 1996.
Folkestad (2003) visar på motsvarande paradox när det gäller de personer i
hans material som har en intellektuell funktionsnedsättning. De betraktas som
så inkompetenta att hantera sin vardag att även den mest oerfarna nyanställde
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förväntas kunna mer om hushållet än den boende själv. Även i mitt material
inom LSS-verksamheten kan det institutionaliserade hemmet ses. Med det
föler en syn på brukaren som ett objekt. Brukaren betraktas som ett
omsorgsobjekt som inte vet sitt eget bästa och inte kan styra över hemmets
organisering. I vissa intervjuer kan det tolkas som en missaktning av brukarens
egna initiativ eller förmåga att förstå sin situation. Det kan göra att ett
institutionellt tänkande träder in. Jag förstår det som att hemmet aldrig har
blivit personligt trots att institutionen är nerlagd efter handikappreformen.
Assistansen som stödform kan då i vissa fall dölja att det inte görs individuella
anpassningar för att individen ska kunna påverka sin vardag. I andra intervjuer
diskuteras strategier som LSS-personal och brukare skapar för att ge utrymme
för inflytande och självbestämmande. Genom gränssättningar upprätthålls till
vissa delar hemmet som privat. Brukaren kan välja vilka assistenter som ska ges
tillträde till vilka utrymmen i hemmet. Brukaren kan dela upp uppgifterna i
hemmet mellan olika assistenter.
Hemmet som den dominerande scenen är tydligt när det gäller personlig
assistans. Det har betydelse för inflytande och självbestämmande att hemmet
är en huvudscen. Scenen präglar en del av förutsättningarna. Hemmet som
arbetsplats ställer brukarens autonomi inför dilemman som kan tolkas utifrån
Goffmans begrepp men också i termer av erkännande. Var utövas då
godmanskapet?

Platser för godmanskap – fysiska och virtuella scener
Den gode mannens uppdrag gentemot brukaren kan iscensättas på en mängd
olika sätt, på olika platser och med skilda tidsintervaller. När det gäller det
praktiska utövandet av godmanskap är scenerna flera. Valet av plats förefaller
vara avhängigt relation och person. Platsen avspeglar på så sätt relationen. De
brukare som har en förälder eller ett syskon som god man träffas många
gånger i den gode mannens hem som då kan vara brukarens föräldrahem.
Han [god man/pappa] hjälper mig med räkningar och när jag får lön.
Då sköter han det med, min hab. [habiliteringsersättning35] På ett kort
får jag den, jag har ett bankkort. Räkningarna kommer hit, vi träffas
inte här, jag åker hem nästan varje fredag [till föräldrahemmet]. Då
tar jag med mig mina räkningar. (2Br:7)
Föräldrar och syskon besöker brukaren i dennes hem också. Godmanskapet
handlar till stora delar om brukarens ekonomi, menar de intervjuade. Mycket
av det praktiska som rör ekonomiska frågor kan hanteras på internet, vilket gör
att brukare och god man inte nödvändigtvis träffas för den delen av uppdraget.
De träffas mer av familjeorsaker om det finns en släktrelation.

35
Den som har daglig verksamhet enligt LSS 9:10 har så kallad habiliteringsersättning. Ersättningen
uppgår till cirka 40 kr per heldag och avsikten är att stimulera närvaro.
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Vi träffas ofta men som systrar mer. Det blir när hon är här nu … Hon
har opererat handen så då brukar hon köra inom här när hon har varit
hos sjukgymnasten. Sedan så åker jag hem dit varannan helg. /…/ Hon
tar hand om mina räkningar, jag tror hon har banken där hon bor. Det
är mycket lättare när hon bor där. Hon har varit här och ändrat adressen
till henne, så det är inte många brev som kommer till mig. Jag är inte
med när hon betalar för det gör hon på internet. (2Br:6)
Men platsen kan också markeras för att göra situationen tydlig och begriplig
för brukaren. Scenen och rollerna förtydligas genom att en bestämd plats
återkommer, det hjälper brukaren att känna sig delaktig. Att på nedan visade
sätt fysiskt förtydliga situationen och det förväntade innehållet är en
anpassning till en person med kognitiva funktionsnedsättningar, anser den
gode mannen.
Jag träffar honom som god man varannan vecka hemma hos honom,
ungefär. Två gånger per månad kommer jag till honom och då plockar vi
fram allt som hör till det. Alla saker vi ska ha som hör till det och det vet
han. Då hämtar han nyckeln och vi plockar fram alla papper.(2GM:4)
Scenen är brukarens eget hem och genom att skapa fasta rutiner och fysiska
avgränsningar markeras uppdraget och dess innehåll. Sättet att iscensätta
godmanskapet ger delaktighet för huvudmannen, enligt intervjupersonen.
För de flesta brukare oavsett grad av funktionsbegränsning har den gode
mannen ansvar för brukarens ekonomi. Det är i sig en stark begränsning av en
persons inflytande över det egna livet. Brukaren kan som ovan vara delaktig
om den gode mannen skapar förutsättningar för det. Det beskrivs av ett fåtal
personer i intervjumaterialet som en angelägen del av uppdraget. Trots att de
gode männen inte kan berätta hur de gör brukaren delaktig, så beskriver de sig
gode männen som stödjande. En möjlig tolkning är att han eller hon inte
uppfattas ha samma behov som andra av att förstå villkoren i vardagen.
Platsen kan ha betydelse för begripligheten, men det kräver en kunskap på
handikappområdet, menar de intervjuade yrkesgrupperna. God man är ett
rättsligt stöd, i materialet kan jag se att det praktiseras på det sociala arbetets
scen. Det gör innebörden av godmanskapet otydligt för alla parter. Odlöw
(2005:154) hävdar att en funktionell nedsättning av beslutsförmågan är att
betrakta som ett funktionshinder. Han menar att ett stöd på området därför
borde regleras av socialrättslig lagstiftning. Intervjumaterialet i min
undersökning kan tolkas som ett stöd för Odlöws tes.
Brukarens ekonomiska situation har ett samband med hemmets skick,
menar de intervjuade gode männen. Det är väsentligt att få insyn i hemmets
skötsel och därmed brukarens vardag genom att besöka det. Hemmet kan
förstås som en markör av det privata och det kan användas som en nyckel för
att förstå hur brukarens liv gestaltar sig bakom de yttre kulisserna. Flera gode
män framhåller att hemmet avspeglar hur brukaren har det och mår. Om den
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gode mannen upplever ett behov av insyn i hemmet skapar han eller hon sig
en anledning till hembesök.
Jag har en ung man som knappt gick att träffa det första året, han dök
aldrig upp de möten man bestämde. Väldigt rädd. /…/ Vi har kontakt
per telefon varje vecka men jag gör ett undantag och följer med på till
exempel tandläkarbesök. Det är en bra anledning att komma in i
lägenheten så att jag har lite koll på den. (2GM:2)
Respekten för hemmet som privat sfär med en personlig prägel kompliceras
vid omfattande funktionsnedsättningar eller om brukaren har en ”svag” röst. I
intervjuerna diskuteras brukarens inflytande över det egna hemmet. Flera
intervjupersoner upplever att om brukaren har svårt att formulera sig uppstår
ett tomrum som LSS-personalen gärna tar över. Hemmet möbleras och pyntas
utifrån de anställdas mening om ett trevligt hem. Aktiviteter i det egna
hemmet påverkas av vem som ger stödet, inte av brukarens egna vanor och
preferenser. Brukarens hem och kompetens kommer att bedömas av hur andra
uppfattar att ett hem ska vara.
Han äter inte godis hemma. De köper en del lördagsgodis där men han
äter lika gärna frukt. För att mysa hade han inget begrepp om att det
måste vara godis. Men nu, … sätter man fram sötsaker så väljer han det.
(2GM:14)
Ovanstående är exempel på en låg grad av inflytande över det egna hemmet. I
all välmening har LSS-personalen format brukarens tillvaro efter sina egna
föreställningar om vad som är en trevlig helgkväll. Pastoralmakten, eller det vi
här kan kalla omsorgsmakten tar plats i brukarens TV-soffa.
Funktionsförmågan påverkar brukarens möjlighet att sätta gränser för
hemmet. Det finns de personer som kan sätta tydliga gränser för vilka som får
tillträde till bostaden. De intervjuade yrkespersonerna har upplevt brukare som
markerar sitt eget hem som stängt för alla utomstående, inklusive god man
och LSS-personal. Det ger en hög grad av eget inflytande, på bekostnad av
stöd, menar de intervjuade. Såväl låg som hög grad av gränssättning kan göra
att inflytande och självbestämmande upplevs som problematiskt både för
brukare och för de personer som ska genomföra en stödinsats, visar
intervjumaterialet.
Det finns andra scener än hemmet för godmanskapet. Det är inte självklart
att den gode mannen besöker sin huvudman i hemmet. Den allmänna
kontakten som inte rör ekonomiska frågor kan hanteras över telefon, sms eller
genom att boka in träffar på kafé till exempel.
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Vi är så pass moderna att vi sköter det via MSN. Det är oftast så här:
”Hej”; ”Hej, hej hur mår du”; ”Tack bra, vad vill du?”; ”Jag behöver
pengar, kan du föra över lite pengar till mej?”. Vi skriver lite allmänt om
saker och ting. Vissa veckor varje dag och sedan kan det gå tre veckor.
(2GM:6)
I vissa intervjuer anges ingen scen. Det kan vara som i ovanstående citat,
beroende på moderna hjälpmedel. Men det finns andra förhållanden där
parterna sällan eller aldrig möttes. Vissa brukare träffar inte sin god man alls,
andra någon enstaka gång per år och ytterligare andra har täta möten. Det rör
sig då ofta om huvudmän med intellektuella funktionsnedsättningar.
Ställföreträdaren träffar andra företrädare för brukaren, i allmänhet anställda i
LSS-verksamheten. Mötet är indirekt genom till exempel kontaktpersonen i
brukarens bostad. Det kan ske genom telefon med kontaktpersonen för att
diskutera framför allt ekonomiska frågor men också brukarens allmäntillstånd.
Det kompletteras med ett par besök per år vid årliga högtider, till exempel
födelsedag eller jul.
Vi gör så att jag budgeterar och sätter in på ett konto. Det blir mest
kontakt i telefon med personalen. Kontaktpersonen ringer ibland. Det
blir mycket telefon med den gruppbostaden för jag har två personer där.
Jag är kanske där två gånger per år. (2GM:7)
Frånvaron av en scen för mötet berättar en del om realtionen. Representanter
för olika stödinsatser samarbetar för brukarens bästa utan dennes delaktighet.
Scenen är andras samtal. Det kan närmast tolkas som ett paternalistiskt
förhållningssätt med en omtanke baserad på formella rutiner utan närmare
personlig kontakt. Det innebär att pastoralmakten blir synligare än när den
maskeras av välvillig personlig kontakt.
Den personliga kontakten beskrivs annars som betydelsefull av personer
från alla intervjugrupper. Några gode män har försökt komma brukaren nära
genom att bjuda hem denne till det egna hemmet men upplevt att det i
längden visat sig olämpligt. Roller och gränser blir otydliga tycker de, mycket
beroende på vilken typ av funktionsnedsättningar huvudmannen har. Det
gäller speciellt kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, enligt
intervjupersonerna.
Hon kom hem till oss… ibland cyklande mitt i natten /…/ hon kallade
mig ”jävla kärring” i affären. (2GM:3)
Andra involverar brukaren i sitt eget familjeliv för att skapa en nära relation
och tycker att det är en form som passar uppdraget. Både brukare och gode
män försöker då skapa en ömsesidig relation genom att hålla kontakt, träffas
regelbundet eller genom att göra saker tillsammans.
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Vi är ute och åker på en massa aktiviteter, jag, min fru och han. Han är
så pass nära oss – som en familjemedlem. Han är här och fikar och min
familj känner honom. (2GM:17)
Platsen blir annorlunda med god man, än vid stöd av LSS-insatser som ges i
brukarens hem. Där är det ensidigt brukarens hem som är aktuellt som scen.
Med god man som stöd kan det vara brukarens hem, den gode mannens hem
och neutrala platser utanför bådas hem eller distanskontakt. Gränssättningen
mellan brukarens liv och den gode mannens liv blir också annorlunda. Graden
av involvering för brukaren i den gode mannens liv kan bli hög om en
familjerelation etableras. De etablerar en informell relation snarare än en
formell relation. Det är ett exempel på att pastoralmaktens omsorg döljer en
maktposition.
Den gode mannen har handlingsfrihet att utforma de yttre ramarna för
uppdraget. De brukare som kan kommunicera sin vilja har en möjlighet att
begränsa hur mycket insyn i hemmet en god man ska ha. Brukarens
ekonomiska förhållanden kan ses som en del av hemmet men kan i praktiken
skötas utanför. Bostaden riskerar för personer med omfattande kognitiva
funktionsnedsättningar, enligt de gode männen att tas över av de anställda. Jag
har tidigare visat att om brukaren har familj markerar det en tydlig privat gräns
för den som kommer som stödperson. Av de brukare som har god man är det
ingen i mitt material, som har en partner de delar sitt hem med. Det
förhållandet kan alltså medföra att brukarens hem som ett privat område blir
mindre tydligt för berörd LSS-personal. Det kan påverka synen på brukarens
utrymme för autonomi i det egna hemmet.

Sammanfattande kommentar
I detta kapitel visar jag att graden av funktionsnedsättning och platsen för
stödet är två faktorer som har betydelse för inflytande och självbestämmande.
För många brukare är det kroppen som sätter gränser i vardagen; för andra är
det omgivningens synsätt. Brukarens roll bestäms av den egna presentationen
men också av omgivningens syn på individen och funktionshinder.
Omgivningens och brukarens förväntningar påverkas ömsesidigt (Goffman
(1963/1986:4ff).
Erkännande och stigmabegreppet bidrar med en förståelse för att
inställningen till funktionsnedsättning på såväl samhällsplan som individplan
har betydelse. Då LSS:s målgrupp är heterogen, blir intentioner komplicerade
för alla aktörer att förhålla sig till. Om brukaren inte förväntas kunna ta egna
initiativ eller förstå sin situation träder ett institutionellt tänkande in. Brukaren
betraktas som ett omsorgsobjekt som inte vet sitt eget bästa. Då brukaren har
svårt att formulera sig, uppstår ett tomrum som anhöriga, gode män eller LSSpersonal tar över. Tolkningsföreträdet är oklart.
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Hemmet är den vanligaste scenen för LSS-insatser. Det gör att hemmet är
en arbetsplats och därmed en mer allmän plats samtidigt som det är brukarens
privata sfär. Med god man som stöd ges en möjlighet till val av scen för båda
parter, vilket öppnar för brukarens egen gränssättning och självbestämmande i
stödformen. Godmanskapet kan också hanteras utan någon större personlig
involvering.
Analysen åskådliggör att inflytande och självbestämmande kräver en
anpassning till de förutsättningar funktionsnedsättningen skapar för individen.
I materialet beskrivs och uppfattas det som ett individuellt anpassat stöd.
Följande kapitel visas ytterligare aspekter av de relationer som omger en
individ med LSS-insatser, samt de strategier som brukare och omgivning kan
utveckla för att värna självständighet.
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KAPITEL 8.
MÖTEN OCH STRATEGIER
Jonny
Jonny är 32 år och arbetslös. Han lever ensam, men har en flickvän på
orten. Han bor i en tvåa och har stöd av ett LSS-team som hjälper
honom med hushållet och viss personlig omvårdnad en stund varje dag.
Jonny har en tät kontakt med sin mamma. Han har en lindrig
intellektuell funktionsnedsättning. Jonny har en plats i daglig verksamhet
enligt LSS men han trivs inte med sina arbetskamrater och sysselsättningen där. Han går inte dit längre.
På dagarna umgås Jonny med ett par yngre killar, som inte heller har
arbete, de tränar lite på gym och är i ett garage de har fått låna. Deras
stora intresse är bilar. Jonny har ett par bilar som han har fixat till, men
han har inget körkort. Hans plan är att ta körkort, men nu får hans
kompisar köra hans bilar. Det går en hel del pengar till reservdelar och
bensin.
Jonny har svårt att själv hantera sin ekonomi och har haft en del skulder.
Han har en god man som han träffar en gång i månaden. De kände inte
varandra när Stig började som god man men har lärt känna varandra.
Stig tycker att han har ordning på Jonnys ekonomi och han har reglerat
hans skulder. Den senaste tiden har Jonny börjat tröttna på Stigs ”tjat”.
Stig tycker inte att Jonny ska betala all bensin till alla de utflykter han
gör med kompisarna och Stig vill inte heller att han ska låna ut pengar
till dem. Jonny väljer att inte öppna dörren, svarar inte i telefon eller på
mail. Varken Stig, LSS-teamet, den dagliga verksamheten eller
mamman får kontakt med honom.
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Jonny har beviljats LSS-insatserna daglig verksamhet och stöd i bostaden.
Han har också hjälp av en god man. Stödformerna är frivilliga från Jonnys
sida, han kan i princip avsäga sig dem. Som jag visar i det föregående kapitlet
kan arten och graden av funktionsnedsättning påverka individens möjligheter
till självständighet. Med berättelsen om Jonny vill jag främst illustrera
betydelsen av relationen mellan brukaren och stödpersonerna, samt de
strategier som används. För Jonny är det en kombination av relationer som
brister och en vilja att vara självständig som formar hans strategi att utestänga
dem från sin vardag.
I detta kapitel beskrivs vilka personer i omgivningen som kan ha betydelse
och hur brukarens inflytande och självbestämmande uppfattas av dem. Övriga
roller runt brukaren och deras uppdrag presenteras därför. Ett tidigare kapitel
har utforskat erkännande i de relationer som omger brukaren. För att förstå
relationens betydelse, vill jag här presentera ytterligare exempel. I kapitlet
analyseras relationen mellan brukaren, LSS-personal, god man och övriga
rollinnehavare ur olika aspekter. Här visas vidare de strategier som
förekommer i intervjumaterialet.

8.1 Roller och uppdrag runt brukaren
Relationen mellan brukare och stödperson framstår i undersökningen som en
nyckel till inflytande och självbestämmande. Under analysarbetet har mötet
och relationen framkommit som en avgörande och komplicerad faktor.
Brukare och LSS-personal är huvudaktörer på scenen för LSS. I hemmet är
det personliga assistenter, anställda i gruppbostaden eller det som för Jonny
kallas LSS-team36. Vilka andra personer kan spela avgörande roller för hur
vardagen utformas och vad kommer de att betyda? Det kan vara brukarens
familj eller andra närstående i det informella nätverket. Det kan också vara
formella nätverk med uppdrag som handläggare, verkställare eller anställda
från annan LSS-verksamhet.
Brukarna framhåller i intervjuerna sitt informella nätverk som
betydelsefullt. Familjemedlemmar nämns i flera sammanhang som centrala i
brukarens vardag. Om brukaren har sin familj i samma hushåll påverkar det
hur assistenterna hanterar sitt uppdrag. Jag visade i det föregående kapitlet att
det tydliggör för assistenterna att hemmet är familjens och därmed brukarens
privata sfär. Brukaren och partnern bildar ett team som uppfattas som
gränssättande (Goffman, 1959/2006). Andra anhöriga kan också påverka
brukarens inflytande och självbestämmande.

36
Bostad med särskild service enligt LSS 9:9 kan vara en servicebostad med viss service, en
gruppbostad med 3-5 lägenheter och fast personal, eller en särskilt anpassad bostad med stöd av LSSpersonal (LSS-team) i begränsad omfattning (Bergstrand, 2011).
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Familjen eller andra anhöriga kan ha aktiva roller i ansökan av insatser,
utformning av insatser och i arbetsledning av assistans. Det kan vara på
brukarens uttalade uppdrag eller det kan vara ett självpåtaget uppdrag, menar
intervjupersonerna. I assistansen är det till skillnad från övriga LSS-insatser
tydligare reglerat med brukarinflytande i dessa frågor. Det kan vara det egna
inflytandet eller genom en ställföreträdare. Familjemedlemmars närvaro i
hemmet och deras (o)engagemang i insatsen påverkar brukarens situation.
Närvaro och engagemang i sig väcker å ena sidan frågan hos andra i
omgivningen vad som är den anhöriges vilja och vad som är brukarens egen
vilja. Å andra sidan ökar brukarens möjlighet att utrycka sin vilja med stöd av
anhöriga, enligt intervjupersonerna, då anhöriga vanligtvis har god förmåga att
tolka.
Vänner, grannar och andra bekantskaper är relationer som skiftar över tid
och plats och som kan ha stor betydelse för brukaren (jfr Ahrne, m.fl., 2003). I
intervjumaterialet nämns till exempel en väninna som rekommenderar en
alternativ assistansorganisation. För någon brukare har brukarorganisationen
en central stödfunktion.
LSS-organisationen och dess representanter beskrivs ha väsentliga roller,
enligt alla intervjuade grupper. Inom LSS-verksamheten var det till största
delen kommunen som organiserade insatser under undersökningsperioden.
När det gäller assistans är privata assistansbolag vanligt, de verkställde år 2011
drygt 42 % av besluten (Försäkringskassan, 2011). Som grund för de insatser
som ska verkställas finns ett formellt beslut. Brukaren har initialt kontakt med
handläggare på kommun eller Försäkringskassa under ansöknings- och
utredningsfasen. Det mötet kan utvecklas till en viktig kontakt för inflytande
även i fortsättningen. Därefter är det verkställaren som ska organisera
insatserna efter beslutet. I vardagen är det de anställda, som i relation till
brukaren skapar förutsättningarna.
Organiseringen av verksamheten kan sägas påverka innehåll i
verksamheten och brukarens situation. De intervjuade verkställarna är osäkra
på hur mycket regler de kan ställa upp för hur insatserna ska ges. Det gäller
speciellt insatsen assistans. Någon menar att om inte brukaren vill ha regler då
är det friare med ett privat assistansbolag. I gruppintervjun ifrågasätts om
kommunen är tvungen att ha mer regler än privata bolag. Vissa hävdar att
assistansen ska bygga på individuella hänsyn oavsett verkställande
organisation. LSS-verkställare från en större kommun menar att personlig
assistans många gånger måste följa äldreomsorgens regler, då äldreomsorgen är
en mycket större del av den gemensamma förvaltningen. John Roos (2009)
visar i sin avhandling att inställningen till personlig assistans skiljer sig mellan
kommunen och privata verkställare. Inom andra organisationer än kommunen
har brukaren större påverkansmöjligheter. I en organisation uttrycks
människosyn och rådande tankemönster på en företeelse eller en grupp, i det
här fallet människor med funktionsnedsättningar. Brukarens inflytande blir
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beroende av pastoralmaktens organisering och dess företrädare. Det påverkar
synen på och därmed upplevelsen av delaktighet och inflytande.
De anställda i den verksamhet brukaren använder sig av är betydelsefulla.
De präglar delaktighet och bemötande genom sitt handlande och sin
människosyn. Hur de ser på sitt och andras uppdrag och på intentionerna med
LSS har effekt på brukarens vardag, framkommer det i intervjumaterialet.
Brukarens inflytande i rekryteringsprocess och val av assistent eller
kontaktperson utgör grundläggande faktorer som får relevans i den fortsatta
vardagen. Den formen av inflytande gäller inte anställning av personal till
daglig verksamhet och bostad med särskild service.
När det gäller godmanskap är det tingsrättens beslut som utgör den
formella ramen för uppdraget. Kommunernas överförmyndarorganisation blir
central för organiseringen av uppdraget och hur en god man utses och
utbildas. I vardagen med god man är det i stor utsträckning den gode mannens
egen uppfattning om sitt uppdrag och relationen till brukaren som kommer att
påverka stödets form och innehåll.
I brukarens vardag och i omgivningen finns flera rollinnehavare som direkt
eller indirekt kommer att påverka hur inflytande och självbestämmande kan
gestalta sig, vilket detta inledande stycke visar.

8.2 Relationen är grundläggande
Intervjupersonerna betonar relationen mellan brukare och stödperson som
avgörande för självbestämmande i vardagen och inflytande i övrigt.
Upplevelsen av självbestämmande präglas av det personliga mötet. Detta gäller
i hela undersökningen. Om brukare och stödperson möts i ett ömsesidigt
erkännande av varandra, ger det utrymme för brukarens inflytande och
självbestämmande. I kapitel fem analyserades relationen med stöd av
erkännandeteori och jag finner att erkännande eller missaktning finns
närvarande som en grund i relationen. Här kommer relationen att belysas ur
andra aspekter som framkommit i intervjuerna.
I insatsen assistans tillbringas många timmar tätt tillsammans. Relationen
mellan brukare och assistent är avgörande, vilket bekräftas av annan forskning
(Jfr Hugemark & Wahlström, 2002; Meyer m.fl., 2007; Wadensten &
Ahlström, 2009). Vilka ytterligare faktorer anges här som väsentliga?
Intervjupersonerna talar om att avläsa både det som sägs och inte sägs och att
de har en tillit till varandra som ytterligare faktorer. Även relationen till
anhöriga är en betydelsefull faktor.
Assistenten måste vara kompatibel med både mig och min sambo, så att
vi kan kommunicera alla tre ./.../ Ibland blir det strul i schemat så jag
fick ha samma assistent i flera dagar, då är det svårt när vi inte är helt
kompatibla. Jag vill helst inte duscha med henne. (1Br:9)
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De intervjuade framhäver att en ömsesidighet i kommunikationen är
avgörande. De anställda måste känna brukaren väl och kunna avläsa signaler
och vara lyhörd för de uttryck brukaren har för att visa sin vilja. Brukare med
kommunikationsnedsättningar kräver speciell personkunskap från stödpersonens sida, menar de intervjuade verkställare. Även gode män framhåller
god kännedom om personen som en avgörande faktor.
Du kan aldrig föra någons talan om du inte känner henne. Du måste
känna och veta hur den personen… hur den individen är. Vad finns det
för tankar djupt inne i den individen. Annars kan du inte föra en
talan… (2GM:12)
Hur den relationen skapas är olika och beror enligt de intervjuade bland annat
på graden av funktionsnedsättning. När till exempel assistansen fungerar som
bäst behöver brukaren inte alltid kommunicera sina behov.
Den assistenten märker jag inte när hon är här. Hon bara finns här runt
mig. Hon har de ögonen så att hon ser när jag vill ha hjälp. Jag vill klara
så mycket jag kan själv men jag behöver massor av hjälp. Massor! Hon
bara är här och har ögon som ser.(1Br:1)
När samarbetet fungerar mellan stödperson och brukare uppfattar båda parter
att brukarens eget självbestämmande kan ges utrymme. God man och assistent
kan beskrivas som pastoralmaktens yttersta förgreningar i nära kontakt med de
människor som har behov av stöd. Brukaren är många gånger helt beroende
och för att få tillgång till ett individuellt stöd, framhåller intervjupersonerna att
de måste komma väldigt nära varandra. Här handlar det ytterst om intim
personkännedom, som är nödvändig för god omsorg, en god vårdande
maktrelation. Det är en balansgång mellan att ge tillräckligt och rätt stöd och
att bara finnas till hands utan att vara påträngande. En balans i
pastoralmaktens aspekter av stöd och kontroll upplevs ge inflytnade, enligt
min tolkning av Foucault (1978/2004).
Det är också stora skillnader mellan brukarna hur mycket av stödet som
kan ges på rutin och hur mycket som varierar på grund av dagsform eller
planer för dagen. Någon brukare beskriver det som att i hennes fall måste en
bra assistent förstå att hon ibland har behov av en mental assistent när kroppen
och orken är i dåligt skick (1Br:9). Då måste assistenten planera och styra
vardagen utan att brukaren är direkt delaktig. Brukarens regianvisningar för
teamarbetet är inte alltid verbala instruktioner (Goffman, 1959/2006). Sedan
kommer andra dagar när brukaren vill ha aktivt självbestämmande.
Självbestämmandet är bestämt av respekt, närhet och lyhördhet.
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Tydlighet är A och O. Ömsesidig respekt och att mina behov är i centrum.
Efter alla dessa år vet jag hur jag vill ha det. En bra assistent? Vi kan
varann! Och för mig är det viktigt att slippa förklara hela tiden. De vet
också när jag vill att de drar sig tillbaka och bara finns i bakgrunden.
(1Br:11)
Egard (2011:135) beskriver att assistansen till stor del består av passivitet och
lyhörd beredskap från assistentens sida. Det gör assistansen olik andra vårdoch omsorgsarbeten, menar författaren. Egard pekar här på en väsentlig aspekt
av arbetet som assistent och kanske till vissa delar även annat omsorgsarbete.
Jag vill utifrån mitt empiriska material hävda att passiv beredskap är ett av de
arbetsmoment som skapar brukarens inflytande och självbestämmande. Om
assistenten förstår innebörden av en stödjande beredskap, öppnar det för
självbestämmande för brukaren. Maktrelationen blir i vissa fall tydligast när
stödpersonerna inte ger stöd på det sätt brukaren önskar. Till exempel hjälper
mig med jackan som jag absolut inte vill ha hjälp med (1Br:1).
I assistansen bygger stödinsatsen på en nära kontakt i vardagens alla
göromål. De intervjuade verkställarna menar att det därför är mycket centralt
att försöka hitta rätt person redan i anställningsintervjun. I de flesta
kommuner arbetar man med provanställning för att öka flexibiliteten för båda
parter. Det finns då en ömsesidig möjlighet att ompröva ett val. De anställda
assistenterna i privata bolag har en annan anställningsform, som medger en
större möjlighet för båda parter att snabbt avsluta en anställning.
Besvärliga brukare är ett återkommande tema i undersökningen. Vad är ett
förväntat beteende från en person med LSS-insatser? Både verkställare och
assistenter har erfarenhet av brukare med stora krav på vem som ska anställas
och där det då uppstår många konflikter i rekryteringsfasen och under
anställningen. Även brukare kan beskriva sig som ”omöjliga”.
Jag kanske har helt omöjliga krav? Jag har haft mer än 30 assistenter på
tre år plus alla jag träffat men valt bort. Inte män, inte tanter /…/ Jag
har bestämda krav på den som ska vara här, hon på kommunen kan
ibland säja att jag borde bli min egen, men jag orkar inte det. (1Br:9)
Brukaren i ovanstående citat uttrycker att hon uppfattar de speciella krav hon
har, gör hennes inflytande omöjligt i realiteten. Hon har formell rätt till
inflytande, men det reella inflytandet begränsas av rekrytering och
organisation. Att en brukare har rätt att ställa krav på de anställda är en relativt
ny företeelse, det beskrivs och upplevs som svårt att hantera. Det är i
relationen som det avvikande eller normala bestäms. Är kanske ”svag och
beroende” ett mer förväntat traditionell beteende?
Många gode män hävdar att en nära relation är avgörande för att kunna
veta vad som är brukarens bästa. De gode männen arbetar på olika sätt upp en
nära relation med sin huvudman. Om huvudmannen kan kommunicera sker
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det med hembesök, gemensamma besök på en cafeteria eller i andra sociala
sammanhang.
Mer än hälften av de intervjuade brukarna i godmansstudien har någon
anhörig som god man. Det innebär att de känner varandra sedan länge.
Eftersom det är en förälder som är god man fortsätter föräldraskapet
sammanvävt med godmanskapet. De intervjuade brukarna beskriver dem först
och främst som föräldrar. Det framgår av intervjuerna att föräldrarna har ett
stort inflytande över brukarens vardag.
Jag ska sköta min huvudmans ekonomi och det innebär, tycker jag, att jag
ska inhämta hans åsikter också. Ibland kan man naturligtvis fråga
personal och man kan fråga anhöriga också men i första hand tycker jag
att jag vill fråga honom. Sedan får jag ju gå en del på min känsla för
honom, för han kan inte riktigt sätta i realitet vad det blir för
konsekvenser av hans egna beslut eller så... Så ibland får ju jag ju faktiskt
ta över lite granna utan att jag egentligen vill det. Jag tycker att jag ska
träffa min huvudman för hur ska jag annars veta vad han vill? Även om
han inte kan förstå det hela i sitt sammanhang så tycker jag att han ska
få vara med i det hela. Ta del. Om inte annat så vill jag lära känna
honom. Det är ju ett sätt. Jag måste känna honom för att veta vad han
tycker om och inte tycker om. Naturligtvis ska jag se till att han får allt
det han har bistånd till. (2GM:4)
Citatet visar på att kunskap om funktionsnedsättning och person ses som
väsentligt ur ett godmansperspektiv. Enligt de intervjuade brukarna med god
man vill de gärna ha en nära kontakt med sin ställföreträdare. Det är en
betydelsefull person som de tycker sig känna väl och ha tillit till, även om de
inte är släkt.
Om gode mannen inte finner det möjligt att skapa en egen relation till
brukaren på grund av dennes omfattande funktionsnedsättning, ersätts den
relationen med ett förhållande till brukarens LSS-personal. Det kan vara svårt
att förstå personens uttryck för den egna viljan, menar de intervjuade. De gode
männen förklarar att de genom samtal med de anställda i personens vardag
kan få en uppfattning om behov, önskningar och allmäntillstånd.
Det är svårt [att samtala och förstå], jag är inte ofta där. Två gånger
om året kanske. Jag har god kontakt med kontaktmannen, hon är ju
väldigt duktig. Är det något så ringer hon. (2GM:7)
Foucault (1983/2000) menar att god kännedom om alla församlingsmedlemmar och deras behov ingår i uppdraget som herde. För att kunna styra
brukaren i rätt riktning måste herdarna var väl bekanta med var och en. I
citatet ovan går flera herdar samman för att tillsammans utforma det goda livet
för brukaren, det är god man och LSS-personal. Den gode mannen har
uppdraget att ”sörja för person”, som låter som ett begrepp hämtat ur
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Foucaults tankar om pastoralmakt, men är lagtextens formulering. Synen på
uppdraget är skiftande bland de intervjuade gode männen. För vissa är det helt
tillräckligt att gå via LSS-personalens uppgifter, för andra är det endast genom
ett eget förhållande till huvudmannen som uppdraget ”sörja för person” kan
utföras. I SOU 2004:112 (s.459 ff), menar utredaren att den gode mannen
måste bilda sig en egen uppfattning om hur huvudmannen har det. De
intervjuade överförmyndarna anser att en årlig skriftlig redovisning av antal
besök och samtal med brukaren kan ge en fingervisning om hur uppdraget
”sörja för person” sköts.
Det finns en betoning på relationen som väsentlig i intervjumaterialet,
vilket avsnittet visar. LSS-personal och brukare har en direkt kontakt, god
man och brukare kan ha både en direkt men också en indirekt kontakt via
andra. Hur relationen formas påverkar inställningen till vem som kan hävda
brukarens mening. Den här fördjupade bilden av komplexiteten runt
relationen leder vidare till frågan om vem som ska föra brukarens talan. I det
följande avsnittet ska diskussionen om vem som har tolkningsföreträde
utforskas.

Vems röst är det som hörs?
Den autonoma brukaren med förmåga att själv föra sin talan representeras i
det empiriska materialet främst av brukare med personlig assistans och en
fysisk funktionsnedsättning. De kan många gånger själva formulera sin vilja
och styra sin vardag. Med personlig assistans har de också rollen som
arbetsledare. Här kommer fokus vara på de olika aktörernas uppfattning om
vem som kan föra brukarens talan när denne inte har en stark egen röst. Det är
LSS-handläggare och personal, god man och anhöriga som främst kan göra
anspråk på tolkningsföreträde.
Det är vanligt förekommande att ansökningar om LSS sker på initiativ av
anhöriga eller god man (SOU 2004:112, s. 700). De intervjuade handläggarna
betonar vikten av att alltid träffa brukaren själv för att dennes egen vilja ska
kunna förstås. Handläggarna träffar brukaren utan att andra personer är
närvarande för att försöka få en relation till brukaren och en bild av vad
personen tänker sig. Det gäller även personer med stora kommunikationssvårigheter.
Hl3: Jag träffar den enskilde först. Oftast helt själv. HL2: Jag ser nog till
att träffa alla brukare så att jag vet vem de är. Jag pratar inte bara med
god man. Oftast kan ju brukaren … man får en uppfattning om att ”det
här vill jag” (2Hl:gr)
Citatet visar en vilja att direkt höra brukarens egen röst för att kunna ta
ställning och beslut för denne. Broström (2007) undersöker i vilken mån är det
möjligt att ta ställning åt en annan person. Broström utreder hur och vad som
kan betraktas som etiskt att ta beslut om i en annan människas ställe. Han
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hävdar att ett ställningstagande baserat på respekt för personen och kunskap
om denne kan vara försvarbart. Det skulle innebära att har brukaren och
ställföreträdaren en nära tidigare relation kan beslut fattas utifrån kunskap om
vad personen hade gjort om han eller hon hade kunnat fungera självständigt.
Jämför med det Heidegren (2009) kallar en relation med kvalité, bestämt av en
grundläggande kontakt och erkännande över tid. Broström (2007) menar att
en moraliskt välfungerande människa bör kunna hitta ett förhållningssätt som
bygger på respekt vid ett ställföreträdarskap. Broström beskriver det som att
ställföreträdaren kan förhålla sig till personen som om de har ett ständigt
pågående samtal. Detta är dock i många fall inte möjligt mellan god man och
brukare. Ett tänkt samtal kräver en nära kunskap om individen, vilket de gode
män som är nära anhöriga kan ha, men inte alltid övriga.
Många brukare kan själva föra sin talan, de har inte behov av stöd. Men
även bland de självständiga och autonoma är det många som tar hjälp av en
partner för att orka tala för sin sak, visar intervjumaterialet. Andra brukare har
tydliga behov av stöd. De olika intervjugrupperna har skilda tankar om vem
eller vilka som ska vara brukarens talesman. Delaktighet i beslut och samtycke
till beslut blir komplicerat när personen har annorlunda kognitiva
förutsättningar. Tolkningsutrymmet blir stort och tolkningsföreträde kan
diskuteras. Bland intervjupersonerna är det flera som menar att det är LSSpersonalen som vet brukarens bästa i vardagen, andra menar att det är
ställföreträdarens uppdrag.
Personalen är mycket bra, jag litar helt på dem. Det är duktig personal.
/…/ Personalen får tolka honom jag kan inte komma så nära honom så
att jag kan avläsa att han har positiva känslor för precis någonting men
det kan personalen så de ser det.(2 GM:3)
Ett par av de intervjuade assistenterna framhäver kontakten mellan den gode
mannen och LSS-personalen som nyckeln till brukarens bästa. De menar att
det är de som assistenter som känner brukaren i vardagen. Det kan innebära
att de måste gå bakom brukarens rygg för att förmedla vissa kunskaper hävdar
ett par av de intervjuade assistenterna. Andra anser att det är att bryta
sekretessen.
För att avgöra brukarens bästa måste den gode mannen ha
kommunikation med dem som känner henne, vi som jobbar. Kanske gå
lite över huvudet på brukaren och fråga oss lite vad vi tror och
tycker.(2PA:gr1)
God man omfattas inte av sekretesslagstiftningen, vilket de personliga
assistenterna och annan LSS-personal gör. Det lyfts fram som en faktor som
komplicerar relationen mellan dem. Frågan är vad de kan diskutera utan att
informera brukaren. I sekretesslagen ställs formella gränser för utbyte av
indormation. De gode männen anser att deras roll är mer övergripande än de
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anställdas i verksamheten. De ska känna till helheten runt brukaren, vilket de
menar att LSS-personalen inte gör eller ska göra.
Sedan tycker jag att det ingår i mitt uppdrag att faktiskt hålla en god
kontakt med personalen och upplysa dem om det jag faktiskt vet som kan
vara till nytta för honom. På något sätt är man väl lite en mellanhand
lite här och lite där. … men det är ju att fånga den här helheten som är
runt i kring honom, skulle det sedan inträffa något som…(2GM:4)
Organisation och formella rutiner kan påverka formen och innehållet i mötet.
De underlag som LSS-handläggare och utredare på Försäkringskassan gör för
de olika insatserna utgör en grund för planering av stödet. En god man
berättar att hon presenterar beslutet som ett underlag för arbetsinnehållet
under en dag, vilket Försäkringskassans handläggare i intervjun beklagar att få
brukare/gode män gör.
I början tog jag fram beslutet och läste för dem vad de hade fått tid till. I
beslutet står vad man egentligen precis ska jobba efter. (1Gm:3)
I undersökningen menar jag att även det som inte talas om kan vara av vikt.
En form av styrdokument som inte nämns i intervjuerna är rätten till
individuell plan enligt LSS. Den infördes för att individen skulle få stöd i att
samordna och planera stödinsatser från olika huvudmän och därmed var
avsikten att planen skulle ge inflytande. Håkan Johansson (2006) framhåller
att avsikten är att den ska vara ett verktyg för inflytande över insatserna för
brukaren och att relationen i arbetet med en plan ska präglas av en
ömsesidighet i rättigheter och skyldigheter.
Kunskapen om LSS är skiftande i intervjumaterialet. I gruppintervjun med
LSS-personal diskuterades genomförandeplan som ett verktyg många
kommuner infört.37 Det kan komma att ge brukaren och dennes företrädare
ett större inflytande. Användandet av genomförandeplan är ännu inte utbrett i
alla kommuner, enligt de intervjuade. Flera gode män uppger att de inte
känner till LSS så väl och inte har deltagit i individuella planer eller
genomförandeplaner. Det stämmer överens med Nilsson & Tillberg Mattsons
(2012) rapport om användandet av genomförandeplaner. Planen blir enligt
deras kartläggning ett arbetsredskap för de anställda, som inte involverar
brukare eller god man.
Att göra sin röst hörd kan kräva erfarenhet, menar de intervjuade brukarna.
Graden av inflytande ökar med erfarenhet. De brukare som har en medfödd
funktionsnedsättning utrycker det som svårt att själva ta beslut i olika frågor.

37

SOSFS 2006:5, 6 kap, 1 §: I 21 a § första stycket LSS finns bestämmelser om vad som ska framgå
av dokumentationen i samband med genomförandet av en insats. Genomförandeplanen ska ha
utgångspunkt i ett beslut om insats och målet för insatsen ska beskrivas. Hur insatsen praktiskt ska
genomföras bör dokumenteras och utvärderas. Planen ska upprättas i samråd med berörd person.
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De har inte fått någon vana under sin uppväxt att föra sin egen talan. I
intervjuerna ger vissa av brukarna uttryck för inlärd hjälplöshet. Bland de
övriga intervjugrupperna uttrycker flera att det är omgivningens ansvar att
lämna över beslut till den enskilde i rimliga proportioner.
Respekt! Att inte komma och ta över, lämna beslutet så långt det bara går
till personen. (2GM:6)
Respekt och integritet är ord som används för att beskriva hur brukaren ska
kunna ha inflytande i det dagliga. Enligt Mattsson (2002) rör ideell integritet
både rätten till privatliv och personlig frihet. Den privata ekonomin kan
hänföras till privatlivet. Den nedan citerade gode mannen försöker balansera
mellan dessa två delar av integritet.
Ekonomin går inte att överlämna, det går inte! Men … det är ju
individuellt för var och en. Man ska sträva efter att de ska vara så fria
som möjligt.(2 GM:17)
En del av inflytande är att kunna uttrycka klagomål och framföra krav på
förändringar, hjälpmedel eller anpassningar. Personen måste kunna uttrycka
sitt missnöje för att omgivningen ska förstå vad det gäller. Det gäller också att
ha förmåga att veta vem som kan ta emot ett klagomål eller ett missnöje. Det
är påtagligt i intervjumaterialet att det inom den undersökta verksamheten inte
är vanligt att använda sig av de mer formella beslutsunderlag eller verktyg som
finns. Betoningen ligger på den personliga relationen som verktyg. Vanligt är
att LSS-personalen tycker sig kunna uppfatta ett missnöje i vardagen. Här
finns en risk att om missnöjet gäller den egna verksamheten, är viljan att lyssna
mindre.
Hon bodde på en gruppbostad tidigare men det var helt enkelt så att hon
inte ville bo där. Hon var ledig en dag i veckan [för att vara hemma i
gruppbostaden], men hon jobbade hellre. Hon trivdes inte där hemma,
det var en i personalen som hon inte gick ihop med. Så hon vägrade
stanna hemma. /…/ så vi fick skaffa något annat till henne och bo
i.(2GM:15)
Jag har i detta avsnitt visat att relationen är väsentlig för att brukaren ska
kunna ha inflytande och självbestämmande men att det samtidigt är komplext.
Formellt inflytande genom individuell plan, genomförandeplan eller
klagomålshantering har ingen framträdande plats. Det är relationerna som
betonas av intervjupersonerna. En speciell form av relation är arbetsledare och
anställd, vilket ska diskuteras i det följande avsnittet.
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8.3 Arbetsledning och anpassning som strategi
En formell rättighet som utgör en möjlighet att ha inflytande i vardagen är att
vara den faktiska arbetsledaren för assistansen. Personlig assistans är den insats
som går längst när det gäller formaliserat brukarinflytande. Hugemark
(2004:102) menar att personlig assistans ger brukaren självbestämmande ur två
perspektiv, dels genom valfriheten som kund och dels genom arbetsledning av
de personliga assistenterna. Många brukare i intervjumaterialet som har
assistans talar om valfrihet vad det gäller val av verkställande organisation som
central. I Kronobergs län har 57 % av brukarna kommunen, i jämförelse med
riksgenomsnittet på 42 % (Försäkringskassan, 2012). Övriga brukare är sin
egen arbetsgivare, har privata assistansbolag eller kooperativ. Kooperativ är
förhålladevis ovanligt i länet. Såväl brukare och gode män som de olika
yrkesgrupper som har intervjuats är medvetna om att brukarna har rätt att välja
verkställare. Valfriheten som kund är en del av självbestämmandet, vilket
brukarna kan använda sig av.
Det var min väninna som tyckte bra om det bolaget. Och sedan ringde
jag runt och pratade med flera andra bolag och så blev det [privat
assistansbolag]. De är snabbare på att ge mig svar, de känner mig.
Kommunen var för stor organisation, de vet knappt vem man är.(1Br:8)
Om brukaren eller den gode mannen har kunskap och initiativkraft, fungerar
valfriheten väl. Egard (2011) har enbart intervjuat brukare med fysiska
funktionsnedsättningar. Brukarna i Egards studie diskuterar inte behovet av
stöd från en annan person för att göra aktiva val eller göra sin röst hörd, vilket
de flesta brukare i denna undersökning gör oavsett funktionsförmåga. I
gruppen med enbart fysiska nedsättningar upplevs valfriheten och möjligheten
till inflytande över val av assistent och bolag stor, både i denna och i Egards
studie. Arbetsledningen innebär i assistans två former av ledning, dels genom
att arbetsleda i administration och organisering av arbetet, dels arbetsledning i
det dagliga arbetet (Hugemark, 2004). Brukaren eller ställföreträdaren har
rollen som arbetsledare. Arbetsledning som en aspekt av självbestämmande är
komplicerat. Några av de brukare som enbart har fysiska funktionsnedsättningar framhåller sina rättigheter, kan driva sin rätt och kan fungera som
arbetsledare för assistansinsatser. De ser sig själva som subjekt i sina egna liv
och förväntar sig respekt av omvärlden.
Det går bra att vara arbetsledare för dem trots att jag inte kan prata så
bra. /…/ Assistenterna ska respektera mig. Jag tycker att jag får stor
respekt av mina assistenter, jag tycker det är A och O och det tycker jag att
de har.(1Br:4)
De intervjuade verkställarna beskriver brukarens ovana vid ett anställningsförfarande som ett dilemma. Många har ingen erfarenhet av arbetsledning,
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anställningsintervjuer och schemaläggning. För att undvika det svåra med
anställningsintervjuer kan brukaren välja att anställa en vän som assistent. De
har andra exempel där brukaren väljer att låta en nära anhörig överta en del av
ansvaret för organisationen av assistansen. Ibland tar då den anhöriga över hela
ansvaret och omgivningen vet inte vad som är brukarens vilja. En hustru eller
fader engagerar sig i rekryteringsarbete eller schemaläggning och styr
assistansen. Assistenterna beskriver även liknande situationer i det dagliga
arbetet i hemmet och att det då blir svårt för dem att avgöra vad som är
brukarens egen mening och vad som är den anhöriges vilja. När den egna
viljan inte kan uttryckas tydligt uppstår ett utrymme för rivaliserande
tolkningar.
Det föreligger också ett beroende från brukarens sida av assistenten, som
kan försvåra den dagliga arbetsledarrollen. Flera av de intervjuade brukarna
med assistans är tydliga med att de ser sig som uppdragsgivare, men inte alltid
upplever det som positivt. De menar att det innebär att de har ett ständigt
arbetsledaransvar i sitt hem. Arbetsledarskapet gäller oavsett tidpunkt på
dygnet eller dagsform. Att vakna på morgonen efter en svår natt och då direkt
samspela med en utifrån kommande person för att komma till toaletten eller få
på sig kläderna på det sätt man vill, kan vara påfrestande.
Jag måste ofta vara mer alert än vad jag är. På grund av mitt
funktionshinder kan jag vara så slut men jag måste hela tiden lägga mig
en nivå ovanför, för att jag ska kunna arbetsleda min assistent. (1Br:9)
I hemmet formeras självbestämmande i det personliga mötet mellan
assistent och brukare och förutsätter en gemensam syn på syftet med insatsen.
Det fordrar en lyhördhet och öppenhet för varandra som individer och
varandras olika roller, menar de intervjuade, båda parter måste anpassa sig.
De måste vara lyhörda och öppna för mig som person och hur jag vill ha
mitt liv. Men jag måste också informera och arbetsleda på ett förnuftigt
sätt. (1Br:11)
Att vara totalt beroende av den person som man samtidigt förväntas arbetsleda
är komplicerat. Rollen som arbetsledare och rollen som brukare ger olika
förväntningar. En arbetsledarroll innebär förväntningar på en inramning och
fasad (Goffman, 1959/2006) som är helt annorlunda än den traditionella
brukarrollens osjälvständighet. En möjlig tolkning är att rollerna blir oklara för
många intervjupersoner. Det förekommer att de intervjuade brukarna inte vill
bråka eller tjata utan accepterar missförhållanden i ganska hög grad innan de
gör sin röst hörd. Med ”tjat” som beskrivning av sitt eget handlande uttrycker
sig brukaren inte som arbetsledare. I rollen som arbetsledare kanske en
gränssättning mot ständiga förseningar hade betecknats som ”klargörande”
eller som en ”strukturering” av assistentens arbete. Med stöd av Foucault
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(1976/2008) förstår jag det som att maktrelationens växlingar är svåra att
hantera. Makten låter sig inte enkelt beskrivas och klassifieras.
Ett par av brukarna beskriver det som att de upplever sig vara i en så stark
beroendeställning, att det blir svårt att hävda sitt eget självbestämmande över
situationen. Det ger likheter med Möllers (1996) undersökning av inflytande
inom äldreomsorgen. Även där var det starka beroendet ett skäl till att inte
protestera eller att aktivt byta verksamhet. Voice – protest resulterar inte i
önskvärd förändring och exit – att välja ett annat alternativ är ett för stort steg,
menar Möller med stöd av begrepp från Albert Hirschman (1970:77ff).
Hirschman använder ett tredje begrepp för att beskriva hur en person kan
handla för att markera sitt förhållande till en organisation. Han kallar det
loyalty, det vill säga att förhålla sig lojal till det system man befinner sig i och
anpassa sig. Valet mellan exit, voice och loyalty är en balansgång mellan
möjligheter och upplevda kostnader. Med lojalitet väljer individen att stanna,
det kan öka benägenheten till protest inom organisationen. Brukaren i
intervjun nedan behåller assistent och verkställare, med ett hopp om att kunna
förändra inifrån. Samtidigt är det beroendet av stöd som är det största hindret
för exit (Agevall & Olofsson, 2008).
Jag kan säja upp henne omgående men då måste de ju snabbt hitta en
annan. Jag är så snäll… jag kan låta det hända att de kommer för sent
20 gånger innan jag ringer. Men de [assistansbolaget] vill alltid att
man ska ge dem en chans till. Jag måste kanske vara hårdare. (1Br:3)
Brukaren anpassar sig till assistansbolaget och hävdar inte sin rätt. Det är
påfrestande att alltid tvingas ta strid och vara besvärlig. Det stora fysiska
beroendet gör att brukarens strategi blir att vara passiv och anpassa sig till det
som uppfattas som missförhållande för att inte orsaka konflikter. Hon är
beroende av sin assistans och vet att det kan bli svårt att ersätta de assistenter
hon har. Hirschman (1970) menar att då kostnaden för exit bedöms som för
hög och voice inte är effektivt, är loyalty ett alternativ. Brukaren ovan väljer
loyalty i väntan på att hon ska orka protestera – voice. Assistansorganisationen
har skapat ett klimat som begränsar brukarens upplevelse av inflytande och
uppmanar denne till anpassning. Anpassningsstrategier kan även skapas av
arbetsledarrollen, vilket kan förefalla paradoxalt. Beroendet i sig, samt
asymmetriska relationer utgör möjliga hinder för såväl exit som protest, menar
Agevall & Olofsson, (2008). Dessa komplikationer återfinns i intervjumaterialet. Brukarna anpassar sig både medvetet och omedvetet till
organisation och relationer för att hantera sin situation.
Att komma fysiskt nära sin arbetsledare eller anställde kräver strategier från
båda parter. Fysisk avskärmning genom att titta på TV, läsa eller på något
annat sätt markera avskildhet är en strategi för både brukare och assistent.
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Det kan hända att jag vill att de går ut i TV-rummet ibland så att jag
får rå mig själv. Jag vill kunna vara mig själv. Känner jag att jag
spänner mig med någon då måste jag få vila vid en riktigt, riktigt dålig
film en stund utan assistenten. Hemsk serie eller så, för att jag inte orkar
se dem mer. (1Br:9)
Egard (2011:148) använder involveringssköldar som förklaring, vilket är ett
begrepp från Goffman (1963/1986). Egard visar på strategier som vänskapligt
småprat under intima situationer som fungerar som en brygga mellan den
informella och fysiska närheten och det formella förhållandet mellan
arbetsledare och anställd. Egards undersökning visar på ständiga anpassningar
från båda parter, vilket är tydligt även i min undersökning. Anpassning är
motsägelsefullt nog en strategi för inflytande och självbestämmande. Brukaren
anpassar sig efter dagens assistent för att styra innehållet i dagens aktiviteter.
De intervjuade assistenterna i min undersökning upplever sig ur ett
anställningsperspektiv vara i en beroendeställning till brukare, då det är denne
som är arbetsgivare. Till skillnad från andra yrken inom socialtjänsten eller
vården riskerar de att bli uppsagda av den person de arbetar med om det blir
en konflikt. I min undersökning är maktrelationen i assistans ständigt
skiftande. Båda parter beskriver sig som i ett underläge respektive överläge
men i olika situationer.
Arbetsledare är många som inte klarar av att vara som brukare. De
kanske väljer den lättaste utvägen och bara säjer upp folk istället för att
komma med kritik så att man kan ändra sig. Det är otryggt att arbeta
som assistent. Man är beroende och kan bli lite smörig för att inte riskera
jobbet. (1Ass:gr1)
Wenche Falch (2010) och Egard (2011) beskriver brukaren som överordnad
assistenten i en nordisk kontext. Falch beskriver även andra asymmetriska
relationer mellan brukare och assistent och ser brukaren som i huvudsak
överordnad assistenten, enligt de assistenter som ingår i hennes studie. Monica
Larsson & Stig Larsson (2004:162) menar också att de anställda assistenterna
är beroende av brukaren för sin anställning. Williams m.fl. (2009) fann att de
personliga assistenterna uppfattades ha en överordnad roll i förhållande till
brukaren, vilket överensstämmer med den huvudsakliga framställningen i min
undersökning. De ovan nämnda studierna diskuterar inte makt i relationen
utan över- och underordning som en position. Över- och underordning som
uttryck för maktrelation eller position kan antas ha betydelse för upplevelsen
av inflytande och självbestämmande för brukaren. En förklaring till de
skiftande slutsatserna i forskningen om assistans kan vara förståelsen av makt.
Jag ser makt som relationell och därmed skiftande till sin karaktär. Det blir då
en förenkling att diskutera i termer av över- och underordning. Formellt är
arbetsledning en överordnad position. Men det är inte självklart en överordnad
position med upplevelsen av makt i praktiken. I personlig assistans blir detta
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förhållande speciellt tydligt då konstruktionen av insatsen medför att
traditionella roller som arbetsledare och anställd är annorlunda. I undersökningsmaterialet innebär det att makten skiftar över tid, med person och
situation. Även i godmanskapet skiftar makten då det baseras på en frivillighet
och grundtanke om samtycke, vilket ger svårigheter för många inom
målgruppen. Med stöd av Foucault menar jag att det är den dolda makten som
gör relationen komplicerad och som gör att brukarens inflytande och
självbestämmande upplevs komplicerat.

8.4 Andra strategier
Jag har visat att brukarna i undersökningen har olika förutsättningar till eget
inflytande. Vidare har jag klarlagt att det runt brukaren finns många personer
med olika roller, som har betydelse i vardagen. De flesta brukare menar att det
är väsentligt att ha stöd av andra personer för att kunna hävda sina egna behov
och önskemål. Möjligheterna till inflytande ökar om det finns kunniga och
engagerade personer som kan stödja dem. Inflytande är också avhängigt
tidigare erfarenheter och kunskap på området.
Brukarna beskriver att det har tagit tid att utveckla en tro på att sig själv
och sin egen förmåga till inflytande. Enligt Goffman (1963/1986) kan en
stigmatiserad syn på sig själv leda till passivitet. Då kan stödet från en annan
part eller person vara nödvändigt för att en förändring ska komma till stånd.
Jag har haft assistans i 10 år nu och har detta bolag. Det var så att chefen
på bolaget tog kontakt med mig och min arbetsterapeut rekommenderade
dem /…/ Vi har bott kvar på serviceboendet med assistenter men nu har
min pojkvän och jag flyttat till egen lägenhet. Nu bor vi som alla andra!
Jag är glad att jag vågade ta steget. Bolaget stöttade mig i ansökan till
Försäkringskassan. (1Br:3)
Brukaren i citatet ovan strävar efter att leva som alla andra tillsammans med
sin pojkvän. Hon anser själv att hon behöver visst stöd för att aktivt agera för
sin självständighet, vilket assistansbolaget kan ge. Även de brukare som
beskrivs som självständiga är alla, beroende av stöd från anhöriga eller andra
för att ha självbestämmande. Vid konflikter med anställda eller organisation
underlättar det för brukaren att ha stöd från någon. Assistansen har i princip
gett brukaren stora möjligheter, vilket många intervjuade uttrycker och med
valda strategier värnar om. En strategi är paradoxalt nog stöd från andra än
assistenten. Efter några års erfarenhet kan det upplevas som en väg till större
självbestämmande i vardagen att engagera familjemedlemmar, antingen som
assistenter eller utan ett formellt uppdrag.
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Min man och jag handlar på lördagarna som regel. Det sista året har vi
gjort så. Då har jag mer inflytande. /... / Jag använder inte assistenterna
på helgerna, jag blev så trött på att alltid ha folk här. Min man tar det.
(1Br:1)
I de förarbeten som föregick lagen betonades vikten av att familjemedlemmar
inte skulle behöva involveras i det dagliga stödet (prop. 1992/93:159). I mitt
material finns tendenser på det motsatta. För att värna sin integritet väljer
brukaren att engagera anhöriga. Det påverkar familjerelationen negativt att ha
en tredje part närvarande vid all social samvaro och i alla situationer i det egna
hemmet, framkommer i intervjuerna. Om de egna familjemedlemmarna är
villiga att ta en del av omvårdnaden och hushållsarbetet kan detta ge en större
frihet än vad en utomstående anställd ger. Min tolkning är att hemmet som en
plats för avskildhet och egna gränser då kan upprätthållas (Borell &
Johansson, 2005). Det är ett alternativ när relationerna inom familjen fungerar
tillfredställande. Rättighetsperspektivet underordnas behovet av en
situationsanpassad personlig omsorg. Att anlita familjemedlemmar blir en
strategi att hitta en balans mellan det privata livet och det offentliga som hjälp
i hemmet innebär.
Stöd från närstående, handläggare eller någon annan är en strategi för att
få inflytande visar undersökningen. Ytterligare en strategi är anpassning till
den person som arbetar för dagen. Brukaren med assistans beskriver att de
väljer dagens innehåll efter person. En del väljer bort vissa sysselsättningar som
den anställde inte är villiga att genomföra eller gör på ett sätt som brukaren
inte vill. Brukare med LSS-insatsen 9:9 eller 9:10 kan inte på motsvarande sätt
välja vilken person som ska göra vad. Vad det får för betydelse för brukarens
inflytande och självbestämmande är en empirisk fråga.
Även när det gäller relationen mellan god man och brukare utvecklas olika
strategier. Odlöws (2005:271) visar att intentionerna med lagstiftningen om
minsta ingripande åtgärd inte återspeglas i de regler som styr godmanskapets
praktik. Odlöw hävdar att intentionerna med god man var att huvudmannen
skulle erhålla ett stöd för att i möjligaste mån ta ansvar för sin egen situation.
Han menar att lagtexten är tydlig men att i praktiken tenderar godmanskapet
att ta över ansvaret från den enskilde. Materialet i min undersökning visar
empiriskt att Odlöws farhåga till stora delar stämmer.
Tidsfaktorn är betydelsefull i den gode mannens kontakt. Relationen till
brukaren kan vara beroende av hur många ärenden den gode mannen har och
om den gode mannen är yrkesarbetande eller ej. Många av de gode männen
menar att uppdraget är omöjligt att kombinera med förvärvsarbete. De anser
att det är tidskrävande att vara en annan persons röst och att det oftast måste
ske på dagtid. I min undersökning finns exempel på tidskrävande arbetssätt
som strävar mot en delaktighet för brukaren. De intervjuade handläggarna
betonar att det är hur uppdraget som god man genomförs som är det
väsentliga för delaktigheten för brukaren. Intervjupersonerna ger exempel på
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strategier för att möjliggöra brukares inflytande och självbestämmande i frågor,
som den gode mannen och brukaren har att hantera.
Den gode mannen ska jobba med brukaren inte åt brukaren. De flesta
gode män är bra! (2Hl:gr)
LSS-handläggaren betonar vikten av att ge brukaren tillfälle att vara delaktig
på sina premisser. I intervjumaterialet finns exempel på gode män som ger sina
huvudmän förutsättningar att känna sig delaktiga i de beslut som gäller det
egna hushållet och vardagslivet.
Jag träffar honom som god man varannan vecka hemma hos honom,
ungefär. Två gånger i månaden kommer jag till honom och då plockar vi
fram allt som hör till det. Han är ju dock sådan att man får hjälpa
honom så att han kan sålla lite. Han vill ju gärna göra allt! Då vill han
gå på allt … då brukar jag säja att du måste välja, antingen får du göra
det eller det. Vad vill du då helst göra? (2GM:4)
Citatet ovan beskriver ett möte mellan en ung man med en måttlig
intellektuell funktionsnedsättning och en god man som har en strategi för att
involvera brukaren i beslut som rör den egna vardagen. Brukarens möjligheter
att förstå är mycket begränsade men den gode mannen anstränger sig att
erbjuda ett beslutsdeltagande på hans kognitiva nivå. Det kan förstås som ett
erkännande för såväl likhet som olikhet.
Hur den gode mannen tänker kring brukarens möjligheter att ta del av
beslut och eventuella val, påverkar formen för samtal och möten. En människa
som ses som en unik individ med rätt att ha en egen uppfattning kräver ett
respektfullt bemötande. Reduceras den enskilde till sin funktionsnedsättning
begränsas förståelsen för individens behov av att påverka sitt liv efter förmåga.
Kvinnan i citatet nedan har ingen intellektuell begränsning och ges på följande
sätt möjlighet att aktivt ha inflytande på sin ekonomi, som är svag, av den
gode mannen.
I somras ville hon byta TV men då sa jag ”köp ingen ny TV utan ta och
låna personalens tidning och kolla en begagnad” … Jag försöker att
istället för att jag ska göra saker och ting, så försöker jag att få henne
engagerad. Och hon tycker det är jätteroligt, så i detta fallet så var det
inget problem att hon skaffar saker, hon har järnkoll. Hon kan själv kolla
på Internet och så. (2GM:9)
Information och delaktighet måste anpassas till personens förutsättningar,
vilket kräver tid och eftertanke i all LSS-verksamhet, menar vissa av de
intervjuade gode männen och övriga intervjuade yrkesgrupper.
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Hon ska nog bestämma över allting. Men hon behöver hjälp i
bestämmandet. Det kan vara kläder, möbler, CD, TV, allting… det hon
behöver är stöd med olika alternativ så att hon kommer dit hon vill.
(2GM:12)
En tillämning av principen om beslutsdeltagande skulle kunna utformas som
en av de gode männen i min undersökning beskriver. En brukare beskriver hur
hon efter ett byte av god man, tillsammans med denne bestämde att hon själv
skulle vara ansvarig för sin hushållskassa. Den hade tidigare skötts av de
anställda i gruppbostaden och den dåvarande gode mannen. Den nya gode
mannen uppmuntrade brukaren till att ta ansvar för alla utgifter som rörde det
vardagliga hushållet. Brukaren uttrycker en stark tillfredställelse med det nya
ansvaret.
Jag har hand om mina pengar själv nu! De tyckte att jag var så duktig så
att jag kan ha det. Det funkar så att hon sätter in pengar på ett Med
Mera kort och så använder jag min legitimation och skriver på, jag kan
handla själv nu.(2Br:6).
Att bli erkänd som en person med förmåga att själv ansvara för sin personliga
ekonomi är av stor vikt för den intervjuade kvinnan. Det medför att hon inte
behöver be personalen om pengar när hon vill gå och handla utan kan själv
planera och genomföra sina inköp. Beroendet upplevs därför ha minskat och
det vardagliga självbestämmandet ökat. Hon talar om sig själv och sitt nya
ansvar med självrespekt och stolthet, samt lite förvåning. Jag tolkar det som ett
upplevt erkännande på flera nivåer.

Sammanfattande kommentar
Brukaren är omgiven av flera aktörer som kan påverka inflytande och självbestämmande. Det är anhöriga, ställföreträdare, LSS-personal, handläggare
och verkställare. Dessa personers inställning till funktionsnedsättning och
organisering av stödet kan inverka på brukarens situation.
I kapitlet visas att relationen mellan brukare och stödpersoner många
gånger är avgörande. Jag har tidigare visat betydelsen av ett erkännande av
brukaren, som grundas på likhet såväl som olikhet, som central. I detta kapitel
visas på ytterligare faktorer av betydelse för inflytande och självbestämmande.
Det är närhet till personen, kunskap och förhållningssätt. I personlig assistans
kan den nära relationen beskrivas som osynlig anpassning och tillit mellan
parterna. Arbetsledarrollen i personlig assistans är en formell möjlighet till
inflytande och valfriheten i insatsen upplevs väsentlig för självbestämmande
och delaktighet. I såväl arbetsledarsituationen som i omsorgsrelationen finns
makt som en faktor som påverkar. I undersökningen kan brukare med
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assistansersättning ofta själva föra sin talan, även om det är många som har en
person i bakgrunden som stöd.
Den gode mannen kan ur rättslig synvinkel föra den enskildes talan.
Kunskap är en faktor som diskuteras speciellt i relation till godmanskap. Det
gäller kunskap om brukaren som person men framför allt om LSS, samt annan
lagstiftning. Det beskrivs som en förutsättning för uppdraget, som inte alla
gode män kan leva upp till. Runt brukare som har en svag egen röst uppstår
annars en diskussion om vem som har rätt att föra personens talan, utifrån
kunskap och personkännedom.
I undersökningen visas att personlig assistans kan ge brukaren en autonom
och oberoende position, speciellt som aktiv arbetsledare. Brukaren har då
möjlighet att vara ett aktivt subjekt i sitt eget liv. Med en kunnig god man som
har en personlig relation till huvudmannen, har också brukare med god man
stöd för en subjektroll men på ett annorlunda sätt.
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KAPITEL 9.
OMSORG OCH MAKT
Krister
Krister är 35 år och bor i en lägenhet i en liten stad. Han är utbildad
fritidsledare och hans stora intresse är handboll. När Krister var 26 år
råkade han ut för en motorcykelolycka. Han har nu en nedsatt
funktionsförmåga som medför att han är rullstolsburen, har svårt att
använda sina händer och har kommunikationsbegränsningar. Han har
inget arbete. Han behöver stöd med att sköta sina ekonomiska
angelägenheter och kontakter med myndigheter. Sedan olyckan har
Krister en god man som ställföreträdare i olika sammanhang. Det är
hans pappa som har uppdraget som god man.
För att klara av vardagen har han stöd av personlig assistans. Det
innebär att tre assistenter arbetar hos honom. Assistenterna hjälper
honom med allt kring personlig omvårdnad, hushållsuppgifter och med
aktiviteter utanför hemmet. De fungerar också som Kristers tolkar i
kontakten med andra.
Krister har nu förmedlat att han vill köpa en egen bil. Assistenterna
tycker det vore bra för Krister att slippa vara beroende av färdtjänst. Den
gode mannen är emot det, på grund av den olycka Krister varit med om.
Den gode mannen tycker också att Kristers ekonomi är för svag. Den
assistansorganisation Krister har nu har dessutom regler som inte medger
att assistenterna kör brukarens egen bil.
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Berättelsens Krister har uttryckt sin uppfattning i en fråga, som påverkar hans
vardagsliv. Det får andra personer i omgivningen att formulera sig om hinder
och möjligheter och brukarens bästa. Med berättelsen vill jag visa hur kontroll
och stöd vävs samman och verkar parallellt.
I detta kapitel ska jag fokusera på maktaspekten för att förstå de tidigare
diskuterade möjligheter och hinder som finns i brukarens vardag med LSSinsatser. Makt finns i de relationer brukaren ingår i. Disciplinering och
normalisering är aspekter av makt, liksom det motstånd som också kan skönjas
i intervjumaterialet.

9.1 De rätta orden…
Rätten till insatser kräver att brukaren låter sig granskas och bedömas utifrån
de kategorier som fastställs i lagen. Personlig assistans och övriga LSS-insatser
har en dubbelhet. Samtidigt som insatser i sig och då speciellt personlig
assistans ger brukaren förutsättningar att styra över det egna livet, verkar
välfärdssystemet disciplinerande. Kategorisering är en form av disciplinering
(Foucault, 1983/2000:331). Vissa funktionsnedsättningar är svårare att
kategorisera och förändras kanske efter situation och tid. Fram för allt
kognitiva och psykiska problem kan vara osynliga och svåra att bedöma
konsekvenser av i vardagen. Autism är en diagnos som kan ge upphov till vitt
skilda behov av stöd.
Försäkringskassan förstod inte detta [sonens autism]. Den på
kommunen hjälpte mig att skriva de rätta orden, så sedan gick det [att få
assistans]. (1Gm:3)
De rätta orden kan vara en beskrivning av behov på det sätt som passar in i
Försäkringskassans kategorisering för behovsbedömning. Det kan tolkas som
att individen kategoriseras efter givna mallar och anpassar sig till dessa. De
insatser som en godkänd kategorisering ger rätt till är specificerade insatser.
Stöd som inte passar in i den mallen eller brukare vars behov inte faller inom
ramen för insatserna blir svårhanterliga. Brukarens behov beskrivs då med de
rätta orden så att de anpassas till de insatser som kan erbjudas, menar den gode
mannen i citatet ovan. När aktörerna inte har en gemensam uppfattning,
uppstår ett spel där makt och motstånd blir synligt. Genom att brukaren tar
hjälp av andra förändras maktpositionerna.
Den verkställande organisationen av LSS-insatsen kan också ha
förutbestämda idéer om verksamheten och sätta upp villkor för brukaren. En
sådan idé som framkom i det empiriska materialet kan vara att brukaren ska
disciplineras till självständighet genom att inte ha assistans under en viss
sysselsättning.
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Jag är på sysselsättning tre dagar i veckan men utan mina assistenter. De
får inte följa med, men jag vill det. De hjälper mig ju att prata och på
toa.(1Br:7)
För att få sysselsättning måste brukaren vara oberoende och klara sig utan
assistans, leva upp till ett ideal om en självständig person. Brukaren ska å ena
sidan kvalificera sig som tillräckligt funktionshindrad för att få assistans men
ska å andra sidan vara tillräckligt frisk för att kunna klara sig själv på
dagverksamheten trots kommunikationsbegränsningar. Det är organisationen
som avgör gränser och villkor. I intervjumaterialet beskrivs andra brukare ha
med sin assistans på en daglig verksamhet eller dagverksamhet vid behov av
kommunikationsstöd.
Socialtjänstens och Försäkringskassans företrädare är de som har
tolkningsföreträde och styr över språkbruket, vilket gör relationen asymmetrisk
mellan brukare och handläggare till exempel (Elm Larsen m.fl., 2005).
Professionen har resurskontroll och kan ha ett kunskapsövertag. Det är den
enskilde själv som ska ansöka om insatser enligt LSS. Som jag tidigare visat är
detta inte alltid möjligt. Brukaren antas i vissa fall ha svårigheter att bedöma
sitt eget behov och omgivningens resurser och förmåga att stötta skiftar, visar
intervjumaterial. Brukarens egen bedömning och vilja kan av det skälet i vissa
fall ifrågasättas och motarbetas.
Från början ville jag inte ha assistans. Jag tyckte frugan kunde sköta
mig, ville slippa ha andra i huset. Men andra övertalade mig om det och
elrullstol. Jag kände ju inte till det. (1Br:5)
Individens inflytande över ansökan respekteras inte av omgivningen i citatet
ovan. Den negativa inställningen till stöd möts med övertalning. Är det ett
uttryck för paternalism för familjens och den enskildes bästa mot dennes vilja?
Eller är det ett exempel på det Barron (2001:435) kallar ”stödjande
professionalitet”? Barron visar i en undersökning hur professionella kan
förhålla sig antingen kontrollerande eller stödjande. De professionella som
intar ett mer stödjande förhållningssätt kan öka brukarens möjlighet till
inflytande och självbestämmande genom att erbjuda information och alternativ
på ett sätt som brukaren kan förstå. Formen kan tyckas paternalistisk menar
hon, men Barron hävdar att den också kan förstås som individanpassad. Jag
kan även i min undersökning se dilemmat med handlingar som kan uppfattas
som paternalistiska men ur en annan aspekt kan förstås som individanpassade.
I LSS:s målgrupp finns denna balansakt inbyggt. Undersökningen visar att
den autonoma brukaren med personlig assistans existerar parallellt med den
utsatta brukaren som har behov av en stark ställföreträdare eller annan person
som kan bevaka individens rättigheter och inflytande.
Samhället kontrollerar individen och upprätthåller en disciplinär makt över
dem som är beroende av stödinsatser på ett osynligt sätt i form av omsorg och
upplysning (Järvinen, 2002:257ff). Vissa LSS-verkställare i min undersökning
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har exempelvis ett regelverk som inte alltid presenteras för brukaren, när
insatsen ska verkställas. Regelverket kan beröra arbetsinnehåll eller
arbetsfördelning. I gruppintervjuerna diskuteras rutiner och regler för
verksamheten och vilken betydelse regler kan ha för brukarens
självbestämmande. Såväl öppna som dolda regler utgör gränser i vardagen med
LSS, vilket nästa avsnitt ska belysa.

Disciplinering i vardagen
Egard (2011:177ff) finner att vänskapligheten underlättar det dagliga arbetet
och den kan skyla över de moment av besvärande närhet som assistansen kan
innebära för båda parter. Assistansen kan hanteras som en vänskapsrelation
och materialet har tidigare visat att den nära relationen är en förutsättning för
att assistenten ska uppfattas som ett stöd.
I undersökningen finns en annan aspekt av assistansen. Den ska hjälpa
individen att bli en medborgare som hanterar sitt hushåll på ett ”normalt” sätt.
Att fungera i relationen till assistans i vardagen innebär för brukaren att
internalisera normalitet inom sig själv, som självdisciplinering och anpassning.
Någon brukare har ingen erfarenhet av att ha ett eget hem, behöver lära
sig vad det innebär, har inte några egna erfarenheter att falla tillbaka på
/…/ Man ska vara den funktionshindrades armar och ben. Om den
funktionshindrade inte bryr sig om att sköta sina krukväxter så är det
inte heller assistentens ansvar att växterna blir vattnade. (1Ass:gr1)
Det kan tolkas som att brukaren uppfostras till att bli en normal
lägenhetsinnehavare eller medborgare. Hjälpen syftar till självhjälp och med
Foucault (1978/2004:127) kan makten här beskrivas som en omsorgsmakt –
pastoral power is a power of care. Flera intervjuade menar att de tolkar
intentionerna så att brukaren alltid ska vara med i en aktivitet, till skillnad från
hemtjänsten där brukaren passivt kan ta emot hjälp. De moment av kontroll
och uppfostran som förekommer, kan osynliggöras av vänskaplighet och
omsorg. I assistansen finns ett krav på aktivitet från brukarens sida, närheten
kan då fungera disciplinerande till egenaktivitet. Det kan upplevas som en
kränkning.
Om jag måste gå på toa slutade hon skala potatisen för jag skulle vara på
plats i köket när maten lagas. Men jag kan inte göra något, jag ska bara
sitta med av princip ”det finns regler för det…” (1Br:9)
Normaliseringsprincipen var på 1970-talet nydanande och markerade en
övergång från de stora institutionerna där individen helt avidentifierades och
blev passiv. Med den nya synen sågs individen som en person som i en
normaliserad omvärld kunde återta sin individualitet. Normaliseringen
handlade till en början om just de yttre förutsättningarna. Då diskuterades en
bostad så lik en vanlig bostad som möjligt i en omgivning så vanlig som

170

möjligt (Nirje, 2003:20;117) men också en förhoppning att detta skulle
påverka människosyn och bemötande. I intervjumaterailet kan skönjas ett
kvardröjande kollektivt perspektiv på människor med funktionsnedsättning.
Jag har pengar i en annan plånbok till kläder och på lördagarna går hela
gruppboendet och handlar. Mjölk och så.(2Br:7)
Fem personer går tillsammans med två anställda för att handla till de fem
skilda hushållen i en bostad med särskild service enligt LSS. Enligt de
utredningar som låg till grund för lagen var den då landstingsdrivna
verksamheten paternalistisk och kollektivistisk i sitt synsätt. Berättelsen kan
tolkas som att detta synsätt dröjt sig kvar och frågan är om det kan försvåra ett
arbetssätt som ser till individen.
Med personlig assistans är avsikten att brukaren kan utforma sin
individuella vardag. Intervjuerna visar att när assistenten kliver in i individens
hem, följer den personens bild av normalitet med. Assistenten har tankar om
vad som är normalt för henne men också för brukaren. Många assistenter ger
uttryck för att de strävar efter att anpassa sig och vara lyhörda för brukarens
behov och syn på hem och vardag. Men det finns också de som i gruppintervjuerna talar om vad som är normalt och vad brukaren kan kräva av dem.
En av brukarna kan beskriva vanmakten i att försöka förklara arbetsuppgifter
som hon tycker ingår i ett vanligt hushåll.
Det kan vara helt banala saker som att trä i resårband i ett par byxor.
Jag har alltid gjort det på ett visst vis för att det är enkelt och effektivt.
Så kommer det någon som aldrig gjort det överhuvudtaget, så ska man
förklara på ett pedagogiskt vis. Även om jag just då bara är trött och inte
alls på ett pedagogiskt humör. Jag vill bara kunna använda de där jävla
byxorna just idag.(1Br:9)
Maktutövningen är svår att få syn på då den är av godo. Den innebär en
anpassning och självdisciplinering av brukaren för att få tillgång till ett gott
omhändertagande och en god relation. Självdisciplinering är ett dolt
maktmedel, vilket enligt Foucault ger en anpassning till rådande normer,
värderingar och erkänd kunskap. Till exempel berättar intervjupersonerna att
de anpassar dagen till den assistent som kommer. I materialet framkommer att
brukaren får svårt att kontrollera sin dag. Inte heller assistenten kan
kontrollera sitt arbete. Mötet dem emellan kräver ständiga anpassningar i
relationen. Disciplineringen består av många handlingar som sammantaget
invaderar brukarens vardag men också assistentens arbetsvillkor. För brukarens
del kan det vara ett arbetsfördelningsschema som anger vad som är rimligt att
partnern i relationen gör av det gemensamma hushållsarbetet.
Kommunen har bestämt att jag och mina assistenter städar vissa rum och
min man städar andra rum, så nu är han bra på det! (1Br:10)
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Mannen i detta citat hade enligt brukaren aldrig städat innan hustrun blev
sjuk. Uppdelningen bygger på ett generellt jämlikhetstänkande, som brukaren
inte hade i sitt hem innan hon fick behov av personlig assistans.
Handlingsmönstret i parrelationen får stå tillbaka för en generell idé som
organisationen omsatt i regler. Det minskar utrymmet för brukarens eget
självbestämmande och disciplinerar paret till en jämlik arbetsfördelning de inte
har efterfrågat. Makt utövas genom assistansen och tar sig konkreta uttryck
som begränsar individen. Brukarna upplever det som att organisationen
kontrollerar roller och rollfördelning. Med Foucault kan det tolkas som en
disciplinering som strävar efter en förutbestämd normalitet. Det är inte bara
den egna viljan som ska utforma assistansen utan också hur arbetet i ett
hushåll fördelas inom paret eller familjen.
Assistenterna tar bara min tvätt om jag inte ber om annat. Men jag har
aldrig tvättat, det har min mor eller min fru gjort. (1Br:5)
Assistansen verkställs ibland i ett familjesammanhang med fler parter runt den
som beviljats assistansen. Med fler familjemedlemmar i närheten minskar den
enskilda assistentens handlingsfrihet att utforma sitt uppdrag efter sina egna
värderingar. En del assistenter beskriver det som en begränsning av deras
uppdrag, andra tycker att det förtydligar gränserna för deras uppdrag gentemot
brukaren. Finns det barn i familjen kan det vara tydligt för brukaren att
assistenten är involverad i familjelivet. Assistenten kan uttrycka åsikter om hur
paret uppfostrar sina barn. Samspelet i familjen blir offentligt för andra genom
assistansen. Barnuppfostran sker annars till stora delar på familjens backstage.
Det kan ju vara att vissa assistenter tycker att sönerna gör för lite, har
jag förstått. Plockar undan och så /…/ Övriga familjen kan ju ha svårare
att anpassa sig till att ha folk i huset. (1Br:5)
Vanor och rutiner måste förklaras och förtydligas för den som kommer som
stöd i familjen. Brukarens backstage är assistentens frontstage med Goffmans
(1959/2006) begrepp. Genom att assistansen ges även i sociala sammanhang
exponeras kontakter eller brist på nätverk, vilket kan upplevas disciplinerande
(Jfr Ahrne m.fl., 2003). Assistentens personliga åsikter kan påverka brukarens
möjlighet att på ett bekvämt sätt umgås med vänner.
Det har ju hänt att jag inte tål vissa. Det kan vara folk [assistenter]
som är homofober och vill diskutera det med mig. Det är ju ett misstag,
det skär sig. Om hon jobbar, kan jag då träffa mina homovänner? Hur
blir det? (1Br:9)
Den personliga sfären och identifikationssfären blir offentlig utan att brukaren
kan bestämma graden av öppenhet och föremål för andra personers
värderingar om vad som är ”normalt”. Även i Egards (2011) avhandling
diskuterar brukarna att det finns gränser för hur mycket de vill ta del av
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assistenternas värderingar. Det är en balansgång för assistenten att vara
personlig men inte alltför privat. Förutom att den fysiska miljön i hemmet är
en arbetsplats, är även den sociala delen av hemmet en del av assistenternas
arbetsplats (Lantz, 1996; Borell & Johansson, 2005).
Organisation och arbetsmetoder kan utgöra disciplinering. I några fall har
brukaren eller sambon insatser från andra delar av socialtjänsten också, vilket
ytterligare komplicerar individens möjlighet till självbestämmande i sitt eget
hem. Borell & Johansson (2005) pekar på att interaktionen mellan olika
aktörer med olika organisatoriska resurser påverkar hemmet och brukarens
autonomi. Organisationen utövar kontroll över såväl brukare som situation.
Min sambo har stöd från servicehuset och jag har mina assistenter. De ska
hjälpa honom att städa, så det är vilda diskussioner vem som ska städa
och var. Assistenterna eller de från servicehuset? I vårt hem! /…/ Det är
svårt att vara sambo men vara beroende av hjälp. (1Br:3)
De brukare som har andra insatser samtidigt med assistans hävdar att det ofta
blir gränsdragningsproblem mellan de olika stödformerna. I ovanstående citat
gäller det sambons stödinsats, vilket kommer att påverka brukarens möjlighet
till självbestämmande. Pastoralmakten arbetar med olika metoder. Brukarens
hem intas av olika yrkesgruppers uppfattning om omsorg. Verktygen kan vara
kunskapsanspråk, definitionsrätt, kontroll och anspråk på lösningar för
brukarens bästa. När det uppstår konflikter blir maktanspråken tydligare
mellan grupperna. Olika yrkesgrupper har skilda arbetsområden och syn på sitt
uppdrag. En lösning kan vara strikta överenskommelser mellan yrkesgrupperna, vilket då riskerar att utesluta brukaren från inflytande.
Även inom de olika yrkesgrupperna finns skilda meningar. De intervjuade
assistenterna har olika uppfattningar om hur deras arbete ska regleras. Några
tycker att uppdraget är tydligt med att det är brukarens självbestämmande,
som är det väsentliga och som gör arbetet som assistent intressant och
annorlunda i jämförelse med annat omsorgsarbete. De hänvisar till lagens
intentioner som styrinstrument i arbetet. De anser att verkställaren därför inte
kan eller ska detaljkontrollera arbetet. De har det Agevall (2000b) kallar för en
etisk medvetenhet och krav på handlingsfrihet. Resonemanget kan förstås som
att de intervjuade värnar den autonomi som uppdraget ger utrymme för. De
har stor handlingsfrihet och uppdraget ger dem tid att utforma uppdraget efter
brukarens individuella behov. Agevall (2000b:30) menar att personalens
autonomi kan påverka brukarens autonomi. Inom den här studerade LSSverksamheten framkommer det i intervjuerna att de anställda kan göra
individanpassningar.
Andra assistenter efterlyser inskränkningar i brukarens självbestämmande
och inflytande då de beskriver det som att många brukare missbrukar sitt
självbestämmande. (1Ass:gr1) Arbetssituationen kompliceras av att brukaren
ska ha självbestämmande i situationer som kan göras på rutin, tycker
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assistenterna. Att handla, diska, städa behöver inte göras på ett individuellt
anpassat sätt, menar några personer i verkställar- och assistentgrupperna.
Brukarens behov av självbestämmande i rutinfrågor beskrivs som ett obefogat
motstånd mot assistentens sätt att göra det på. Andra beskriver att det är just
de vardagliga rutinerna, som ska utföras enligt vars och ens personliga
önskemål. Enligt Goffman (1959/2006:97ff) är det utmärkande för backstage.
Det är ett område fredat från andras värderande omdömen. Brukarna uttrycker
att de vill ha alla hushållssysslorna utförda enligt sina egna önskemål och inte
enligt hemtjänstrutin (1Br:11), vilket då står i motsättning till vissa assistenters
och verkställares uppfattning. Det kan förstås som en strävan mot att
disciplinera brukarna att anpassa sig till en bild av vad som är normalt.
Brukarens rätt att säga upp sina assistenter fungerar som en disciplinering
av de anställda. Några brukare i materialet förefaller välja uppsägning som
första alternativ vid meningsskiljaktigheter. Det leder till en osäkerhet för de
anställda. En intervjuad god man är kritisk till brukarens möjlighet att själv
bestämma när anställda ska sägas upp. Om inte personen har
beslutskompetens i övrigt hur kan då personen ha mandat att säga upp sina
assistenter med allt de praktiska problem det medför, undrar han.
Stödformerna har i de fallen olika syn på brukarens kompetens.
De brukare som kan ta en arbetsledarroll beskriver sig som de har kontroll
över sin situation. Det är de som i min undersökning enbart har fysiska
funktionsnedsättningar. Arbetssättet som assistent med passiv beredskap
disciplinerar assistenten till en lyhördhet för brukarens behov, liksom hemmet
som scen kan verka i båda riktningarna (Egard, 2011). Med stöd av Foucault
kan det tolkas som att assistansens konstruktion innebär att maktrelationerna
växlar.

Ordning och reda, pengar på freda´
Det följande avsnittet fokuserar på den speciella roll som ekonomin spelar i
den relationen. För att kunna erbjuda ”det goda livet” åt individen måste den
gode mannen känna sin huvudman och hans omgivning och utifrån den
kunskapen ha en ide om vad som är det bästa för just den personen (Foucault,
1983/2000). Genom god kontakt med huvudmannen tycker sig den gode
mannen veta vad som måste hanteras utan samtycke från denne och vad som
kan beslutas tillsammans. Det påverkar individens självbestämmande.
Den gode mannen nedan har ansvar för brukarens ekonomi och för att
sörja för att han eller hon lever under rimliga förhållanden. Han hanterar
brukarens ekonomiska privatliv enlig sin mening om ”brukarens bästa” och har
ambitionen att lämna andra delar till brukarens själv att fritt besluta om.
Brukaren ska formas till en ansvarsfull medborgare som hanterar sin ekonomi
med förnuft, när det inte är genomförbart träder den gode mannen in och tar
över ansvaret.
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Det man kan göra som god man är att prata med personen om det är
möjligt och försöka komma överens om hur handlandet ska begränsas. Om
inte det går får man ta ett beslut över personens huvud och göra små och
bestämda utbetalningar och försöka ta det mesta på faktura. Men det är
inte alltid det går. Han har nyss skrivit på ett avtal med Telia som han
inte alls hade råd med och som trots att jag omedelbart sa upp det nu gett
honom ytterligare en skuld på stora summor. Som god man är det absolut
så att man begränsar personens självbestämmande. Det är ju säkert en av
orsakerna till att man fått uppdraget och ofta är det så att det inte är de
själva som spenderar pengarna utan de blir utnyttjade av andra. Och det
är ju svårare att styra! (2GM:2)
En annan god man begränsar huvudmannens möjlighet att ringa genom att
välja betalform på mobilen. Den gode mannen agerar som välfärdsstatens goda
företrädare (Foucault, 1978/2004). En av de intervjuade brukarna återger den
gode mannens beskrivning av på vilket sätt hennes beteende avviker från ett
ansvarsfullt hanterande av pengar.
Jag får inte köpa lotter, det är det jag köper, om jag får bestämma själv
över mina pengar. Lotter och godis. Betala räkningar och sånt hade jag
aldrig klarat. (2Br:2)
Vem avgör vad som är normal konsumtion? I det här citatet har brukaren
accepterat den gode mannens tolkning av ”normalt”. Den ekonomiska
kontrollen gäller stort som smått. Gränser för brukarens självbestämmande
berör inställningar till normalitet och avvikelse, vilket diskuteras av ett fåtal av
de intervjuade. Den egna personen kan uppfattas som norm, vilket antyds i
gruppdiskussionerna med assistenter. Den här nedan citerade gode mannen
gör dock följande reflektion:
Sen ska man kunna komma överens med folk från olika håll. Både de här
som ofta har olika handikapp, deras släktingar och eventuellt personal.
Och inte utgå ifrån att jag är normen. /…/ Man måste sortera bort det,
att alla är inte som jag och mina åsikter är inte medelspåret utan de flesta
människor tycker på något annat sätt. (2GM:6)
Men även om den gode mannen i citatet ovan diskuterar kring norm och
normalitet, sätter den praktiska situationen saken på sin spets. Brukarens
ekonomi är kanske begränsad och då måste diskussionen utgå från den
begränsningen och vad som kan vara normal konsumtion inom de gränserna.
Hon har ju en svag ekonomi. Men att försöka få henne att förstå att …
ja det är ju hämtpizza som är hennes problem och räkmacka på kondis och
så. Man kan inte ”unna sig” jämt. Det måste få gå en vecka, sen kan
man ”unna sig”. Det heter inte ”unna sig” om man gör det varje dag.
(2GM:6)
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Pastoralmakt innebär en förmodad övergripande kunskap om vad som är
brukarens bästa. Att ha kontroll över sin egen ekonomi är betydelsefullt för att
kunna fatta beslut och göra val. Brukarens stödpersoner behöver kunskap om
brukarens tillkortakommanden för att kunna hjälpa denne ”att göra rätta val”
(Jfr Fine & Glendinning, 2005). Uppfostran, kontroll och disciplinering
utövas genom närhet och stöd till individen. Beslut som rör ekonomiska frågor
i det dagliga hushållet kan en god man ta utan att diskutera med brukaren,
enligt lagstiftningen. Problemet för såväl god man som brukare är att
hushållsbudgeten disponeras av dem bägge.
Vi kan bli oense om hans ekonomi. Han kan smälla pengar! Han har ju
rätt till det, att själv ta ut pengar. Han kan säja det; ”Jag har rätt till
mina pengar”. Men jag har sagt att ”Den gången du gör det så slutar
jag”. Det går inte anser jag. Har man godmansuppdrag så måste man ha
ansvar. Det skulle ju gå åt fanders! (2GM:17)
Ekonomin är en väsentlig del av uppdraget för en god man och det uttrycks
som ett område som kräver kontroll. Om en brukare och en god man inte kan
komma överens och brukaren skuldsätter sig eller på annat sätt omöjliggör den
gode mannens uppdrag kan överförmyndaren begära ett beslut om förvaltare.
Ekonomiska frågor och hushållets skötsel hör samman, menar de intervjuade.
Brukarens möjlighet att ha inflytande framställs som problematiskt inom detta
område. Det kan hända att brukaren inte släpper in den LSS-personal som ska
fungera som stöd kring de praktiska hushållsuppgifterna som att städa och
handla. Insatserna är frivilliga och brukaren kan själv bestämma sig för att inte
ta emot hjälp med hushållet.
Vi har många [brukare] som inte går på den gode mannens linje. Det
finns ju de som inte vill ha god man, många lindrigt utvecklingsstörda,
som inte vet sitt eget bästa. De gode männen tycker ibland att vi inte gör
tillräckligt. Pengarna går åt, hemmet sköts inte. Kan då vara svårt att
förklara [för de gode männen] att vi har bara frivilliga insatser [inom
LSS]. Det är ju frustrerande för den gode mannen. Jag har varit med om
brukare som sagt upp sin gode man. (2Hl:gr)
Utformningen av insatser enligt LSS ska bygga på individens uttalade behov.
Lindqvist (2004) visar att detta försvåras av att tillämpningen ligger inbäddad i
olika kunskapsstrukturer. Stödpersoner ingår i olika kognitiva system och
bygger sitt tänkande på skilda synsätt på individens problem. Det kan vara
hälso- och sjukvården som ser brukaren som en patient som kan botas och det
kan vara socialtjänsten som erbjuder stöd för ett självständigt liv. Eller som i
citatet ovan där de gode männen och LSS-handläggarna har olika syn på
brukaren. Enligt intentionerna ska utformandet ta sin utgångspunkt i
brukarens definition av behov och problem, vilket handläggarna i
resonemanget ovan utgår ifrån. De gode männen förväntar sig en mer
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paternalistisk form av vård. Jag förstår det som att de anser sig ha i uppdrag att
kontrollera brukaren. Omsorgerna om utvecklingsstörda personer har en lång
tradition av omhändertagande, vilket kan påverka de gode männens tänkande
om stödets innehåll. Deras uppdrag försvåras av brukarens rätt till
självbestämmande i LSS.
De intervjuade gode männen har i många fall erfarenhet av huvudmän som
inte accepterar deras gränssättningar utan antingen vill byta god man eller helt
avsäger sig stödet av god man. Enligt de intervjuade överförmyndarna skulle
det i praktiken i de flesta fall innebära att godmanskapet omvandlas till
förvaltare, vilket ytterligare skulle inskränka brukaren möjlighet att påverka sin
ekonomi. Tingsrätten fattar alltid i första hand beslut om den minst
ingripande åtgärden. Flera handläggare och överförmyndare menar att för
många personer med beslut om LSS är förvaltare en mer realistisk form av
ställföreträdarskap. De beskriver svårigheten att få gehör för ett beslut om förvaltare i tingsrätten, som hävdar principen om minst inskränkande beslut. Det
riskerar att försätta många personer i svåra ekonomiska situationer, menar de.
Personlig assistans och god man innebär att brukaren får stöd för att klara
sin vardag. I vissa situationer samverkar stödet för brukarens inflytande i andra
motverkas det. Framför allt stödet av god man beskrivs som kontroll. Det
följande avsnittet kommer att analysera den kontrollerande aspekten av stödet
med hjälp av maktbegreppet.

9.2 Stöd och kontroll – ”för brukarens bästa”
Makt utövas i relationer, den är inte ett fristående fenomen. Undersökningens
huvudpersoner har relationer till flera ”herdar” som anser sig ha som uppgift
att vaka över deras bästa.
Som god man måste du träffa myndigheterna. Det är skatteverk,
migrationsverk, kommun, socialen. Kontaktpersoner som arbetar dagtid
och nattpersonalen, är ju andra [man måste hålla kontakt med] (2GM:9)
Alla inblandade har sin bild av individen och individens behov. Bilden av vad
som är individens bästa skiftar också med de olika herdarnas perspektiv. Det är
anhöriga, LSS-personal, gode män och handläggare, till det kommer
företrädare för sjukvård, habilitering och alternativa vårdformer. Brukare och
gode män använder ord som ”strid”, ”kamp”, ”jättejobb” för att beskriva sin
känsla av den kraft de måste ägna åt mötet med alla aktörer, som reglerar
tillgången till och kontrollerar kvalitén på stöd och insatser.
Kunskap om området är också väsentligt, menar intervjupersonerna. För
att kunna genomföra sina uppdrag behöver gode män och assistenter god
personlig kännedom om brukaren. Om assistenterna och gode männen inte
har kunskap om sitt uppdrag eller LSS ger det brukaren sämre möjligheter till
inflytande och självbestämmande. Pastoralmakt bygger på en ingående
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kunskap om medlemmarna i församlingen. Uppdraget som god man och
personlig assistent kräver en sådan närhet till personen, vilket flera
intervjupersoner lyfter fram. De gode männen blir brukarens förtrogna, som
en vän eller mer frekvent beskrivet som en föräldrarelation; Man blir som en
dålig far (2GM:13). För att kunna värna om brukarens ekonomi och situation,
anser de gode männen att de måste känna individen. För att hjälpen ska bli
helt individualiserad måste brukaren blotta sig och sina behov, först då kan
brukaren få ett erkännande för såväl likhet som olikhet. Både gode män och
assistenter kan komma nära den person de arbetar med. När det gäller
assistans är det de intima kroppsliga behoven och hemmet som blottläggs, när
det gäller godmanskap är det ekonomi och andra personliga förhållanden som
måste visas upp. Beroendet av den vårdande makten (Svensson, 2001) kan
medföra att det kan vara svårt att värja sig och hävda sitt självbestämmande
och inflytande, samtidigt som närheten framhålls som en faktor som ger
möjlighet till inflytande och självbestämmande.
Med begreppet pastoralmakt synliggörs det asymmetriska förhållandet
mellan brukaren och stödet genom god man eller stödet av personlig assistans.
Makten skiftar – i de båda stödformerna har brukaren mandat att entlediga de
personer som inte passar för uppdraget. Det upplevs av assistenter och gode
män som en synlig maktfaktor. En annan synlig maktfaktor är den kontroll de
flesta gode män har över brukarens ekonomi. En kontroll som även är ett stöd.
Genom god man får brukaren hjälp att hantera sin ekonomi så att pengarna
räcker hela månaden. Enligt de flesta gode män är deras uppdrag i grunden att
kontrollera ekonomin. Att makten också är dold som omsorg även för de
inblandade kan förklara varför vissa gode männen tonar ner inslaget av
kontroll i uppdraget och framhäver den sociala delen av uppdraget.
Han kan knappt ha en krona själv. Jag delar upp hans pengar veckovis,
han har en summa varje vecka. /…/ Jag tror nog att det är den sociala
biten som är den viktigaste, det är responsen man får när man ser att de
skiner upp. (2GM:13)
Trots att den gode mannen har en strikt kontroll över brukarens ekonomi ses
inte uppdraget som kontrollerande. Att få en begränsad summa pengar varje
vecka av en annan person uppfattas troligen av de flesta som att vara utsatt för
kontroll från andra. Enligt intervjumaterialet innebär kontrollen en gräns för
brukarens inflytande och självbestämmande. Relationen är asymmetrisk och
brukaren kan förstås som beroende av den gode mannen i sin vardag.
Men märker jag att han börjar konsumera [alkohol], då har jag sagt då
drar jag in lite på pengarna. Då får han bara till livets nödtorft ett tag.
Han rättar sig efter det. Han är faktiskt riktigt beskedlig på det viset.
(2GM:13)
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Kontroll och gränser för den ekonomiska delen av uppdraget påverkar även
den gode mannens uppgift att sörja för person. Kontrollen i det ena uppdraget
är en förutsättning för det andra. Den gode mannen ser det som sin uppgift att
hindra alkoholkonsumtion. Den gode mannen agerar utifrån sitt uppdrag och
sitt perspektiv på brukarens problem och behov. Det syftar till brukarens bästa
och formen innebär att den gode mannen ägnar mycket energi åt kontroll av
såväl brukare som andra runt brukaren. Intervjupersonernas beskrivningar kan
förstås som en positiv maktform som utövas genom till exempel belöningar
eller begränsningar (Foucault, 1983/2000). Det är därför svårt för individen att
ställa sig utanför kontrollen. Indragna medel till vardagens omkostnader är en
tydlig begränsning i den enskildes liv. Det innebär begränsningar i
självbestämmandet men leder till en nykter tillvaro, vilket här definieras som
brukarens bästa.
Brukarens förmåga att styra sin egen ekonomi är i många fall begränsad på
grund av kognitiva svårigheter. Flera av de intervjuade brukarna uttrycker sin
oförmåga att förstå sig på pengar (2Br:3) och sitt behov av hjälp. Den grupp av
brukare jag intervjuade i godmansstudien har alla en lindrig eller måttlig
intellektuell funktionsnedsättning. De har förmåga att självständigt konsumera
och ta initiativ till inköp. De kan säga upp såväl gode män som personliga
assistenter. Den gruppen med LSS-insatser beskrivs som svårare att
kontrollera av såväl gode män som övriga intervjuade. Löfgren-Mårtenson
(2003) fann liknande dilemman för anhöriga och anställda i relation till unga
med lindriga intellektuella begränsningar och deras vilja och förmåga att forma
en socialt accepterad sexualitet. Graden av funktionsförmåga påverkar
komplexiteten.
Den gode mannen uppfattar sig också som en person som kan skydda
brukaren. Kontrollen riktas då mot LSS-verksamheter och personer i
omgivningen.

Kontroll av andra
Den gode mannen har i de flesta fall ansvar för brukarens ekonomi och för
många innebär det att det finns en budget som måste hållas. I de fall där
individen inte själv kan ta initiativ till (över)konsumtion är det ofta LSSpersonal som har i uppgift att hålla brukarens budget. LSS-personalen har
ibland inte förstått vad budgeten grundar sig på vad det gäller inkomster och
utgifter, menar de intervjuade gode männen och LSS-ansvariga. Det kan i
vissa fall innebära orealistiska uppfattningar om hur mycket brukaren kan
konsumera.
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Tyvärr är det liksom en trekant ibland, för personalen tycker en sak och
säger till henne att hon ska säga till mig. Men de har ingen sådan insikt i
hennes ekonomi, men det kan bli så att personalen och den här kvinnan
har känt varandra så länge och rätt tighta. Personalen gör privata
tjänster, lånar ut pengar om det kniper någonstans och det måste de ju få
tillbaka sen. Och privata handlån ska ju liksom inte upp i hennes
ekonomi. (2GM:6)
Uppdraget att sörja för person kan innebära en advokatroll menar flera av de
intervjuade. Kontrollen gäller inte bara ekonomin utan även de LSSverksamheter som brukaren har. Genom att brukaren har en god man som ska
sörja för person finns det någon som kan bevaka kvalitén på omsorgen och att
brukaren får det som är planerat med LSS-insatsen. Den gode mannen har
möjlighet att utöva inflytande över stödinsatserna i brukarens ställe, framhöll
intervjupersonerna. Många gånger får den gode mannen agera försvarare av
brukaren. Vid byte av LSS-personal kan det vara den gode mannen som får ta
på sig rollen som talesman för brukaren, om inte brukaren själv kan uttrycka
sitt självbestämmande eller inte blir lyssnad på.
Jag vill påstå att jag är 60 % försvarare av henne eller kanske 70 % och
30 % kontrollant. Gentemot boendet och mot personalen där hon bor. Som
jobbar nära henne. /…/ De har bytt personal, det låter som petitesser men
som förra veckan kom en ny personal och då skulle han bestämma nya
saker kring hennes glas i medicinskåpet. ”Men det har jag ju gjort i ett
halvår”. ”Ja, men nu är det annan personal så nu är det jag som
bestämmer och då får inte du göra så.” Och då blir det världskrig …så att
… då blir jag hennes röst. (2GM:9)
Rollen som försvarare är tydlig. De intervjuade LSS-handläggarna uttrycker
det som att verksamheten ska kontrolleras av den gode mannen; de menar att
det är bra för verksamheten att ha ett öga på sig när inte brukaren själv kan ha
inflytande (2Hl:gr).
De olika intervjugrupperna beskriver en ömsesidig okunskap om varandras
uppdrag. De personliga assistenterna tycker inte att kontroll kan ingå i den
gode mannens uppdrag. De beskriver det som ett ekonomiskt uppdrag och att
vissa gode män lägger sig i verksamheten (2PA:gr1). De intervjuade personliga
assistenterna ser det inte som att god man ska sörja för person. Tanken att
brukaren kan ha inflytande via en god man är inte obestridig. Det är
enhetschefer och handläggare som betonar den delen av uppdraget, liksom de
gode männen själva.
Jag har den funktionen att jag kan komma utifrån och se att
verksamheten är bra eller mindre bra. Det är att ”sörja för person”.
(2GM:9)
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De intervjuade brukarna i denna studie har också en oklar uppfattning om att
uppdraget som god man kan innebära något annat än att fixa så att jag har
pengar (2Br:3). De oklara rollerna och gränserna mellan rollerna är påtagliga i
intervjumaterialet. Som ställföreträdare tycker de gode männen att de ska
informera sig om sin huvudmans rättigheter och i allra högsta grad bevaka
brukarens rätt. Det kan innebära att sammankalla nätverksträffar med alla
inblandade eller täta myndighetskontakter av olika slag.
Vi har en individuell plan varje år och då träffar jag LSS-handläggaren
och personal på daglig verksamhet och gruppboende. /…/ Det tycker jag
är hemskt bra att träffas en gång om året och stämmer av. Och vad vi
har för förväntningar och för planer och så stämmer vi av om det har
blivit som vi har tänkt oss och vad vi kan göra mer. [mamma, god man,
personlig assistent]. (2GM:14)
Flera av de gode männen framhåller sin roll som den som ska kontrollera
brukarens rättigheter. De gode männen har erfarenhet av att det i många
myndighetskontakter krävs att de tar strid för brukarens räkning. De insatser
individen har rätt till är inget som den enskilde informeras om eller
presenteras för utan det kräver att den gode mannen är envis och påstridig.
Den gode mannen måste känna till vilka rättigheter brukaren har för att
genom det kunna ge brukaren inflytande. Det kan vara på en individuell plan
eller via en genomförandeplan, som är ett ansvar för alla verksamheter att
tillhandahålla. Socialstyrelsens (2011a) rapport visar att det fortfarande saknas
genomförandeplaner i många verksamheter, liksom Länstyrelsernas rapport
(2009) visar att individuell plan inte efterfrågas.
Framför allt att se till att man har ett varmt järn i elden och bränner
socialen med jämna mellanrum i baken. Någon som jagar dem lite
grann. Alla på socialen är inte sådana. Men det finns vissa som utmärker
sig och då tycker man det är … Har de ingen yrkesstolthet? (2GM:10)
De intervjuade gode männen beskriver sig som advokater eller talesmän.
Kontrollen riktas från brukarens ställföreträdare mot organisationen. Det är
något motsägelsefullt då flera av de gode männen gav ett intryck av eller själva
uttryckte att De inte var så bra på LSS. (2GM:12) Enligt de intervjuade gode
männen kan uppdraget beskrivas som en kontroll av andra myndigheter men
också gentemot släkt och familj.
Sunt förnuft behövs. Och skinn på näsan för att klara av att prata med
myndigheter. Vi har ju skyldigheter gentemot huvudmannen att de ska ha
det bra. (2GM:11)
Flera gode män beskriver sig som brukarens advokater i kontakten med familj
som antingen vill att brukarens pengar ska sparas till ett framtida arv eller som
i citatet nedan att egendom ska försäljas mot brukarens vilja. Utan den gode
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mannens ingripande skulle brukaren inte ha något inflytande alls i sådana
situationer, menar de intervjuade. Nedan är ett exempel där en brukare har en
sjukdom som långsamt förvärras, vilket påverkar hennes talförmåga. Brukarens
självbestämmande hävdas här av den gode mannen.
Hon är hälften ägare i sitt hus med den förre detta maken. Han vill sälja
men hon vill inte sälja. Vi har pratat om det men … Jag kan inget göra,
hon vill bo där och då kan inte jag … ”det får ni anlita andra folk som
sköter den delen” har jag sagt till maken. Hon vill inte sälja huset, då kan
jag inte sälja. Jag tror inte det. Hon kan uttala sig om det. Att hon inte
vill. (2GM:13)
Den gode mannen har tolkat kvinnan som att hon vill bo kvar med stöd. Flera
gode män tar upp den svåra situationen att andra personer kan påverka
brukaren och utnyttja dennes funktionsnedsättning. Den gode mannen får då
försöka agera som brukarens ställföreträdare och skydda denne. De uttrycker
en oro och frustration över att andra i brukarens närhet utnyttjar personens
nedsatta beslutsförmåga och intellektuella förmåga.
Han har ingen egen speciellt stark vilja, det som ska bestämmas kan man
diskutera med honom och sedan i samtal med myndigheter eller så avgöra.
/…/ Det som varit svårt har varit hans förälskelse i denna äldre kvinna.
Hans resor till flickvännen har kostat mycket och hon har nog utnyttjat
honom ekonomiskt. Det har inte gått att få honom att förstå att hon skor
sig på honom. /…/ Det svåraste med att vara god man är just när det
kommer in personer utifrån och hur man ska hantera det.(2GM:2)
Omgivningen uttrycker en oro för att det är ett utnyttjande när kärleksrelationer leder till att mer pengar än vanligt förbrukas.
Han är så självständig och det är mest på ont, för det leder till så mycket
tokigt. Han gick och handlade /…/ Då hade han flickvän i ett
grannland. Han skulle handla till henne. Han sommarjobbade den
sommaren och på rasterna köpte han saker till henne. Han beställde
böcker men som tur var ringde de hem. Han var hos guldsmeden och
köpte smycken för 8-900 kr till henne.(2GM:8)
Uppdraget formas av vissa till ett personligt stöd. Brukarna i studien framhåller också det sociala stödet som betydelsefullt men också att de gode
männen är bra på att ta hand om mina pengar (2Br:4). De gode männen
beskriver sig som medmänniskor som framför allt har ett socialt uppdrag i
förhållandet till brukaren. Med socialt uppdrag avser de att ge social
omvårdnad, hon är ensam (2GM:11), en medmänniska att prata med. Många av
brukarna är ensamma och har få andra kontakter, enligt dem. Stödet har en
rättslig konstruktion och ges i en social kontext. De gode männen är
ambivalenta till graden av stöd i förhållande till graden av kontroll. Jag tolkar
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det som att de, som pastoralmaktens aktörer, uppfattar sig själva framför allt
som vårdande och inte som maktutövande.

9.3 Motståndsstrategier
Det finns motstånd i alla maktrelationer och motståndet är inte alltid synligt.
Det kan vara undanglidande, beskriver Foucault. Det är enligt Foucault
(1976/2002:105f) och Mats Beronius (1986:25) möjligt att studera makt
genom att studera var det finns motstånd.
Att välja bort vissa assistenter och stänga den privata sfären för dem kan
förstås som ett motstånd i tysthet. Att hitta strategier för att bevara en familjär
backstage trots att det innebär att man inte använder alla sina stödtimmar kan
tolkas som ett tecken på motstånd. Det kan anstränga relationen till de
närstående men röjer ett motstånd mot formen på det stöd som erbjuds. Olin
& Ringsby Jansson (2006) visar också på dilemman med möjligheten att välja
bort stödinsatser för att markera sitt självbestämmande eller visa sitt missnöje.
De ungdomar som valde bort stöd ökade sin utsatthet, menar forskarna.
Personlig assistans ger brukaren en formell möjlighet att påverka.
Möjligheten till ett aktiv val av assistansverkställare och eventuellt omval
mellan kommunen och privat assistansbolag förstärker inflytandet enligt
intervjupersonerna. Att vara aktiv i hela rekryteringsprocessen när
assistenterna ska anställas och introducera nyanställda ingår som en del i
möjligheterna. Verkställarna tycker sig se att de brukare som uppfattar sin rätt
på detta sätt ofta väljer ett privat assistansbolag då det uppfattas som flexiblare
och ger mer kontroll. Exitmöjligheten används av en del brukare och kan
utgöra ett öppet motstånd mot en verksamhet man inte tycker fungerar. Flera
av brukarna har övervägt att administrera assistansen helt själva men valt bort
det på grund av den förväntade arbetsbördan eller beroende på att man hittat
en organisation som uppfattas som tillfredställande.
Men nu har jag bra folk [i den nya organisationen] och de är härifrån.
Jag tog med mig några assistenter till assistansbolaget. De säjer också att
det är mer personligt. Bolaget bryr sig om mig och om assistenterna.
(1Br:8)
Jag förstår det som att genom att välja exitmöjligheten har brukaren tagit
kontroll över sin situation (Hirschman, 1970) och hittat en motståndsstrategi.
De intervjupersoner som ser möjligheter till inflytande talar om sig själva som
experter på sitt liv och hävdar att de har tolkningsföreträde i kontakten med
myndigheter och assistansorganisation angående sina funktionsnedsättningar.
Det kan förstås som att lagen och därmed välfärdssystemet har öppnat
formella vägar för brukaren att ha inflytande och då växlar maktrelationerna.
Brukaren tycker sig ha kontroll över sin situation och genom kunskap,
erfarenhet och den praktiska assistansen beskrivs individen som autonom med
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inflytande av såväl brukare som handläggare, verkställare och assistenter.
Motståndet kan kanaliseras genom val och uppsägningar.
Runt hemmet utvecklas en annan typ av gränser, som rör
självbestämmande och integritet. I vardagslivet med assistans har individen
olika gränser för vilken insyn som upplevs som acceptabel. Lantz (1996:23)
hävdar att varje individ har tre grundläggande avgränsningar mot andra
människor: intimsfären, personsfären och identifikationssfären. Han kallar det
område som är närmast individen intimsfären och ett par brukare beskriver
tvätten av underkläder som det mest privata, andra anger bad och dusch. Ett
tredje område som kan ses som hörande till intimsfären är ordningen i skåp
och lådor.
Jag tycker det är svårt när de ska in i mina garderober och tvätta mina
kläder. Det blir så intimt tycker jag. (1Br:8)
Individens självbestämmande i intimsfären och personsfären bygger på
möjligheten att få ett individuellt utformat stöd. Individen försöker hitta
strategier för att behålla området som stängt för utomståendes insyn. En
motståndsstrategi kan vara att spara tvätt eller klädvård till anhöriga. En annan
kan vara att dela upp assistenternas uppgifter. Någon assistent tillåts arbeta
med det som beskrivs som mest intimt och personligt och andra arbetar med
mindre känsliga uppgifter.
Jag har valt vem som ska göra vad och vad min man ska göra. En
bestämd assistent får tvätta och stryka det vill jag inte att någon annan
gör. (1Br:1)
En motståndsstrategi för att ta kontrollen över hemmet och återföra
familjelivet backstage är att ta emot mindre assistans än de timmar som
beviljats eller genom att anställa familjemedlemmar som assistenter.
De personliga assistenterna ser sig som brukarens ställföreträdande röst
mot verkställaren av insatsen. Assistenterna beskriver att de använder ett visst
handlingsutrymme som motstånd mot organisationen för brukarens bästa.
Kommunen är alltid skyldig att i sista hand ansvara för att verkställa assistans,
även då brukaren valt ett privat assistansbolag. Det innebär att om det privata
assistansbolaget inte kan ordna ersättare, när ordinarie assistent är sjuk blir
kommunen skyldig att ombesörja att en vikarie anställs tillfälligt. För brukaren
innebär det att om assistansbolaget inte hittar en vikarie, kan det komma en
helt obekant assistent från den kommunala socialtjänsten. Det medför att
stödet den dagen kan bli rutinbetonat utan utrymme för brukarens individuella
behov, då den kunskapen inte finns hos vikarien. Assistenterna upplever det
som ett svårt dilemma när organiseringen av assistansen inte fungerar och
”deras” brukare drabbas (1Ass:gr1,2.) De uttrycker en lojalitet både mot
brukaren och mot kollegorna. I gruppintervjuerna med de personliga
assistenterna beskriver flera av dem att de fungerade som talesmän för ”sina”
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brukare. De argumenterar för brukarens rättigheter till ”sina” assistenter och för
brukarens rätt till ”sin” tid gentemot verkställarna i organisationen, vilket också
bekräftas av de intervjuade verkställarna (1Ve:gr). De gör motstånd mot sin
egen organisation för att värna brukarens rätt.
Brukaren kan även i andra sammanhang agera självständigt för att påverka
sin situation. De intervjuade assistenterna berättar om en kvinna, som vid ett
möte med Försäkringskassan då hennes behov av assistans skulle omprövas,
beskrev sig själv som helt utan stödbehov. Försäkringskassans handläggare fick
intrycket att kvinnan klarade att klä sig, laga mat, städa och handla
självständigt och ifrågasatte därför det fortsatta behovet av personlig assistans.
En tolkning kan vara att hon inte förstod situationen och dess konsekvenser.
Kvinnans agerande kan också tolkas som ett motstånd mot det stöd hon
hittills erhållit. Assistenterna fick med hjälp av den gode mannen korrigera
bilden. För brukarens bästa agerar de personliga assistenterna å brukarens
vägnar.
I materialet har framkommit mycket konflikter, dilemman och
ifrågasättande kring brukarens självbestämmande. Det kan gälla hur god man
eller personlig assistent tillsätts eller sägs upp. Överförmyndarna anser att det
är ett problem att den person som bedömts vara i behov av god man på grund
av beslutsinkompetens, samtidigt kan vara den som avslutar uppdraget och
utövar ett inflytande över tillsättningen.
Just nu har en [god man] slutat och jag ska få en ny. Han fick sluta för
jag tål honom inte. Jag tål honom inte. Han lyder inte och han gör fel
saker. Han köper choklad fast han inte ska ge mig det. Jag sa till chefen,
hon har pratat med honom men han lyssnar inte. Nu har jag sagt upp
honom. (2Br:3)
Ovan citerade brukare beskriver sig själv som den som avgör vilken god man
som hon vill företrädas av. Hon har sammanlagt haft minst fem olika gode
män. Enligt henne är det hon som valt att säga upp dem när hon inte tyckt att
de sköter sitt uppdrag. Brukaren ska kunna påverka vem som utses till god
man och kan också initiera att en god man entledigas. Det förhållandet
ifrågasätts av andra intervjupersoner då brukaren bedömts att ha nedsatt
beslutskompetens och därför är i behov av god man. Ett motsvarande dilemma
finns med personlig assistans. Som tidigare beskrivits framkommer i
intervjuerna att vissa brukare har en hög personalomsättning på sina
assistenter. Ställföreträdaren får hantera de situationer som uppstår med
ständig nyrekrytering och akut personalbrist. Handlingsutrymmet finns i såväl
assistans som godmanskap trots att individens beslutskompetens är bedömd
som begränsad.
Andra konflikter gäller innehållet i de olika uppdragen stödpersonerna runt
brukaren har. Uppdraget som god man kan innebära att företräda
huvudmannen på ett sätt som upplevs som besvärande av LSS-personal eller
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ledning och därför väcker motstånd. Den gode mannens beskrivning nedan
överensstämmer med de intervjuer som genomförts med personliga assistenter.
De personliga assistenterna tror sig veta exakt vad den gode mannens uppdrag
innebär och vilken roll den gode mannen ska ha. I intervjuerna ger LSSpersonalen uttryck för bestämda föreställningar om hur en god man ska
utforma sitt uppdrag. Vid ytterligare frågor kring godmanskap framkommer
en osäkerhet om vad de bygger sitt ställningstagande på. Med stöd av Foucault
menar jag att motstånd här synliggör att det handlar om maktrelationer runt
brukaren.
Det var en riktig strid och det kan jag känna att det är ju inte deras
[LSS-personalens] strid. Det är ju jag som ska se till hans bästa och det
vill ju de med … de tyckte ju förstås att han var besvärlig, lite jobbig.
Han blev ju lite aggressiv ibland och ilsken på personalen. /…/ Jag sköter
mitt uppdrag och det vet jag att jag gör men däremot är det besvärande
att ha personal som egentligen vill bestämma mer än vad de har rätt att
göra. /…/ Man har väldigt mycket tyckande och åsikter om vad jag ska
göra eller inte och vad jag har gjort och inte har gjort. Och det får jag till
mej, det är inget jag bara tar ur luften, utan det säjer de. De har inte
riktigt klart för sig vad en god man ska göra. (2GM:4)
Konflikterna kan gälla vem som har rätt till att ha inflytande och i vilka frågor
och forum. I flera av intervjuerna diskuteras vem som har rätt att bestämma
vad när en brukare har god man. Ifrågasättandet av den gode mannens
uppdrag kan uppfattas som motstånd. Jag tolkar det motstånd som beskrivs i
olika riktningar som ett uttryck för maktkonflikter runt brukaren då denne
inte själv kan hävda sin mening. Även inom andra områden där vården eller
omsorgen ges genom att fler yrkesgrupper är involverade, uppstår konflikter
mellan såväl anhöriga och professionella som mellan olika professionsgrupper
(Tamm & Lindqvist, 2004). Forskarna menar att konflikterna teoretiskt kan
förklaras av att olika institutionella miljöer ska mötas med olika kunskapsanspråk och organisation. Den medicinska institutionen utövar ett starkt
inflytande på omsorgen och påverkar synsätt och arbetssätt. Även i min
undersökning finns tänkta uppdelningar i ansvarsområdet som aktörerna inte
alltid är eniga om. Brukarens roll förefaller då komma i skymundan. En
tendens i intervjumaterialet är att det inom LSS-området finns ett motstånd
mot tanken att brukaren ska ha inflytande. Exempelvis diskuteras om brukaren
ska vara med och ges möjlighet att uttrycka sin mening eller om
genomförandeplan kan hållas utan brukarens medverkan.
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Hon kunde inte vara med [på genomförandeplanen] för chefen ville
inte ha henne med. Chefen klarade inte det. Chefen ville inte ha henne
med. Så då gjorde vi så att vi träffades innan och vi bestämde sedan
saker över hennes huvud och så fick det presenteras för henne av någon av
oss. Och gick hon med på det så men annars fick vi ta upp det igen. Det
blev krångligt /.../ Jag ville ha en individuell plan. Individuell plan ville
inte den chefen att vi skulle göra. Hon tyckte inte att det behövdes. Jag
försökte förklara att det behövs i högsta grad men hon ville inte lyssna på
det. Jag backade där och istället fick jag igenom samverkansträffar en
gång i månaden. (2GM:12)
Motståndet kan ha formen av ett ifrågasättande av brukaren, den gode
mannen, av anhörigas roll och av LSS-personalens kompetens. Motståndet går
i alla riktningar, speciellt när det gäller brukare med svag röst.
De [LSS-personalen] tyckte det var jätte jobbigt att jag kom och la mig
i deras arbete. De ifrågasatte och de var jätteirriterade och tyckte att jag
var allmänt jobbig. Även chefen. Så det har varit många hetsiga
diskussioner om min roll som god man. /…/ God man var den som kom
och skötte allt praktiskt med pengar och det. Något mer skulle jag inte
lägga mej i. (2GM:12)
Uppdraget som god man är ett civilrättsligt uppdrag utan specifik styrning i
offentlig rätt och med en begränsad tillsyn i praktiken. Beskrivningarna av
uppdraget är otydliga och sekretessen i uppdraget är annorlunda än det som
gäller LSS-insatser. Överförmyndarna genomför utbildningar för kommunens
anställda och för gode män för att göra uppdraget tydligare. I godmansstudie
uttrycker framför allt den intervjuade LSS-personalen en stark misstro mot de
gode männen. De menar att de som personal har mött många gode män som
inte tagit sitt uppdrag på allvar. Detta påverkar brukarens situation och kan
medföra att de får byta god man ett stort antal gånger, uttrycker LSS-personal.
Den intervjuade LSS-personalen tror inte att de gode männen förstår
konsekvenserna av de funktionsnedsättningar individen har och de menar att
det påverkar brukarens självbestämmande.
Det behövs ju grundläggande kunskap om brukarens sjukdomsbild och
hur det påverkar honom eller henne. Hur ser skadan ut, var sitter den och
vad får det för konsekvenser. Det tycker jag man skulle kräva de har ju
ett sånt viktigt uppdrag. De tar ju över en del av ens integritet och
självbestämmande. (2PA:gr2)
Alla i brukarens omgivning påverkar vardagen för brukaren. Det finns många
parter som ska enas. Det uppstår ett tomrum runt en vuxen person som inte
kan föra sin egen talan eller som uttrycker sin vilja på ett sådant sätt att det
inte respekteras. Det finns skillnad mellan personlig assistans och
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godmanskap. De olika stödformerna berör till viss del skilda målgrupper.
Brukare med enbart assistans är som grupp mer självständig, det är fler
individer i gruppen som kan föra sin egen talan och därmed uttrycka sin vilja.
De är både i sina egna ögon och i andras autonoma rättighetssubjekt
(Matsson, 2008). Om brukaren själv kan uttrycka sin vilja och agera som ett
rättighetssubjekt ger detta förhållningssätt inflytande över hur liv och vardag
tar form. Det ger ett självbestämmande i det egna livet. Hammarström &
Torres (2007) visar att det går att se att upplevelsen av oberoende, kan
innefatta ett samtida beroende av praktiskt stöd, vilket överensstämmer med
min undersökningsempiri.
Det motsatta gäller de personer som inte kan föra sin egen talan och inte
heller har en företrädare som gör det. I assistansstudien benämns de
individerna som tillhörande gruppen ”de utsatta”. Intervjupersonerna uttrycker
en oro för brukare i den här gruppen. Den brist på insyn som organisationen
av godmansuppdraget och assistansuppdraget orsakar gör individerna utsatta.
De har ingen möjlighet att kommunicera eventuella missförhållanden, vilket
har berörts i tidigare avsnitt. I det tomrum som uppstår kring brukare som inte
kan tala för sig själva är det många aktörer som tycker sig veta brukarens bästa:
Det finns en risk som personal när man har hand om någon som är
väldigt vårdberoende, att man går in för mycket i den rollen, tar på sig
för mycket ansvar. De [LSS-personalen] kan känna sig som företrädare,
man tycker att ” jag är den enda som vet hur hon har det egentligen”. Det
är inte så lätt alltid. Det blir en kamp om vem som egentligen vet vad
hon behöver.(2GM:18)
Kombinationen av LSS-insatser och stöd av god man innebär enligt undersökningens empiri många gånger större svårigheter att utöva ett direkt eget
inflytande och självbestämmande. Funktionshindren kan då vara mer
omfattande än vid enbart assistans. Vad är brukarens egentliga vilja och vad är
bäst för henne eller honom? Tomrummet fylls av frågetecken och stridande
viljor som alla hävdar sig ha svaret på.

Sammanfattande kommentar
I detta kapitel har analys med makt, disciplinering och motstånd diskuterats.
De båda stödformerna har en omsorgsdimension men också tydliga inslag av
kontroll. Personlig assistans beskrivs som en vänrelation. De gode männen
beskrivs som brukarens förtrogna eller att uppdraget innebär en
föräldraliknande relation.
Foucaults begrepp pastoralmakt avser just den form av relation som baseras
på kontroll och stöd i ett gott syfte. För att hjälpen ska bli helt individualiserad
måste individen blotta sina behov, först då kan brukaren få ett anpassat stöd.
När det gäller personlig assistans är det de intima kroppsliga behoven och
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hemmet som blottläggs, när det gäller godmanskap är det ekonomi och andra
personliga förhållanden som måste visas upp. Beroendet av omsorgsmakten
kan medföra att det kan vara svårt att värja sig och hävda sitt
självbestämmande och inflytande. Brukaren disciplineras till en anpassning till
stödpersonerna som individer men också till organiseringen av stödet.
Analysen visar att personlig assistans och godmanskap är stödformer där makt
och disciplinering är dold bakom vård och omsorg.
Motstånd mot de olika maktrelationer, som vardagen med LSS-insatser
består av, förefaller gå i alla riktningar. Det finns ett motstånd mot brukarens
inflytande som yttrar sig som ett ifrågasättande eller ett negligerande. Det
finns också inslag av motstånd mot god man som ställföreträdare. De gode
männen uppfattar att de måste göra motstånd mot LSS-personal och
myndigheter som inte ser till brukarens bästa.
Runt brukare som beskrivs som objekt uppstår, som tidigare pekats på,
diskussioner om tolkningsföreträde. Jag ska i nästa kapitel visa ytterligare en
motståndsstrategi som innebär att runt en del brukare vävs flera stödformer
samman i en enda person.
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KAPITEL 10.
DÄR FLERA ROLLER MÖTS
Liam
Liam är 28 år och bor sedan några år i en egen lägenhet. Han har
assistenter som stöd i hemmet och daglig verksamhet enligt LSS:10. Hans
mamma berättar:
– Jag och hans yngre syster arbetar som assistenter hos honom, det har vi
gjort sedan han fick assistans. Han har rätt svår autism och det gör att
man verkligen måste känna honom väl för att få vardagen att fungera.
Han har sin andra syster som kontaktperson enligt LSS, så där är han en
helg i månaden.
Jag är också hans gode man och sköter hans ekonomi och är den som
samordnar allt runt honom. Du kan inte ana hur mycket folk som är
inblandade i en människas liv när hon har handikapp! Det har varit
mer än ett heltidarbete bara att hålla kontakt med alla och se till att han
får det han har rätt till.
Vi i familjen känner ju honom väl så vi kan tolka vad han vill och mår
bra av. Vi kan hans speciella uttryckssätt. Jag utgår också från att han är
lik sina syskon. Det har varit lite svårt för personalen på daglig
verksamhet att lära sig hur de ska göra för att det ska fungera. De utgår
bara från hans autism, inte honom som person. Men nu tycker jag att de
har lyssnat och anpassat verksamheten till hans behov.
Nu har vi fått en ny överförmyndare som tycker att man inte ska vara
god man som anhörig. Jag förstår inte det, det är ju jag som mamma som
känner Liam bäst? Det blir ju märkligt om jag som mamma ska behöva
gå till en vilt främmande person och be att få pengar till hans
vinterjacka.
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Den inledande berättelsen illustrerar innehållet i detta kapitel. Personen har
sin mamma som god man och personlig assistent. I kapitlet fokuserar jag på
den speciella form av relation detta utgör i intervjumaterialet; de anhöriga som
valt att samla flera funktioner inom familjen. Liam har som många andra
brukare i undersökningen svårt att göra sin röst hörd delvis beroende på sin
funktionsnedsättning, delvis beroende på omgivningens inställning och
(o)förmåga att ge honom verktyg för att uttrycka sig. Hur ska vi förstå
inflytande och självbestämmande i relation till de brukare som på grund av
sina funktionsnedsättningar inte kan eller inte ges tillfälle att uttrycka sig? Vad
är ställföreträdarens roll? Vad är anhörigas roll? Förhållandet illustrerar en
angelägen knutpunkt i avhandlingen.

10.1 Tomrum och tolkningsföreträde
Intentionerna och insatserna i LSS syftar till att personer med omfattande
funktionsnedsättningar ska ges möjlighet till inflytande och självbestämmande
i vardagen och delaktighet i samhällslivet. Jag har visat att funktionsförmåga,
scen och relationer påverkar individens möjligheter. De intervjuade brukarna
utvecklar olika former av strategier. Många har ett behov av stöd från andra för
att kunna påverka sin situation. Det gäller framför allt personer med kognitiva
nedsättningar. I tidigare kapitel har jag visat att det ibland uppstår ett tomrum
runt dessa personer. Intervjumaterialet visar att tomrummet skapar utrymme
för rivaliserande tolkningar. I tomrummet uppstår en kör av andra röster än
brukarens. Det är röster från anhöriga, god man, LSS-personal och olika
myndighetspersoner. Många är de som har meningar om vad som är bäst för
brukaren och vem av dem som är bäst lämpad att uttolka brukarens egen vilja.
Personlig assistans är den LSS-insats där inflytande är tydligast formulerat
och insatsen utgjorde därför en start i undersökningen. Utifrån assistansstudien kan graden av inflytande sägas sträcka sig från den helt autonoma
brukaren till den helt utelämnade brukaren utan något eget inflytande. Ställföreträdarskap har visat sig vara betydelsefullt i undersökningen som helhet.
Förhållandet mellan inflytande/självbestämmande och brukarens/ställföreträdarens aktivitet kan beskrivas och renodlas som fyra positioner. De ger en
schematisk bild av upplevelsen av inflytande och självbestämmande. Variabeln
aktiv – passiv anger graden av aktivitet. Brukaren eller ställföreträdaren kan
förhålla sig passiv och anpassa sig eller agera som ett aktivt subjekt. Det finns
glidningar mellan de fyra positionerna men de beskriver på ett övergripande
sätt hur brukarens position förstås och uppfattas ur de skiftande perspektiv
intervjupersonerna representerar. Den tematiska bilden kan sammanfattas i
följande figur:
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Figur 3. Tematisk bild av inflytande och självbestämmande för brukare med LSSinsatser i relation till aktivitet – passivitet.
Hög grad av inflytande
och självbestämmande

Brukare/
god man
är aktiv
Brukare/
god man
är passiv

Låg grad av inflytande
och självbestämmande

1. Autonom
med stark röst

2. Vanmakt, ohört
motstånd, strid om
tolkningsföreträde

3. Anpassad autonomi,
nöjd med inflytande
genom andra

4. Utsatt i ett tomrum,
informella talesmän

I position ett finns de brukare som ser sig själva och av omgivningen betraktas
som autonoma. De för sin egen talan, känner väl till sina rättigheter och kräver
inflytande och självbestämmande. De beskrivs ha en subjektposition i sina liv.
Här återfinns också de med omfattande funktionsnedsättningar, som förutom
LSS-insatser också har en god man som stöd. Då en god man är aktiv så
upplevs brukaren ha starkt inflytande på sin situation genom ställföreträdaren.
I positionen återfinns på så sätt den grupp som upplevs och beskrivs som
brukare med stort eget inflytande och självbestämmande, men också brukare
utan eget inflytande med en stark företrädare som agerar i brukarens namn.
Stödet av god man samverkar med stödet av LSS-insatser. Anhöriga beskrivs
som speciellt starka företrädare i intervjumaterialet.
I den andra positionen återfinns de brukare som trots aktivitet inte
upplever att deras inflytande beaktas. Det kan vara okunskap hos brukare eller
god man om rättigheter eller funktionsnedsättningen eller ett motstånd som
inte beaktas av omgivningen. Det ger en upplevelse av vanmakt för individen
eller den gode mannen. Omgivningen kan negligera brukarens uttryck för
självbestämmande. En annan upplevelse är att inflytandet i hög grad begränsas
av regler och rutiner. Det kan även vara anhöriga, som inte ser till den vuxna
individens behov. Då kan godmanskapet motverka inflytande över insatser och
vardag.
Brukare i den tredje positionen väljer att låta andra föra deras talan. De
upplever sig få ett individuellt anpassat stöd. De beskriver sig självständiga
med det stöd de får och menar att det är en nödvändig anpassning till
funktionsnedsättningen. I de fall det är en god man, som talar för brukaren,
förlitar sig den gode mannen på att personer i brukarens närhet kan bedöma
brukarens bästa utifrån sin kompetens med passivt stöd av ställföreträdaren.
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Tillsammans formar andra ett stöd anpassat till brukarens förmåga med ett
vardagligt självbestämmande.
Brukare utan möjlighet att uttrycka sin mening återfinns i den fjärde
positionen. I gruppen kan individer utan ett aktivt stöd av någon formell
ställföreträdare återfinnas. Individen kan även ha en ställföreträdare som är
passiv eller frånvarande. Individerna kan på så sätt bli utsatta och hjälplösa.
För den gruppen upplevs framför allt insatsen personlig assistans speciellt
utsättande. Det fanns i intervjumaterialet en stor oro för hur vardagsvillkoren
ser ut för personer med personlig assistans om det inte finns ett vakande öga.
Det innebär en särskild utsatthet för personer som på grund av sin
funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att kommunicera sina behov och
önskningar. Brukaren tillbringar då många timmar ensam med en assistent
utan närvaro av andra personer och utan möjligheter att förmedla sin
upplevelse.
De positioner som har betecknats som autonom (1) respektive utsatt (4),
väcker frågor om skärningspunkten mellan individens möjlighet att uttrycka
sin mening och ställföreträdarskapets roll. I detta kapitel är temat en strategi
som innebär att samla alla roller i en enda person.
Jag har intervjuat sammanlagt 24 gode män. Av dem har elva personer flera
roller i förhållande till huvudmannen. De är förutom god man också anhöriga
till huvudmannen och sju av dem har också anställning som personlig assistent
till denne. De sju har alltså tre roller i förhållande till sina vuxna barn. De har
delar eller hela sin inkomst från arbetet som personlig assistent i familjen.
Ytterligare personer i intervjumaterialet är anhöriga och god man till brukaren
och tar ansvar för omvårdnaden av brukaren flera dagar i veckan, men utan att
knyta det till en anställning. Bland de intervjuade 22 brukarna har sju en
familjemedlem som god man, men ingen av de sju brukarna har en anhörig
som anställd stödperson. Se bilaga 3, 4 och 5.
Jag har sökt dokumentation på nationell nivå om hur frekvent förhållandet
med flera roller är. Enligt SOU 2004:112, är en stor del av dagens gode män
anhöriga till huvudmannen (s.791). Det innefattar många personer som är god
man till en åldrad förälder. I Sverige fanns år 2000 cirka 51 400 beslut om
godmanskap enligt FB 11:4 och 37 700 gode män (SOU 2004:112). Det finns
inga uppgifter på nationell nivå om hur många av dessa gode män som har
uppdrag för en person med LSS-beslut. Hur många av dem som kombinerade
tre roller saknas nationella uppgifter om, men utredningen diskuterar dem som
en grupp som det vore angeläget att studera.
Den kartläggning i länet, som ingår i avhandlingens material, bygger till
stora delar på överförmyndarnas muntliga uppskattning, vilket ger en
osäkerhet i tillförlitligheten. Kartläggningen visar att inte heller på regional
nivå finns systematisk dokumentation som visar förekomst och omfattning av
”tre-rollers-uppdrag”. Tendensen i kartläggningen av Kronobergs åtta
kommuner pekar mot att av länets uppskattningsvis 1 200 beslut om god man
enligt FB 11:4, riktar sig minst en tiondel till personer med samtida LSS-
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beslut. Underlaget är dock bristfälligt, se tabell 9 i appendix. I intervjumaterialet utgör de gode män som också är anhöriga och assistenter en
tredjedel.
Det råder delade meningar i intervjumaterialet om brukarens inflytande
och självbestämmande med en anhörig som god man. Ståndpunkterna tar sin
utgångspunkt i olika synsätt på brukaren, livshistoriens betydelse, det livslånga
beroendet som brukaren har och synen på behovet av kontroll. Föräldrarna i
min undersökning hävdar att i deras kontakter med omvärlden för det vuxna
barnets räkning ger rollen som god man auktoritet. Ansvaret för sina barn bär
föräldrarna i intervjumaterialet med sig även sedan barnet blivit vuxet.
Det kanske är svårt för andra att hålla isär, själv tycker jag att det är
självklart. Hemma är jag pappa och i alla offentliga sammanhang
företräder jag henne. På möten med assistenterna, kommunen,
Försäkringskassan, då är jag företrädare. Då är jag hennes röst. (1Gm:5)
I intervjumaterialet finns det sju personer som har en mångsidig och långvarig
relation till brukaren genom att vara personlig assistent, god man och anhörig
samtidigt. De tycker att det är många fördelar med arrangemanget att ha tre
roller i relation till brukaren.
Man är ju inne i det. Det är inget man bara hoppar in i och jag vet ju
ruljansen hela tiden. Inga frågetecken utan det rullar på. /…/ Jag kan
inte se några nackdelar med att ha alla tre rollerna. [som nära anhörig,
god man, personlig assistent](2GM:15)
Rösten som ställföreträdare blir trovärdigare med ett samtida föräldraskap,
framhåller en del intervjupersoner. Föräldrarollen innebär en djup kunskap om
person och behov. Det framhåller såväl intervjupersoner, som själva är
föräldrar, som övriga personer. En av föräldrarna är personlig assistent på
heltid tillsammans med huvudmannens syster, mamman slutade med sin
tidigare yrkesverksamhet när sonen fick assistans.
Jag är både mamma, assistent och hans röst. Jag tror inte assistenterna
kan sära på det. Om det är något som inte passar så ringer jag. Jag tycker
nog att de lyssnar på mig, att de ser mig som hans röst. Jag är ju också den
som har mest timmar hos honom, de vet att jag klarar honom för han är
inte lätt! (1Gm:2)
De intervjuade föräldrarna har vårdat barnet under barndomen och fram till
vuxenlivet. De menar att det varit ett naturligt steg från att ha varit
vårdnadshavare till att bli god man, när barnet blir myndigt. De tycker sig
känna sitt barn väl och vet hur den unge vuxne tänker och vill ha det, de
känner väl till hela levnadshistorien. De framhåller den över tid kontinuerliga
relationen som ett mått på kvalité. Det finns ett starkt socialt band, byggt på
en stark känslomässig relation. Heidegren (2009:76) menar att just kvalitén är
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väsentlig. Tidsaspekten av en relation påverkar kvalitén på relationen, anser de
intervjuade brukarna, assistenterna och gode männen. En långvarig relation
ger upphov till en större ”inmutning” i varandras liv. Det ger också en större
kunskap och omtanken om brukaren blir tydlig. Att mäta eller bedöma
kvalitén på mellanmänskliga relationer ur ett erkännandeperspektiv är svårt.
Jag tar mest upp det som farsa. Jag tycker det är bra att göra som pappa.
[Min roll som] god man får hänga med på köpet. Han [fostersonen]
vet att jag är god man och förstår vad det innebär. Att jag ska hjälpa
honom med pengarna och … sedan tycker han att det är jobbigt att jag
kan ställa krav. ”nu är jag god man inte pappa nu får du lyssna på mej!”
Men han förstår det. (2GM:8)
Heidegren (2009:71ff) menar att kontinuitet över tid i en relation är en
väsentlig aspekt. Med en anhörig i alla tre rollerna blir det en stor kontinuitet
och stabilitet i relation till brukaren.
Frågan är om sammansmältningen av de tre rollerna är en form som
gynnar individens eget inflytande och självbestämmande. Lewin talade redan
1998 om betydelsen av att ha en stark företrädare för att få tillgång till LSSinsatser. De riviga morsornas triumf kallar Lewin (1998:225) den effekt
betoningen på individen som autonom kan få. De som inte själva kan agera
autonomt blir då beroende av riviga morsor, menar Lewin. I sin genomgång av
LSS:s tillämpning åren efter reformens införande visar hon att många brukare
inte kan föra sin egen talan. Det blir då betydelsefullt att svagare individer
företräds av någon väl insatt person, finner hon.
Och är det inte de enskilda som själva står för styrkan är det deras
företrädare. Lite tillspetsat ser vi här de riviga morsornas triumf.
(Lewin, 1998:225)
I assistansstudien intervjuar jag fem företrädare, som alla är nära familjemedlemmar till brukaren. Jag finner starka inslag av strid och kamp i
ställföreträdarnas skildringar av sin omsorg om brukaren. De menar alla att de
har uppnått de insatser de strävat efter för sin anhörige genom att vara
påstridiga. De menar att deras anhörige befinner sig i en utsatt position och att
de väljer att aktivt strida för dennes rättighet att leva ett självständigt liv med
alla former av stöd. Min slutsats är att stödet av god man är betydelsefullt för
att erhålla individuellt anpassat LSS-stöd. Brukarens röst blir starkare med
stöd av gode mannens röst, som i assistansstudien just har formen av riviga
föräldrars röst, för att använda Lewins uttryck. Möller (1996) och Olin &
Ringsby Jansson (2006) har också pekat på familjemedlemmar som starka
företrädare.
I godmansstudien är bilden mer komplex. De brukare, som har nära
anhöriga som gode män, har i ett par fall riviga morsor som strider för sitt
barns rättigheter. De nära anhöriga liknar här de i assistansstudien. Men i
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godmanstudien framhålls också att det nära släktskapet kan leda till att en god
man känner sig tvungen att tona ner sina krav och tassa för LSS-personalen
för att brukaren ska behandlas väl. Man väljer sina strider (2GM:14) hävdar ett
par gode män, som också är föräldrar.
Saker som jag personligen tycker är fel, det är inte alltid jag säger det. Just
bara för … en mamma tycker att hon måste ha god stämning med
personalen. Då försöker jag hålla igen lite.(2GM:14)
Detta och andra liknande intervjusvar visar att anhöriga, som är gode män,
känner sig beroende av de anställdas positiva inställning till brukaren. De vill
inte försätta sig i konflikt med den LSS-personal, som dagligen ger det vuxna
barnet omsorg. De är rädda för att brukaren ska drabbas om det blir konflikter
med föräldern. De anställda beskrivs och upplevs ha stark makt över brukarens
vardag.
De intervjuade brukarna betonar vikten av att lära känna stödpersonerna
väl. Det gäller både god man och LSS-personal. Det ökar den individuella
friheten i relationen och gör att brukaren kan känna sig accepterad som
person. De sociala band som utvecklas i relationen mellan assistent och
brukare eller god man och brukare kan vara komplicerade att bedöma. Ska
relationen bli stabil över tid krävs att båda parter erkänner varandra och tar
aktiv del i relationens upprätthållande. Jag vill kunna var mig själv, inte känna
att jag spänner mig (1Br:9). Brukarens behov av kontinuitet i stödet bryts vid
personalomsättning. Med många nya personer tappas kunskap om den
enskilde bort, vilket blir komplicerat när individen inte själv kan beskriva sina
behov, vilket ger stöd för Heidegrens (2009) tanke om tidsaspekten som
väsentlig för erkännande. Hög personalomsättning påverkar brukarens
möjlighet att påverka sin vardag negativt, poängterar de intervjuade
yrkespersonerna.
Jag är hennes röst, jag har en annan balans [än personalen]. Personalen
kan komma och gå. (2GM:18)
I kontakten med myndigheter är den goda personkunskapen en tillgång. De
anhöriga har en bestämd uppfattning om omsorgsbehovet och kan
argumentera med olika myndighetspersoner. Det är tydligt i processen för
ansökan och utredning till personlig assistans, då de har egen erfarenhet att
argumentera utifrån i kontakten med utredande myndighet. De gode männens
egna beräkningar och beskrivningar av behov skiljer sig avsevärt från
Försäkringskassans beräkningar och synsätt. Den nära relationen till brukaren
blir då avgörande för omfattning och utformning av insatsen.

197

Det var jättejobbigt att få assistans när han flyttade hemifrån, det tog
1,5 år! Vi hade räknat ut att han behövde 138 timmar/vecka med natten
och vi fick 38 timmar och tio minuter. Vi överklagade [och fick rätt].
(1Gm:1)
Flera gode män beskriver det som att de ägnat mycket tid och möda åt att få
Försäkringskassan att förstå omfattningen av funktionshindret. De brukare,
som har en anhörig som god man, har ofta ett starkt stöd av denne även i
utformningen av insatsen. När det kommer till rekrytering, känner de
brukaren så väl att de kan välja assistent. De kan i vissa fall sammanföra
sökande till tjänsten med brukaren. De menar att det går att se vid mötet om
det kan vara en person, som brukaren kan trivas med som sin personliga
assistent.
Han har inget språk. Han kan visa vem han vill ha. När assistansen
började hade vi kallat tre till intervju och han bestämde sig för henne. Vi
förstod precis att han hade valt henne, han var inte alls intresserad av de
andra. /…/ Han förstår situationen menar vi. (1Gm:1)

10.2 En motståndsstrategi?
Med pastoralmaktsbegreppet avsåg Foucault att makten är spridd på många
samhällsfunktioner runt alla medborgare. I min undersökning beskriver några
personer det som en strategi för att samla ihop stödet så mycket som möjligt
på så få personer som möjligt. Regelverket ger möjlighet för familjen att samla
allt inflytande på familjemedlemmar. De beskrivna familjerna gör motstånd
mot uppdelningen av ansvaret för individen.
Det upplevs som komplicerat när många olika personer är inblandade, visar
denna undersökning och tidigare forskning. Det upplevs som att experterna
tenderar att ta över familjens ansvar (Säwe, 2004; Åkerström, 2004). Föräldrar
till barn med funktionsnedsättningar har beskrivit en upplevelse av att
samordningen runt barnet är bristfällig och arbetskrävande för dem som
föräldrar, visar forskarna. Även denna undersökning pekar på att det stärker
brukarens inflytande att föräldrar har engagemang i alla frågor som rör
brukaren.
Jag som god man har att hålla i hans dagliga liv, det sköter jag, mat och
kläder, hushållskostnader. Ansöka om stipendier. /…/ Jag har en stark
röst [som mamma] men visst blir det starkare som god man. Jag är
väldigt bestämd! Jag har sett så många avarter med god man. Som god
man ska man bevaka hans intressen, de [brukarna] ska ha kläder och mat
men de ska också ha nöjen. Man måste ha en övertalningsförmåga man
måste lirka med honom [mamman arbetar också som personlig
assistent]. (2GM:1)
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Att samla ansvaret ökar möjligheten att kontrollera LSS-insatserna till
brukaren. De intervjuade gode männen, som är anhöriga, lägger ner mycket
tid på att bevaka brukarens rättigheter och sörja för person. Innebörden av
godmanskapet kan förstås som ett formellt rättsligt erkännande av föräldern
som ställföreträdare. De utövar ett stort inflytande över verksamheten, menar
övriga intervjuade.
Fördelen med en förälder som god man är att de verkligen känner
brukaren väl. De flesta brukare kommer ju att möta så väldigt mycket ny
personal genom livet att det kan vara bra med en fast punkt.(2Hl:gr)
Uppdraget som god man är ett frivilligt samhällsuppdrag och är inte förenat
med krav på speciell utbildning eller erfarenhet. Enligt lagstiftningens något
ålderdomliga formuleringar ska en god man vara rättrådig, erfaren och i övrigt
lämplig (FB 11:12). Argumentationen i SOU 2004:112 är kluven, å ena sidan
ska i första hand anhöriga tillfrågas, då utredaren menar att anhöriga oftast är
väl insatta i den enskildes personliga förhållanden (s.73; 707). Å andra sidan
framför utredaren farhågor för föräldrars förmåga att låta det vuxna barnet bli
självständigt och risken att insynen begränsas (s.791). De intervjuade LSSverkställarna anser till skillnad från de intervjuade gode männen att det är en
fördel om föräldrarna på sikt kan överlåta godmanskapet till en från familjen
utomstående. Som skäl anför de att det ofta kan uppstå en oklar rollfördelning. De menar att det är en fördel för den vuxne personen om föräldrarna
enbart kan inta rollen som föräldrar och hålla det skilt från godmansrollen.
Det händer att föräldern fortsätter att betrakta den vuxne som ett barn och
därmed tar beslut över dennes huvud, menar de intervjuade LSS-verkställarna.
Barron (2001) och Askheim (2003a) lyfter fram de dilemman, som starka
anhöriga orsakar i personlig assistans till personer med intellektuella
funktionsnedsättningar. Föräldrarna engagerar sig som företrädare för sina
vuxna barn med risk att den unge brukarens självständighet inte uppmuntras.
Men de är samtidigt en stark röst som bevakar individens rättigheter. Det
överensstämmer med de dilemman som diskuteras i min undersökning.
Ibland kan man inte se klart. Exempelvis en kvinna som just blivit
vuxen och då kan inte mamman – gode mannen se klart och se skillnaden
att vara ett barn och att vara en vuxen. Det är mycket känslor /…/ Man
inser kanske inte att de har andra rättigheter och andra behov. Det är
svårt för dem att låta dem bli vuxna. (2Ve:gr)
Det bekräftas av, att de gode män som kombinerar föräldrarollen med
godmansrollen, själva inte skiljer rollerna åt. De agerar främst som föräldrar,
menar de.
Brukarna uttrycker att det är en trygghet för dem. De vet att den personen
känner dem väl och att han eller hon då vet hur de vill ha det. Gustavsson
(1997;1998:149ff) diskuterar en tänkbar förklaring till att brukare och
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anhöriga har en tät kontakt även i vuxenlivet. Han menar att för de personer
han intervjuat är det ett sätt att göra motstånd mot ett stigmatiserande
bemötande från omvärlden. Genom att söka sig till den egna familjen kan
brukaren upprätthålla bilden av sig själv som en normal person som förtjänar
att bemötas med respekt. Inom familjen finns kunskap om individens resurser,
inte bara svagheter. Det kan ses som en strategi ur den stigmatiserade
personens eget perspektiv, som en form av motstånd. Det är en
vidareutveckling av Goffman stigmabegrepp, menar Gustavsson (1997).
Jag hade pappa innan [som god man] och nu har jag min syster. Det
var hon som erbjöd sig själv när pappa inte orkade längre. Jag blev
jätteglad. /…/ om inte min syster hade velat hade jag fått ta en
utomstående. Någon man inte känt. Jag vill hellre ha min syster.(2Br:6)
Av de intervjuade brukarna i godmansstudien har drygt hälften en släkting
som god man. Det beskrivs som tryggt för då känner de varandra väl och de
träffas ändå – vi träffas ofta men som systrar mer (2Br:6).

10.3 Kontroll och insyn
Nära anhöriga som är gode män eller kombinerar tre roller, väcker många
frågor i intervjumaterialet. De intervjuade LSS-handläggarna har en
ambivalent inställning till frågan om en nära anhörig är den som i första hand
är lämplig att företräda en närstående vuxen person. De första åren efter att en
person blir myndig kan det vara naturligt att personens föräldrar fortsätter sitt
förmyndarskap i form av god man, enligt intervjupersonerna. Många
ungdomar bor hemma ytterligare flera år sedan de ha slutat gymnasieskolan
och det kan då vara förklarligt att ställföreträdarskapet består.
Det är olika. Man ska vara mer självständig nuförtiden och då bryter
man ut den biten [den juridiska och ekonomiska] vid 18:års ålder.
Den biten får god man sköta för att de inte ska vara beroende av
föräldrarna hela tiden. Sedan finns det en och annan som har dålig
erfarenhet av en utomstående god man och då är det tryggare inom
familjen (2Hl:gr)
En handläggare påpekar också att många brukare under sitt vuxna liv kommer
att utsättas för en mycket stor mängd personal som utifrån eget tyckande gör
ingripande förändringar för brukaren. Ett tidigare citat ger exempel på en
sådan genomgripande förändring då LSS-personal ändrar förutsättningarna
för ett fungerande språk. Den nära relationen innebär då en stor
personkunskap som kan vara tryggare för den brukare som inte själv kan ha
inflytande. Men det kan också komma att betona brukaren som ett barn.
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Det är ett ganska enkelt uppdrag för att vi känner varandra jätteväl,
han är ju våran unge. Man vet hur han fungerar och tänker. Man vet
vilka egenheter han har. Man får ta tag i saker och ting, när han susar
iväg för jävligt och då får man liksom styra upp det som god man. Men
det gör man ju som pappa också. Så det är som samma sak. (2GM:8)
Även någon av de intervjuade brukarna menar att det kan bli för nära – för
henne var jag Lillan, hon var storasyster (2Br:2). Fördelarna med att någon mer
utomstående person tar över godmanskapet på längre sikt anges vara att
föräldern kan då ”bara” vara förälder. Den unge vuxne personen kan då
utveckla en större självständighet från sin familj, anser en LSS-handläggare.
Familjerollerna riskerar att låsa brukaren i en osjälvständig roll. I vårt samhälle
är det vanligen så att unga vuxna skapar ett eget liv utan sina föräldrars
övervakning. Det är så vanligt att handläggarna pratar om det som ”naturligt”.
Familjer, som behåller alla roller runt brukaren inom familjen, bryter mot den
vanliga utvecklingen mellan föräldrar och unga vuxna. Uppfattningen att
familjen ska släppa taget (2Ve:gr) kan förstås som försök att disciplinera
familjen till normalitet.
Insynen från utomstående i brukarens vardag ökar med en god man utanför
familjen, vilket kan vara till gagn för individen, menar de intervjuade
yrkesgrupperna. I undersökningen framkommer en tveksamhet om
rättsskyddet, när kretsen kring brukaren är snäv. Det finns ett ifrågasättande,
bland handläggare och verksamhetsansvariga inom LSS, av det lämpliga med
att endast ett fåtal personer får insyn i tillvaron för brukaren. De har erfarenhet
av att det i varje kommun finns ett antal brukare som har hela sin familj
involverad i godmanskap, assistans och vardag. Att då som ansvarig för
verksamheten eller som handläggare urskilja vad som är brukarens vilja och
intresse och vad som är den involverade familjens inflytande och
försörjningsmöjligheter är mycket svårt, framhåller flera intervjuade. Det kan
påverka den enskildes rättsskydd.
Det är negativt med god man som är anhöriga. Det kan vara det här
med ekonomin. Att maten kostar för mycket, att man tycker att brukaren
faktisk har mycket pengar och ändå spar man. De ska inte gå ut, de ska
inte köpa nått till lägenheten, det kan jag tycka är svårt. Det finns vissa
anhörig gode män som håller hårt [i pengarna]. Vi hade en brukare som
inte fick prenumerera på en veckotidning för att det var för dyrt. Det är
tragiskt. [Vi har en person] där mamman håller i pengarna. Han får
ingenting, inte ens kläder. Vad gör man åt det, vi har påtalat det /…/
men brukarens vill inte för då kommer inte mamma att hälsa på honom.
Och hon är hans enda kontakt. Vad gör man? Han är medveten och kan
säja vad han vill!(2Ve:gr)
Länets överförmyndare har delade meningar om de dubbla rollerna som
anhöriga med uppdraget god man har. De anger liknande skäl som de ovan
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diskuterade argumenten
principbeslut.

från

handläggarna.

Vissa

kommuner

har

I vår kommun vill de inte att det ska vara anhöriga som är gode män, så
jag blev tillfrågad om jag kunde ta över efter hans bror. Överförmyndaren menade att det ska vara en utomstående.(2GM:3)
I slutbetänkandet (SOU 2004:112) hävdar utredaren att det kan betraktas som
jäv att en personlig assistent, som är anställd direkt av brukaren även är god
man. I utredningen (s.794) refereras till överförmyndare som liksom i min
undersökning menar att även om det finns en annan arbetsgivare åt
assistenten, så ingår det i den gode mannens uppdrag att bevaka hur insatserna
ges. Det är då olämpligt att samma person innehar båda rollerna. Det innebär
ett jävsförhållande att som god man vara arbetsgivare åt sig själv som assistent,
enligt utredaren. Den gode mannen ska granska det arbete hon eller han själv
utför som assistent. Det kompliceras ytterligare om den gode mannen också är
nära anhörig till brukaren. Utredaren menar också att det då kommer att
saknas insyn utifrån i den enskildes tillvaro. Brukaren blir helt beroende av en
och samma person. I mitt intervjumaterial uttrycks dessa farhågor som en brist
på rättsskydd för brukaren. Det framkommer också farhågor för att man inom
familjen ekonomiskt utnyttjar familjemedlemmen med funktionsnedsättning.
Det blir en ökad utsatthet för individen.
För det var så att föräldrarna hade henne tills jag tog över och hon
flyttade till den här kommunen. Jag tror att det var gruppboendet som
initierade frågan [om god man]. ÖF frågade inte föräldrarna för att de
var inte lämpliga – de hade svårt att hålla isär ekonomierna, hennes och
deras egen. Vi hade ett möte, där de kastade mycket fula saker på oss och
avslutade med att fråga när de skulle få tillbaka alla pengarna de hade
lagt ut på flickan. Men jag visste att de hade gått och nallat på kontot
dagen efter de blev av med uppdraget. Och det skulle ju ha kunnat
polisanmälas, men vi valde att inte göra det. Och då förstod de ju kanske
att de hade gått över gränsen, de har ju levt gott på henne då.(2 GM:6)

Kunskap och kompetens
Människor med kognitiva funktionsnedsättningar är i olika grad i behov av
stöd för att kunna vara självbestämmande. Gode män och anställda inom
LSS-verksamheter kan använda sitt uppdrag till att stödja individen i att fatta
beslut efter sin förmåga. Personer med kognitiva begränsningar behöver
motivation och tid för att våga pröva nya saker eller bryta en passivitet. De
anställda i det dagliga arbetet förmår inte alltid hantera de dilemman, som
uppstår mellan brukarens självbestämmande och brukarens bästa, menar
intervjupersonerna. En tolkning kan vara att det är ett utslag av traditionellt
omhändertagandet av människor med funktionsnedsättningar.
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Det framkommer i flera intervjuer ett ifrågasättande av de anställdas
kompetens att på rätt sätt bemöta brukaren och de dilemman som uppstår i
vardagen. Widerlund (2007) redovisar ett liknande resultat från en
undersökning av brukarens självbestämmande i bostad med särskild service.
Hon menar att hennes resultat visar på en kunskapsbrist hos de anställda.
I intervjumaterialet visar de anställda ibland ett synsätt som kan beskrivas
som uppfostrande och kollektivt. Det är, enligt intervjupersonerna, ett
konsekvenstänkande, det vill säga en syn på brukaren som en person som ska
lära sig att ta konsekvenser. Det överensstämmer med ovan refererade
forskning inom LSS-boende. Bemötandet kan få betydelse för individens
inflytande och självbestämmande. Balansgången mellan underlåtenhet och
överbeskydd är svår, framhålls i intervjumaterialet. Några av de intervjuade
gode männen hävdar att det är de anställdas uppdrag att motivera och visa en
person med nedsatt kognitiv förmåga på alternativ. Det kräver ett erkännande
av varje människans inneboende potential och ett därpå följande arbetssätt,
som anpassas till varje individ. En kognitiv nedsättning kräver en annan
omsorg än vid andra former av funktionsnedsättningar. Det kan beskrivas som
en viss paternalism i bemötandet. Paternalism som tar sig uttryck som en
vårdande makt som syftar till en god omsorg för den enskilde, menar vissa
forskare är nödvändig (Askheim, 2003a; Lewin, 1998). Intervjumaterialet visar
att det finns många uppfattningar om vad som är god omsorg. De olika
perspektiven på vad som är individens bästa kan väcka motstånd hos de
inblandade och hos individen. Brukaren kan exempelvis välja att inte låta
stödpersonalen komma in i hemmet. Makt är en betydelsefull ingrediens i de
relationer, som omger brukaren även om den döljs bakom omsorg. Materialet
visar att kontroll och stöd är sammanflätat och blir särskilt komplicerat med
anhöriga i flera roller i relation till brukaren.
Handläggarna menar att en förklaring till varför relativt många föräldrar
fortsätter att vara gode män åt sina vuxna barn är att informationen är oklar.
Informationen mellan överförmyndare och handläggare har ingen fastlagd
struktur och varierar i kommunerna. I undersökningen efterfrågar LSShandläggarna årlig information om nya godmansbeslut från ÖF. Deras
erfarenhet är att de inte enbart kan basera sin information på uppgifter från
brukare och föräldrar, då det råder en osäkerhet för många i frågan. En del av
det problematiska runt godmanskap är att ansvaret för information om
lagstiftning och den enskildes rättigheter är otydlig, menar de. I de kommuner
studien genomfördes fanns inte någon upparbetad ansvarsfördelning mellan
överförmyndare, LSS-handläggare och till exempel särskola kring
informationen till ungdomar och anhöriga vid övergången från omyndig till
myndig. Handläggarna upplever att det uppstår problem med den bristfälliga
kunskapen. Det kan innebära att de får in ansökningar från ungdomar över 18
år, där föräldrarna skrivit under ansökan i tron att de automatiskt fortsätter
som vårdnadshavare även då barnet uppnått 18 års ålder. I andra fall vet
handläggaren inte hur det formella ansvaret är utformat.
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Ibland kan föräldrarna hänga kvar. Brukaren kan absolut inte föra sin
egen talan och föräldrarna tror att de är god man. Och alla andra runt
omkring med. Bankerna gör ju fel, de ger en form av fullmakt till
föräldrarna. Men kan inte brukaren tala eller skriva sitt namn, hur kan
de då skriva på en fullmakt? Överförmyndaren säger att hon kan inget
göra, hon kan inte känna till det.( 2Hl:gr)
Att brukaren betraktas som ett barn oavsett faktisk ålder eller mognad kan
förklara föräldrarnas syn på sig själva som fortsatta förmyndare. Inställningen
till om det uppfattas som en fördel eller nackdel att ha en god man, som är
närstående, kan förklaras med Goffmans (1959/2006) begrepp backstage och
frontstage.
God man är ju en person som tar över en stor del av ditt privata liv. Han
går ju in och tar en bit som vi friska så att säga sköter helt själva utan att
fundera på det. Men vänder man på det att någon annan skulle gå in och
titta på mina konton och rota i mina pengar, alltså det är en viktig bit
och i synnerhet för ”min” brukare. En stolt man som skött sig själv och
arbetat i all år /…/ han tycker det är pinsamt och kränkande. Jag vet att
det fanns en diskussion om att något av hans barn skulle ta det men han
tyckte inte att de hade med det att göra. Han vill inte veta av det men
han vet att han måste [ha god man] Då är det viktigt att sköta det
diskret. (2PA:gr1)
Mannen i citatet kan inte tänka sig att samla ansvaret i familjen. Han
markerar att han inte vill att hans vuxna barn eller någon annan känd person
ska få insyn i hans privatekonomi – backstage. Assistenten tolkar det som att
frontstage visar han upp en bild av sig själv som självständig och utan behov av
stöd. Den gode mannen ska sköta sitt uppdrag utan att synas. Det kan finnas
andra förklaringar eller tolkningar, som inte den intervjuade assistenten känner
till, till exempel relationen till barnen.
De som väljer att hålla godmanskapet inom familjen argumenterar för det
motsatta förhållandet. De vill hålla icke-familjemedlemmar frontstage och
sköter alla angelägenheter backstage i familjens hägn, för att brukaren inte ska
behöva visa upp sitt privatliv för utomstående.

Sammanfattande kommentar
I kapitlet är temat den omständigheten att runt vissa brukare möts tre roller i
en person. I intervjumaterialet framkommer att anhörigrollen för vissa brukare
kombineras med att vara ställföreträdare och personlig assistent. De föräldrar,
som också är god man, hävdar att kombinationen föräldraskap och
ställföreträdarskap ger dem auktoritet. Det finns ett stabilt socialt band byggt
på en känslomässig relation. Människor med omfattande funktions-
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nedsättningar kan komma att utsättas för en stor mängd personal, som utifrån
eget tyckande gör ingripanden i vardagen. Med en anhörig i alla tre rollerna
blir det en stor kontinuitet i relation till brukaren.
De här beskrivna familjerna gör motstånd mot uppdelningen av ansvaret
för individen på en mängd funktioner. Det beskrivs av några personer som en
medveten strategi för att samla ihop stödet. Det ökar möjligheten att
kontrollera LSS-insatserna och därmed vardagen för brukaren.
Omsorgsmaktens representanter utövar stöd men också en kontroll, som
strategin är ett motstånd emot. Det kan vara ett motstånd mot en upplevd
ovilja i omgivningen att respektera individens speciella behov. Det finns ett
inslag av bristande tillit hos de anhöriga för att deras vuxna barn verkligen får
det stöd de har rätt till, om de inte övervakar det. Tolkningsföreträdet som
diskuterats i tidigare kapitel löses genom den formella rätten att vara
ställföreträdare. Genom en stark anhörigröst gör familjen motstånd mot alla
andra röster, som anser sig veta individens bästa.
Ett sätt att tolka de yrkesverksammas beskrivningar av familjesituationen,
är att det finns en tendens att disciplinera familjerna till en ”normal” relation.
Det betraktas inte som ”normalt” att föräldrar tar ansvar för sina vuxna barn i
den utsträckning dessa föräldrar gör. Frågan är om detta betraktelsesätt är ett
uttryck för missaktning av den olikhet som funktionsnedsättningen innebär.
Ett erkännande för olikhet kan ge en annan förståelse för den ”onormala”
relationen, som i situationen upplevs som ett nödvändig skydd (Jfr.
Gustavsson, 1997).
En alternativ tolkning kan vara att brukaren inte erkänns av familjen som
en vuxen person med behov av och rätt till en viss självständighet. Med en
anhörig i två eller tre roller finns risken att personen förblir bemött som ett
barn. I undersökningen finns även en tveksamhet om rättsskyddet för
individen när kretsen kring brukaren är snäv. Det finns ett ifrågasättande av
det lämpliga med att få personer har insyn i tillvaron för brukaren. Brukarens
eget inflytande riskerar att skymmas. Lösningen med rollansamlingen kan vara
en strategi för att bevara brukarens och familjens integritet och stänger på så
sätt för insyn.
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KAPITEL 11.
SLUTDISKUSSION
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och analysera villkor,
möjligheter och gränser för inflytande och självbestämmande för personer med
LSS-insatser. I den lag som reglerar stöd till människor med omfattande
funktionsnedsättningar framhålls individens rätt att i möjligaste mån ha
inflytande över insatserna och självbestämmande i sin tillvaro. Jag lyfter i det
första avsnittet fram ett av avhandlingens resultat i relation de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen. Undersökningen visar en diskrepans mellan
de ideal som lagtexten konstruerar och den vardag som individen lever i.
I det därpå följande avsnittet knyter jag framställningen till de
frågeställningar som väglett avhandlingsarbetet: Hur beskrivs och upplevs
inflytande och självbestämmande i vardagen med LSS-insatser? Vilka faktorer
påverkar inflytande och självbestämmande för människor med LSS-insatser? I
undersökningen ingår två intervjustudier. Det är en studie med fokus på
människor som har personlig assistans och ytterligare en studie av situationen
för personer med någon insats enligt LSS i kombination med god man. Hur
regleras och organiseras inflytande och självbestämmande för personer med
dessa specifika stöd?
Jag för därefter en diskussion kring de mönster som jag uppfattar som
centrala i det empiriska intervjumaterialet och i analysen. Den bild som tonar
fram med ett mönster av tre positioner åskådliggör den komplexitet och
motsägelsefullhet som materialet uppvisar. En kort reflektion kring metod
följer och kapitlet avslutas med de frågor avhandlingen ställer i relation till
dagens praktik samt förslag på fortsatta frågeställningar att undersöka.

11.1 Erkännande, makt och möten
Människor med omfattande funktionsnedsättningar tillhör en grupp som i alla
samhällen riskerar utsatthet. Individen har många gånger stort ekonomiskt,
socialt och fysiskt beroende av andra för sin överlevnad. I Sverige har under de
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senaste decennierna skapats nya stöd- och serviceinsatser till gruppen.
Lagstiftningen har individens autonomi i centrum. Individens eget ansvar,
inflytande och självbestämmande betonas i interventioner till LSS. Jag utgår i
detta avsnitt från de tre teoretiska ingångarna för analysen för att med stöd av
dessa formulera ett av avhandlingens centrala resultat: diskrepansen mellan
ideal och vardag.

Erkännande
Erkännandeteori bidrar till en förståelse av förhållandet mellan ideal och
vardag. Teorin belyser själva mötet och dess parter på skilda nivåer (Taylor,
1994/2009; Honneth, 2000/2003). Analysen pekar på en diskrepans mellan
erkännande på en makronivå med LSS och erkännande i det personliga mötet
på en mikronivå. Med stöd av Honneth finner jag att LSS är baserat på ett
generellt erkännande av brukaren som medborgare med rättigheter som andra.
De uttalade ambitionerna med intentionerna är att brukaren ska uppnå
delaktighet i samhället och att ha kontroll över det egna livet. Villkor för
inflytande och självbestämmande regleras formellt i lagstiftningen och i
organisationen av stödinsatser. I intervjumaterialet är det avgörande för
brukarens upplevelse av inflytande och självbestämmande att den egna
förmågan tillåts samspela med omgivningens handlande. Ett bemötande och
handlande som baseras på erkännande av den enskilde som unik person och
som kapabel att efter förmåga forma sin vardag och sitt liv, skapar utrymme.
Omgivningens handlande stöder då individens integritet och kan byggas på
respekt för personens självbestämmande. En avgörande faktor är ett
ömsesidigt erkännande i relationen mellan brukare och stödperson.
I undersökningen ges ett flertal exempel på handlande som upplevs som
det motsatta och därmed kränkande. Ett handlande som avser att vara ett
erkännande kan utföras på ett sådant sätt att bemötandet upplevs som ett
begränsande av individens eget inflytande och självbestämmande. Ett exempel
är den brukare som själv vill hjälpa sina barnbarn i olika situationer men
hindras av assistenten som inte vill riskera att brukaren ramlar. Det blir ett
missriktat erkännande i all välmening, som i intervjumaterialet grundas på att
andra tycker sig veta brukarens bästa.
LSS-insatser ger ett individuellt stöd om relationen mellan brukaren och
stödpersonerna präglas av ett ömsesidigt erkännande av likhet – rätt att leva
som andra. Dessutom krävs ett erkännande av olikhet – det vill säga rätt att bli
kompenserad för begränsade förmågor och samtidigt ett erkännande av
grundläggande likhet. Det dubbla erkännandet ger utrymme för inflytande och
självbestämmande. Brukaren kan då beskrivas agera som autonom – som aktivt
subjekt med rätten att styra sitt eget liv. Med utgångspunkt i Honneths teori
hävdar jag att såväl det rättsliga som det personliga erkännandet är en
grundläggande förutsättning för individens inflytande och självbestämmande.
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Makt
Jag har i analysen arbetat med Foucaults (1975/2003; 1978/2004) maktperspektiv och begreppet pastoralmakt, som i sammanhanget kan kallas
omsorgsmakt. Med utgångspunkt i pastoralmakt – en makt med omsorg,
diskuterar jag dubbelheten i det bistånd brukaren får med LSS-insatser.
Foucaults pastoralmakt ser jag som en makt med ett vårdande syfte där
stöd och kontroll är sammanflätade. Makt i relationer till brukaren kan döljas
som omsorg och vård. Detta är speciellt tydligt med god man. För att den
gode mannen ska kunna ge brukaren stöd i ekonomiska frågor krävs, enligt de
flesta intervjupersonerna, en fullständig kontroll av den enskildes ekonomi.
Den goda avsikten med stödet kan innebära att parterna inte observerar
kontrollen och därmed maktperspektivet på relationen. Makten i relationen
förblir dold.
Jag betraktar den dolda makten i relationen som en faktor som kan kasta
ljus över upplevelser av underlåtenhet eller överbeskydd. Det upplevs
kränkande att utsättas för såväl för mycket ansvar som för lite. Det blir då ett
”missriktat” erkännande grundat på välvillig makt, men utan ett
grundläggande erkännande av den andre som en individ med förmågor och
begränsningar. Välvilja, omsorg och stnsätt riskerar att inskränka brukarens
eget självbestämmande. Erkännande utgör en grund för hur den vårdande
omsorgsmakten uttrycks och kompletterar på så sätt pastoralmakt. Ett
väsentligt resultat i analysen är att omsorgsmakt utan erkännande kan reducera
brukarens subjektsposition
Analysen pekar även på att maktdimensionen i relationen kan betyda att
det uppstår dilemman runt brukare som uttrycker sin vilja på ett annorlunda
sätt. Silfverberg (2006) menar att autonomi och oberoende paradoxalt nog kan
betraktas både som skydd och som hot för individen. Detta kan även ses i mitt
material. Autonomi som ideal blir då ett hot både för de individer som
uttrycker sin vilja på ett annorlunda sätt och för de som behöver ett starkt stöd
för att inte uppfattas som passiva. I intervjuerna uttrycks detta som
underlåtenhet eller att omgivningen tar sig rätten att uppfostra genom straff
eller gränssättningar (konsekvenspedagogik). Självbestämmande kan till
exempel överlämnas till personer som inte kan förstå följderna av ett beslut för
”att de ska lära sig att ta konsekvenserna”. Uppfattningarna om vad som är
bäst för brukaren avgörs av omsorgsmaktens företrädare.
Kring passiva och förment viljelösa personer uppstår ett tomrum i brist på
en tydlig brukarröst. Tomrummet framstår i analysen som ett utrymme för
rivaliserande tolkningar av brukarens bästa. Oenigheten kan osynliggöra
brukarens egen kompetens, vilja och person. Brukaren ut(e)lämnas och blir
inte delaktig i formandet av sin egen vardag. Den dolda omsorgsmakten har
betydelse för förhållandet mellan ideal och vardag med LSS-insatser. Den
avgör på vilket sätt stöd och kontroll balanseras och tar sig uttryck i vardagen.
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Möten och relationer
Goffmans (1959/2006; 1963/1986) interaktionsbegrepp för möten mellan
människor har åskådliggjort betydelsen av funktionsnedsättning, plats och
relation för inflytande och självbestämmande i vardagen.
Med stöd av Goffman visas i analysen att presentation, rollförväntningar
och scen har en avgörande betydelse för upplevelsen av inflytande och
självbestämmande. Undersökningen indikerar att funktionsnedsättningen i sig
kan avgöra rollförväntningar. Det finns exempel på att förväntningar på rollen
att ”vara utvecklingsstörd”, kan innebära att individen inte anses kompetent att
ha självbestämmande. Individens presentation av sig själv kan innebära
motstånd eller anpassning till en förväntad roll.
Intervjumaterialet tyder på att scenen har betydelse för graden av inflytande
och självbestämmande. När det gäller scenen finns skillnader mellan
stödformerna. Med personlig assistans och bostad med särskild service är
hemmet huvudscen. Avhandlingen visar att med LSS-insatser i hemmet
omvandlas hemmet till en arbetsplats och därmed till frontstage. Den privata
sfären begränsas. Även annan forskning har funnit hemmet som arbetsplats
som begränsande för brukarens eget inflytande (Hugemark & Wahlström,
2002). En faktor som stödjer brukarens eget självbestämmande är en partner
eller familj på hemmets scen. I brukarens hem anger den närvaron en tydlig
markering av att det är brukarens privata sfär eller backstage med Goffmans
begrepp, menar intervjupersonerna. Både brukare och gode män väljer många
gånger att förlägga sin kontakt utanför hemmets scen. Valet av scen är med
god man friare än med de LSS-insatser som innehåller personlig omvårdnad
och hushållsuppgifter.
I många avseenden visar avhandlingen dessutom på den personliga
relationens betydelse för upplevelser av ett tydligt inflytande och
självbestämmande. Andra forskare framför liknande resultat (Meyer m.fl.,
2007). Med vänskaplighet som interaktionsdefinition av relationen skapas
utrymme för samspel, menar Egard (2011). Utifrån analysen med erkännandeteori hävdar jag att om erkännande utgör en grund i relationen, inverkar det
positivt på brukarens upplevelse av inflytande och självbestämmande.
I analysen framkommer en diskrepans mellan ideal och vardag. De tre
teoribildningarna kompletterar varandra och tydliggör det ideala inflytandet
och självbestämmandet i LSS kontra brukarens situation i vardagen. Med stöd
av Foucault och Honneth visas hur kontroll och stöd, disciplinering och
motstånd samverkar med betydelsen av erkännande. Det utgör en
grundläggande aspekt av samhällets ideala människosyn och de mänskliga
möten som omger brukaren i vardagen. Goffmans relationella analysbegrepp
förfinar förståelsen av vardagen för människor med ett beroende av LSSinsatser.
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11.2 Inflytande och självbestämmande i LSS
Inflytande och självbestämmande, beroende och oberoende i det egna livet
berör alla människor. Vem och vad bestämmer i mitt liv? Vilka frågor avgör
jag själv svaret på och på vilka områden är jag beroende av andra? Det är
allmänmänskliga spörsmål, men berör avhandlingens huvudpersoner speciellt.
Att vara beroende av andra som barn eller äldre ingår i en normal livscykel
men de flesta av oss tar ett självständigt vuxenliv för givet. Detta kan plötsligt
förändras av en sjukdom eller olycka. Huvudpersonerna i avhandlingen har
många gånger ett livslångt behov av stöd.
För att belysa avhandlingens övergripande syfte har jag valt att intervjua
brukare med insatser enligt LSS samt personer i den närmaste omgivningen.
Intervjupersoner är förutom brukare också gode män, samt anställda,
verkställare och handläggare inom LSS-området. Intervjustudierna har
koncentrerats till den praktik där intentionerna omsätts i vardagen.
I den fortsatta framställningen utgör avhandlingens frågeställningar
avsnittets rubriker. Jag sammanfattar under varje rubrik de resultat jag finner
väsentliga.

Upplevelsen av inflytande och självbestämmande i en vardag med
LSS-insatser
Avhandlingen pekar på avgörande skillnader i inflytande och självbestämmande mellan de personer som har assistansersättning på grund av fysiska
funktionsnedsättningar och de personer som har LSS-insatser i kombination
med god man.
I intervjuerna framkommer att i många fall ger LSS-insatser generellt
brukaren inflytande och självbestämmande. Att bo i en egen lägenhet eller att
ha en kontaktperson att göra saker tillsammans med ger en upplevelse av
självbestämmande. Personlig assistans är den form av stöd, som i denna
undersökning och tidigare forskning visat sig bidra till att intentionerna i hög
grad kan uppnås.
Intentionerna i LSS med betoning på brukarens eget inflytande och
självbestämmande i vardagen realiseras i ett komplext sammanhang.
Intervjumaterialet demonstrerar en skillnad inom den grupp som beviljats
insatser. Skillnaden är beroende av funktionsnedsättningen i sig. En tydlig
möjlighet till inflytande gäller framför allt brukare vars funktionsnedsättning
inte ger kognitiva funktionshinder. De beskriver sig och beskrivs oftare i
undersökningen som autonoma. Bland de brukare som har LSS-insatser och
samtidigt en god man upplevs eller beskrivs inte det egna inflytandet och
självbestämmandet lika tydligt. Intervjupersonernas beskrivningar karakteriseras av dilemman kring tolkningsföreträde och makt.
Mycket tyder på att det beror på det ”tomrum” som uppstår eller skapas
runt en brukare som inte kan uttrycka sin vilja eller som inte respekteras för
sina uttryck. Brukaren är då utlämnad till andras tyckanden. Analysen visar på
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en osäkerhet kring tolkningsföreträde. I skärningspunkten mellan brukarens
tänkta inflytande och självbestämmande med LSS-insatser och det begränsade
inflytandet och självbestämmandet som personer med god man har, uppstår
oklarheter. I intervjumaterialet framkommer att många aktörer då menar sig
kunna fylla detta utrymme för brukarens bästa.
Med personlig assistans som stöd
De brukare som väljer att aktivt bestämma utförare av assistans, utse de
assistenter som anställs och som etablerar en fungerande relation till de
anställda, upplever sig i viss mån bli självständiga och oberoende. Det är
valmöjligheterna och arbetsledarrollen, som ger upplevelsen av inflytande,
enligt intervjumaterialet. Det överensstämmer med tidigare forskning
(Jacobson, 2000; Hugemark, 2004; Askheim, 2005; Meyer m.fl., 2007; Egard,
2011). Brukare med enbart assistans ser på sig själva som experter på sin egen
situation. Flertalet ser det som självklart att de har förmåga att vara delaktiga
och att de är beslutskompetenta. Att personlig assistans ger den effekten,
hävdar jag utifrån analysen, har sin grund i att brukaren med insatsen erkänns
som expert på sitt liv och att insatsen ger ett formellt inflytande. Valfrihet och
en tydlig exitmöjlighet är formaliserad i insatsen personlig assistans, till
skillnad mot övriga LSS-insatser.
Avhandlingen pekar på att även med assistans finns ett behov av ett
stödjande nätverk. Flera intervjupersoner involverar anhöriga för att de
upplever att det ökar det egna inflytandet, då de anhöriga har personkännedom. Personlig assistans för personer med omfattande kognitiva
funktionsnedsättningar väcker i undersökningen frågor om utsatthet. Personen
kan ha svårigheter att agera som arbetsledare, godmanskapet innebörd är
otydligt och diskussioner uppkommer då i intervjuerna om vem som kan ta
ansvar. Assistansen ges i den enskildes hem och innebär att insynen i det
dagliga arbetet är begränsad, vilket beskrivs som oroande för ansvariga och
anhöriga till personer med kognitiva funktionsnedsättningar (Barron, 2001).
Godmanskap i kombination med LSS-insatser
Tendensen i undersökningen är att den grupp människor som har LSSinsatser och också är beroende av god man, varken upplever eller upplevs ha
inflytande och självbestämmande i samma uträckning som den grupp som har
enbart assistans. Om brukaren kan förmedla sin egen mening finns i
intervjumaterialet en ambition att respektera denna men samtidigt uppstår då
problem. En god man berättar om sin huvudman som vid flera tillfällen sagt
upp sina assistenter från en dag till en annan. Det orsakar omfattande
praktiska svårigheter men har också gett brukaren stora ekonomiska problem
med skadeståndsersättningar. Dilemman kring inflytande och självbestämmande är påtagliga vid godmanskap beroende på otydligheter kring det
praktiska genomförandet av uppdraget. Analysen visar att andra dilemman
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som uppstår kan bottna i förståelsen av ”normalitet”. En central fråga är vem
som ska avgöra vad som är ett rimligt agerande.
Odlöw (2005:154) hävdar att en funktionell nedsättning av beslutsförmågan är att betrakta som ett funktionshinder. Han menar att ett stöd på
området därför borde regleras av socialrättslig lagstiftning istället för som idag,
av privaträttsliga lagrum. Intervjumaterialet i min undersökning kan tolkas
som ett stöd för Odlöws tes. Intervjumaterialet visar att det finns en
ambivalens runt godmanskapet mellan en social inriktning av innehållet och
ett rättsligt/ekonomiskt synsätt på uppdraget.
Mycket i studien tyder på att brukarens situation och inflytande blir
beroende av ställföreträdarens kunskap om brukarens rättigheter, LSS,
huvudmannen som person och dennes funktionsnedsättning. Det
framkommer att många gode män saknar dessa kunskaper. En slutsats är att
godmanskapets innehåll är oklart för såväl gode män som brukare och övriga
aktörer runt brukaren. Det får konsekvenser för brukarens eget utrymme och
frågan om ställföreträdande tolkningar av ”brukarens bästa”.

Faktorer som påverkar inflytande och självbestämmande för
människor med LSS-insatser
I avhandlingen framkommer ett antal väsentliga faktorer för inflytande och
självbestämmande. Det är synen på oberoende kontra beroende, vilket har ett
samband med funktionsnedsättningen i sig. Det är också människosyn
generellt, bemötande och omgivningen syn på individens förmåga. LSSinsatser, personlig assistans och godmanskap är stöd som ges i en relation
mellan brukare och stödperson. Hur parterna uppfattar uppdraget, insynen i
verkställigheten och relationen är därmed faktorer av betydelse.
Ett av avhandlingens resultat är att funktionsnedsättningen i sig sätter
gränser som kräver aktiva strategier av såväl brukare som stödpersoner för att
överbryggas. För brukarna är kroppen och den faktiska funktionsnedsättningen av central betydelse för graden av inflytande och självbestämmande. Flera av brukarna i undersökningen talar om en ständig
anpassning till kroppen. Kroppens förmåga sätter gränser i vardagslivet. Livet
med en omfattande funktionsnedsättning medför en återkommande
omprövning av begränsningar och självuppfattning (Jeppsson Grassman,
2003). Avgörande för möjligheter till inflytande och självbestämmande är
individens eller ställföreträdarens förmåga att formulera ett individuellt
inflytande. En slutsats är att brukarens syn på sin förmåga och omgivningens
synsätt på människor med funktionsnedsättning är väsentliga faktorer för
inflytande och självbestämmande (jfr Kjellberg, 2002).
De beslut en enskild LSS-anställd eller god man tar i arbetet med brukaren
påverkar villkoren för brukarens stöd och service. Undersökningen pekar på en
stor handlingsfrihet i de båda uppdragen (Agevall, 2000b). Det är tydligt att
omgivningens kunskapsbas och förhållningssätt utgör villkor i brukarens
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vardag. Kunskap, synsätt och bemötande ger möjligheter eller sätter gränser
för brukarens inflytande.
En annan vägande faktor är relationen, vilket har berörts tidigare i kapitlet.
Det personliga mötet har en avgörande betydelse, liksom hemmet som scen.
Hemmet både markerar brukaren självbestämmande och tydliggör samtidigt
beroendet av andra. Brukarens behov av att upprätthålla autonomi och
avskildhet i sitt hem kräver tydliga strategier och gränssättningar. Det
bekräftas av tidigare forskning som visat att hemmet som arbetsplats är en
komplicerad faktor även inom andra områden (Bergh, 1996; Tamm &
Lindqvist, 2004; Borell & Johansson, 2005)
Analysen visar att ovan nämnda faktorer är praktiska omständigheter som
utgör möjligheter eller hinder för inflytande och självbestämmande i en vardag
med LSS-insatser. Andra faktorer beskrevs i det föregående avsnittet, såsom
godmanskapets och assistansens utformning. Den teoretiska analysen har visat
på betydelsen av erkännande kontra missaktning och balansen mellan kontroll
och stöd. Den makt som innebär omsorg skapar antingen ett subjekt eller ett
objekt, beroende på graden av erkännande.

Reglering och organisering av inflytande och självbestämmande
genom personlig assistans och god man
Den ideale brukaren konstrueras i lagarna som ett rättighetssubjekt, det vill
säga en oberoende medborgare som andra med vissa kompensatoriska
rättigheter (Mattsson, 2008). I analysen framkommer att god man, personlig
assistans och andra LSS-insatser tillsammans både kan gynna och motverka
brukarens inflytande och självbestämmande. För att förstå hur inflytande och
självbestämmande regleras, organiseras och hanteras i vardagen har jag i
tidigare kapitel beskrivit och analyserat detta i relation till LSS generellt och
personlig assistans respektive godmanskap specifikt. Lagens intentioner har
satts i ett historiskt och handikappolitiskt sammanhang för att vi ska förstå
bakgrund och framväxt.
I den praktiska verksamheten är det organiseringen av stödformerna som
kommer att påverka möjligheter och hinder för brukarens inflytande och
självbestämmande. Stödformerna liknar varandra på så sätt att de ska utformas
individuellt efter individens behov inom respektive område. Det finns inte
något krav på utbildning eller erfarenhet för något av uppdragen. En skillnad
mellan uppdragen är att personlig assistent är en anställning till skillnad från
god man som är ett arvoderat frivillighetsuppdrag, vilket påverkar
stödpersonernas villkor. Avhandlingen visar på ett stort beroende för individen
av stödpersonens tolkning av uppdrag och innehåll i båda fallen.
Organiseringen av både assistans och godmanskap som ensamarbete
innebär att möjligheten till insyn och kontroll av stödpersonerna är minimal.
Den begränsade insynen ger upphov till komplicerade dilemman av tillit och
makt för alla involverade runt de brukare som inte tydligt kan formulera sin
mening. I en bostad med särskild service arbetar ofta fler anställda samtidigt,
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vilket ökar den interna kontrollen. När stödformerna samverkar erhåller
individen ett kompensatoriskt stöd genom god man för att kunna hantera
myndighetskontakter och bevaka rättigheter. Den gode mannen kan stödja
brukaren i utformandet av vardagen med LSS-insatser. I samverkan med LSSpersonal eller personlig assistans kan godmanskapet understödja brukarens
eget inflytande och självbestämmande.
Vid bristande samverkan mellan LSS-insatser och godmanskap motarbetar
snarare det sammantagna stödet individens utrymme för självbestämmande.
Konkurrerande avsikter och syn på uppdrag, roller och kunskap om individen
kan då leda då till att ingen part för brukarens talan, underlättar för brukaren
att komma till tals eller undersöker brukarens vilja.
I undersökningen framkommer en speciell form av organisering av
uppdragen som framstår som komplicerad. För ett antal brukare sammanflätas
anhörig, god man och assistent i en person, som då fyller alla funktioner.
Anhöriga med flera roller är ur ett inflytandeperspektiv starka förespråkare för
sina närstående. I intervjumaterialet är det ofta de som ingår i den gruppen
gode män som gör gällande att de har en stor kunskap om LSS och andra
rättigheter. Brukarens eget inflytande och självbestämmande är dock otydlig.
Insynen i brukarens vardag är begränsad. Rättsskyddet för den enskilde är
också oklart framhåller yrkesverksamma i intervjumaterialet.
I LSS-verksamheterna finns en ambivalens kring hur individen ska
betraktas. Det finns en polarisering mellan att bedöma den enskilde som
omsorgsobjekt eller som rättighetssubjekt. Intervjumaterialet visar att vissa
hem har förblivit en institution med en institutions rutiner, omsorgstänkande
och organisering, vilket begränsar brukaren. Kriterier för ett hem såsom
autonomi, avskildhet och gränssättning gäller inte. Brukaren erkänns inte ha
lika behov som andra av ett fredat hem. För andra brukare har framför allt
assistansen inneburit att livet kan levas på relativt lika villkor som andra.
Analysen pekar på den komplexitet som karakteriserar empirin.
De analytiska verktyg jag använt har visat på betydelsen av erkännande i
mötet mellan brukare och välfärdsinsatser. Om erkännande/missaktning kan
antas utgöra en grund för inflytande och självbestämmande i de relationer som
en brukare med LSS-insatser är involverad i, menar jag att det blir centralt att
förtydliga de mönster som analytiskt kan urskiljas. För att sammanfatta
analysen kan den beskrivas som ett mönster med tre positioner.

11.3 Mönster för inflytande och självbestämmande
Avhandlingen pekar på att inflytande och självbestämmande som en rättighet,
kräver en möjlighet att informeras, involveras och vara delaktig på högst
individuella sätt. I avhandlingen tonar en bild fram där erkännande, makt och
möten är avgörande. Lagstiftning och biståndets utformning betonar
individens eget ansvar och delaktighet. De personer som beviljas LSS-insatser
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tillhör samtidigt en mycket heterogen grupp där graden och arten av
funktionsnedsättning varierar stort. I analysen framkommer flera
omständigheter som formar individens inflytande och självbestämmande i
vardagen. Det är faktorer som funktionsnedsättningen i sig, hemmet som
arbetsplats, dilemmat ”oberoende – beroende”, relationen samt bemötande och
omgivningen syn på förmåga. I det följande avsnittet utvecklar jag ur dessa
teman ett mönster med tre positioner som kan urskiljas i lagstiftningen och
det empiriska materialet.
Begreppen rättighetssubjekt och omsorgsobjekt är användbara begrepp för att
förstå inflytande och självbestämmande för människor med omfattande
funktionsnedsättning (Mattsson, 2008). Det anger individens position men
också individens och omgivningens synsätt. Jag har ur analysen formulerat en
tredje position, som jag kallar omsorgssubjekt. Dessa tre övergripande positioner
kan identifieras i relation till brukare med LSS och inflytande och
självbestämmande i vardagen:
− Brukaren som autonom – rättighetssubjekt
− Brukaren som beroende oberoende – omsorgssubjekt
− Brukaren som ut(e)lämnad – omsorgsobjekt
Mönstret kan härledas ur två skilda diskurser på området. Av tradition finns
en omsorgsdiskurs inom stödet till personer med funktionsnedsättningar som
innebär en allomfattande omsorg (Gustavsson, 1998; Mallander, 1999;
Blomberg, 2006). Omsorgsdiskursen innebär en vårdande inställning till
brukaren. Individen uppfattas som beroende av skydd och omsorg. Brukaren
riskerar att reduceras till ett objekt för andras omsorger.
Analysen har visat att med handikappreformen följer en rättighetsdiskurs.
Rättighetsdiskursen beskriver brukaren som en kompetent person som kan
föra sin egen talan och som med eller utan stöd är beslutskompetent. Det
innebär ett erkännande av brukaren som aktivt subjekt och unik individ. I
relation till lagstiftning och myndighetshandläggning har individen rättigheter
att begära, som rättighetssubjekt. Det är en idealbild som konstrueras i
lagstiftningen.
Jag har med teman ur empiri och analys sammanställt följande illustration
av de positioner som människor med LSS-insatser kan ha i förhållande till
inflytande, självbestämmande och omgivning. En position är inte given för en
person, situation eller över tid. Överlappningar finns mellan kategorierna. Den
schematiska uppställning pekar på skillnaden mellan den bild som skapas i
lagstiftningen och den vardag intervjumaterialet speglar.
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Mönster som beskriver brukarens position i förhållande till inflytande,
självbestämmande och omgivning

Rättighetssubjekt

Omsorgssubjekt

Omsorgsobjekt

Inflytande

Medborgarrätt
styr verksamhet
och stöd

Individens rätt
och rättigheter
styr verksamhet
och stöd

Självbestämmande

Egen vilja

Den egna viljan
kan uttryckas med
anpassat stöd

Andras tankar
om brukarens
bästa styr verksamhet och
stöd
Individens vilja
efterfrågas inte
– andra vet bäst

Oberoende /
beroende

Oberoende med
lagstadgat stöd

Människosyn

Medborgare –
med åtföljande
rättigheter
Egen individ,
subjektsyn

Beroende av
kompensatoriskt
stöd för
oberoende
Medborgare med
funktionsnedsättning
Subjekt med stöd,
situationsanpassat

Beroendet av
stöd
diskvalificerar
brukarens vilja
Funktionshindret i
centrum
Objektsyn

Synsätt på
individen
Syn på
förmåga

Kompetent

Kompetent med
kompensation

Inkompetent

Bemötande

Medmänniska

Omsorg och stöd

Paternalism

Rättighetssubjekt. Några av de brukare med enbart fysiska nedsättningar
beskriver sig själva och beskrivs av andra intervjupersoner som rättighetssubjekt. De känner till sina rättigheter, de kan argumentera för sin rätt och är
aktiva som arbetsledare för assistansinsatser. De beskriver sig som subjekt i
sina egna liv och förväntar sig att bli behandlade i enlighet med det av
omvärlden. De hävdar med självklarhet sin rätt att styra sitt eget liv och för
dem är rollen som ”brukare” inte väsentlig. Funktionsnedsättningen gör livet
besvärligare men är inte det centrala i självpresentationen. Det är ett fåtal
individer i undersökningen som kan beskrivas som rättighetssubjekt. Det är ett
par av de brukare som har personlig assistans. Personlig assistans har i denna
undersökning och i såväl svensk som internationell forskning beskrivits som en
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stark faktor för inflytande och självbestämmande (Glasby & Littlechild, 2002;
Andersen m.fl., 2006; Montgomery m.fl., 2007). Men även i denna grupp
framhåller de intervjuade att periodvis gör den bakomliggande sjukdomen eller
funktionsnedsättningen sig påmind och begränsar personens förmåga att vara
aktiv. Rättighetssubjektet är den ideale brukare som konstrueras i
lagstiftningen och som i avhandlingens empiriska materiel är en sällsynthet.
Omsorgssubjekt. I min undersökning förekommer flera individer, som av
omgivningen och sig själva beskrivs som omsorgssubjekt. Det finns ett
grundläggande erkännande av individen som subjekt med rätt att ha inflytande
och självbestämmande över det som är möjligt. Det stora fysiska behovet av
stöd, som i flera fall också är ett behov av kognitivt stöd ger ett omsorgsbehov.
Omsorgsbehovet är inte konstant, det kan skifta över tid eller med situation,
vilket ökar komplexiteten. För att då kunna fungera som en beroende men
oberoende individ upplevs det individanpassade stödet nödvändigt. Enligt
positionen är det rätten till stöd som gör autonomi genomförbart. Det är då
möjligt att skilja mellan att vara beroende av stöd och upplevelsen av att man
är oberoende och har självbestämmande. Det ger likheter med det Gustavsson
(1998:216) kallar en alternativ ”omsorgskultur”, där jag menar att erkännande
av såväl likhet som olikhet bidrar med en förståelse och fördjupning.
Det här mönstret är komplext och innebär för vissa en omvänd form; ett
oberoende beroende. Några personer väljer att bli omhändertagna. De
beskriver det som ett självvalt beroende och hävdar att situationen är
tillfredställande i relation till den funktionsnedsättning de har. Här
framkommer en grundläggande respekt för brukaren och ett erkännande av
individen, som (omsorgs)subjekt. Förhållandet till stödpersonerna är
betydelsefull, men mänskliga möten är mångbottnade och jag har i de tidigare
kapitlen visat vad som kan påverka hur mötet upplevs. I intervjuerna beskrivs
det som fantastiskt när brukaren upplever ett oberoende mitt i sitt beroende,
då har inflytande och självbestämmande funnit sin form i vardagen.
Omsorgsobjekt. Om individen inte kan göra sin röst hörd eller inte får stöd
för att uttrycka sin mening kan han eller hon behandlas som omsorgsobjekt.
Personen bemöts som ett objekt som inte vet sitt eget bästa. De beskrivna
behoven av omsorg kan gälla kroppslig omvårdnad, stöd i hushållet och
ekonomiskt stöd. Dock kommer omsorgen även att omfatta beslut om vad
individen mår bäst av. Vissa tar för givet att andra bestämmer över dem och
förefaller uppgivna. De olika perspektiven på vad som är individens bästa kan
väcka motstånd hos individen eller mellan de inblandade.
Beroendet av omsorg begränsar i denna position individens eget inflytande.
Foucault (1979/2000) menar att omsorg och välvilja gör makten osynligare
men också svårare att göra motstånd mot. Makt är en väsentlig aspekt när
gränserna för individens självbestämmande normeras. Inom både godmanskap
och personlig assistans finns en syn på personer med nedsatt kommunikativ
eller kognitiv förmåga som oförmögna till inflytande och självbestämmande.
De blir på så sätt objekt för andras omsorg. Organiseringen och verkställig-
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heten av godmanskap är ett tydligt exempel i undersökningen på ett område
där brukaren många gånger betraktas som ett omsorgsobjekt och inte bereds
möjlighet att vara delaktig trots att regleringen anger att det ska vara en
utgångspunkt. Det finns en tydlig omsorgsdiskurs i det praktiska utövandet av
godmanskapet. Oklarheter kring ställföreträdarens roll och uppdrag bidrar till
att individens inflytande begränsas, liksom den grundläggande kontrollen av
individens ekonomi.
Sammantaget kan de tre positionerna rättighetssubjekt, omsorgssubjekt
och omsorgsobjekt appliceras som mönster på hela avhandlingsmaterialet.
Gränserna mellan postionerna är skiftande. Brukaren som rättighetssubjekt
framskymtar i intervjumaterialet främst bland brukare med enbart personlig
assistans och fysiska funktionsnedsättningar. Men även dessa personer
framhåller sitt beroende av nätverk och periodvis en mer omfattande omsorg
på grund av en sviktande kropp och ork.
Personer med god man och LSS-insatser befinner sig vanligen i materialet
i en position som omsorgsobjekt. En möjlig tolkning kan vara att trots att
förmyndarskap är borttaget för vuxna finns en del av det tankemönstret kvar.
Individens vilja efterfrågas inte, diagnosen skymmer personen och andra tycker
sig veta brukarens bästa. Personer med kognitiva svårigheter med stöd av
personlig assistans utan god man kan även de befinna sig i denna position.
Positionen omsorgssubjekt kan omfatta personer från båda studierna. Här
ger personlig assistans med sitt formaliserade inflytande en tydligare
subjektsposition än stöd av andra LSS-insatser. Stöd av god man kräver en
medveten utformning med betoning på delaktighet för att uppdraget ska ge
brukaren en position som omsorgssubjekt med inflytande och självbestämmande efter behov och förmåga. När stödformerna samverkar medför det en
subjektspostion för brukaren med individuellt anpassad omsorg.
Med illustrationen vill jag peka på ett övergripande mönster som kan
underlätta en förståelse av hur inflytande och självbestämmande upplevs och
beskrivs i undersökningen. Forskning visade några år efter införandet av LSS
på en diskrepans mellan intentioner och praktisk handläggning (Lewin, 1998;
Bengtsson & Gynnerstedt, 2003; Bengtsson & Åström, 2005). Jag menar att
den rättighetsdiskurs som formade en ideal bild av LSS:s målgrupp
sammanhänger med tiden för Handikappreformen. I lagstiftningen formas ett
tänkt rättighetssubjekt som med LSS-insatser ges ett möjligt inflytande och
självbestämmande. Med avhandlingen synliggörs de komplexa villkor som
utgör vardagen för undersökningens huvudpersoner. De sammantagna skikt av
erkännande, makt, relationer och personliga faktorer som avhandlingen visar
på gör förståelsen av individens inflytande och självbestämmande komplex och
nyanserad.

Implikationer
I den studerade verksamheten är en omsorgsdiskurs parallell med en
medvetenhet om den rättighetsdiskurs som LSS ingår i. Som diskuterades i de

219

inledande kapitlen, menar Drake (1999) att fler tankemönster kan påverka
verksamheten på samma gång. Det finns i avhandlingen en kluvenhet mellan å
ena sidan synen på individen som objekt och å andra sidan en syn på individen
som subjekt. Det innebär att det rättsliga erkännandet av gruppens
medborgarstatus på en makronivå i praktiken konfronteras med en ambivalent
syn på individnivå.
FN:s konvention framhåller ett kompensatoriskt synsätt på stödet till
individen. Individen har rätt att få stöd för att uppnå konventionens mål.
LSS-insatser, god man och personlig assistans kan ses som försök att
kompensera den enskilde. Stödet utgör då en förutsättning för brukaren som
subjekt och fungerar som ersättning för nedsatta funktionsförmågor (Jfr
”brukarens armar och ben” i Ekensteen, 1968). Det är ett erkännande av
individen som lik andra människor i allt väsentligt, med ett visst särskiljande.
En medmänniska som är olik till vissa delar, men där olikheterna kan
kompenseras.
Enligt artikel nr. 3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar ska stöd och service bygga på respekt för individens
inneboende värde och ge plats för individuellt självbestämmande. Vardagslivet
ska innefatta friheten att göra egna val och individens oberoende. Det ska
enligt konventionen leda till fullständigt och faktiskt deltagande och
inkludering i samhället. Det kräver respekt för olikhet och ett accepterande av
personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden.
Med utgångspunkt i avhandlingen kan människans roll som subjekt i sitt eget
liv handla om rätten att bli bemött med värdighet och respekt. Det innebär
också att hjälpa individen att erhålla lagstiftande rättigheter på ett sådant sätt
som lagen föreskriver. FN:s konvention syftar till att klargöra gruppens
grundläggande rättigheter och synliggör vikten av respekt för individen som
subjekt med fullt människovärde. En slutsats i avhandlingen är att inflytande
och självbestämmande som en rättighet, nödvändiggör ett individuellt
anpassat stöd för delaktighet.
Det mönster av skilda positioner för brukaren som tidigare diskuterats har
betydelse i vardagen med LSS-insatser. Med utgångspunkt i den här
presenterade undersökningen menar jag att det rådande mönstret får
konsekvenser för framtida målgrupper. Antalet unga vuxna som kategoriseras
som personer med funktionsnedsättning har genom särskolans tillväxt ökat
stort (Tideman, 2000; Skolverket, 2006). Det innebär en ökning av antalet
personer med rätt till LSS-insatser. Synsätt och arbetssätt inom befintliga och
framtida LSS-verksamheter kommer att påverkas av den stora nya gruppen
som tillkommer med eller utan stöd av ställföreträdare. Det finns tendenser
som tyder på att många av dessa personer i hög utsträckning väljer bort
samhällsstöd (Ringsby Jansson & Olsson, 2006; Svensson & Tideman, 2007).
Det är därför av vikt att definiera vad som kan utvecklas för att möta den nya
gruppens behov utifrån varje individs behov. Brukarens inflytande över
verksamhet och självbestämmande över det egna livet, är ett betydelsefullt
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perspektiv. Undersökningen kan här bidra med en möjlig förståelse för hinder
och möjligheter, vilket kan utgöra nya öppningar.
LSS kan ses som ett exempel på en välfärdsintervention som ska omsättas i
en komplex vardag för människor vars personliga förutsättningar gör att de
riskerar utsatthet. Pastoralmakt och erkännande bidrar med en teoretisk
förståelse för inflytande och självbestämmande. Jag visar i analysen att
skärningspunkten mellan pastoralmaktens avsikt att verka för brukarens bästa
och ett missriktat eller uteblivet erkännande upplevs som kränkande. Ett
handlande som inte baseras på ett unikt erkännande av varje människa som
subjekt kan hindra individen från att finna sina personliga former för
inflytande och självbestämmande. Det kan inverka på den svåra balansen
mellan kontroll och stöd som utgör pastoralmaktens kännetecken. Slutsatserna
i undersökningen kan antas gälla även andra insatser till utsatta människor.
Hur en person uttrycker sin vilja och sina behov skiljer mellan människor.
Inflytande och självbestämmande fordrar en möjlighet att vara delaktig på ett
individuellt sätt oavsett form av stöd.

11.4 Metodreflektion
Avhandlingen pekar på att det finns motsättningar mellan olika aktörer om
vem som känner brukarens vilja bäst. Vems röst som ska ges företräde och hur,
är frågor för såväl vardagens praktik som framtida forskning. Det är aktuellt
inom all forskning som rör utsatta människor, som till exempel barn (Harju,
2005). Här följer mina personliga reflektioner över de metodfrågor
undersökningen väckt, de metoder som jag använt och områden som kan
vidareutvecklas.
Det har varit värdefullt att intervjupersonerna representerar flera skilda
grupper runt brukaren. Det ger ett djupare perspektiv på intervjuernas teman
och stärker undersökningens validitet. Intervjuerna har tagit sig olika form.
Individuella intervjuer med skiftande inslag av vinjetter, tankekartor och
frågeguider har prövats. Undersökningen har demonstrerat att tankekartor och
vinjetter kan vara intressanta instrument för en reflekterande intervju. Jag har
även genomfört gruppintervjuer utifrån frågeguider och vinjetter.
Gruppintervjuer ger tillfälle till fördjupande resonemang genom den
gemensamma reflektionen, om intervjuaren lyckas skapa ett klimat för det.
Min egen erfarenhet på området gav mig legitimitet i de yrkesgrupper som
intervjuades och det gynnade en öppen och reflekterande stämning. Jag har i
avhandlingen använt mig av alternativa kommunikationsformer för att
kommunicera med intervjupersoner med svårigheter att uttrycka sig verbalt.
Tidigare yrkeserfarenhet har i detta sammanhang varit en fördel, då kunskap
och erfarenhet har gett behörighet. Egen ”hemmablindhet” har jag försökt
förhålla mig till och diskutera med forskarkollegiet, berörda personer och
brukarorganisationerna.
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Samarbetet med yrkesverksamma inom LSS-området har varit värdefullt i
intervjuarbetet. I relation till människor med omfattande kognitiva och
kommunikativa funktionsnedsättningar kan god kännedom om person vara
nödvändig för att kunna genomföra intervjuer. Jag har bedömt det som
väsentligt i några intervjuer. De anställdas relation till intervjupersonerna är en
fördel men också att betrakta som ett problematiskt förhållande. Det har krävt
nogsamma överväganden. Eventuella beroendesituationer har jag granskat
aktivt och vägt risker mot fördelar. Ur forskningssynpunkt skulle arbetssättet
kunna vidareutvecklas och prövas ytterligare.
Ett område som avhandlingen pekar på som väsentligt är metodutveckling
av intervjuer till personer med nedsatt kommunikationsförmåga. Min
ambition att synliggöra inflytande och självbestämmande för personer med
LSS-insatser och god man har till viss del tagit vägen över ställföreträdaren,
vilket inte alltid varit tillfredställande. Avhandlingsarbetet har tydliggjort att
utveckling på metodområdet är av vikt för att ge även grupper med
kommunikationsnedsättningar ett kommunikativt erkännande och en möjlig
plats i forskningsarbeten.

11.5 Fortsatt forskning
Förutom ovan föreslagna metodutveckling formuleras här förslag på ytterligare
forskning.
Inflytande och självbestämmande kan i praktiken innebära etiska
ställningstaganden som rör frågor om underlåtenhet och överbeskydd. Etiska
övervägande är också väsentliga i utformandet av forskningsprojekt som rör
utsatta människor. En central fråga är forskningsetik i relation till
avhandlingens specifika målgrupper. Behovet av skydd för gruppen är
obestridigt, samtidigt som en uteslutning från alla former av forskning skulle
medföra stora kunskapbrister om utsatta gruppers egna erfarenheter. Kunskap
om innebörden av informerat samtycke för människor med kognitiva
begränsningar behöver utvecklas, liksom former för samtycke. Ställföreträdarens rättsliga roll i sammanhanget är sparsamt studerat och det finns här
betydande kunskapsluckor.
Godmansinstitutet är ett samhällsuppdrag som ska innebära ett skydd för
individen. Det berör många människor och förvaltar ansenliga summor med
pengar; det är sammantaget av ett stort samhällsintresse att godmansinstitutet
ytterligare studeras. Undersökningen visar att godmanskapet är otydligt
formulerat och brukarens delaktighet för de flesta är ringa. Fortsatt
kartläggning av området generellt är ur forskningssynpunkt viktigt för att
besvara frågor som; vem är god man, vilka brukargrupper har god man, finns
det skillnader i livsvillkor mellan dem som har god man och de som inte har
det, samt konsekvenserna av ett rättsligt uppdrag som utförs som en social
praktik?
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Omfattningen av uppdraget förväntas växa på grund av den åldrande
befolkningen. Bland annat Doron (2012) ger uttryck för ett ökat engagemang
internationellt för forskning om äldres rättställning och autonomi.
Avhandlingens frågeställning om inflytande med god man gäller även inom
äldreområdet men är inte utforskat i Sverige. Ett forskningsprojekt som
uppmärksammar den gode mannens funktion och betydelse inom äldreområde
skulle belysa ett viktigt outforskat område.
Avhandlingen väcker också frågan om anhörigas roll inom LSS-området.
Egard (2011) pekar på kunskapsbristen om anhörigas roll som personliga
assistenter och jag hävdar att motsvarande brister finns på området som rör
anhörigas roll som god man. Inom området finns också den ansamling av
roller som avhandlingen visar på, där anhöriga kan vara såväl personlig
assistent som god man till samma individ. Också här finns aspekter där
ytterligare kunskap är av intresse.
Enligt Drake (1999) kan de sammantagna effekterna av insatser motverka
de förväntade effekterna av var insats för sig. Även denna undersökning tyder
på att olika stödformer sammantaget i vissa situationer kan leda till sämre
förutsättningar för brukaren att ha inflytande och självbestämmande. God
man, personlig assistans och andra LSS-insatser kan både gynna och motverka
brukarens inflytande och självbestämmande. Det finns andra områden där
människor med behov av samhällstöd erhåller insatser från olika myndigheter.
Ett exempel på förändringar som kan komma att skapa kombinerade insatser
är de åtstramningar av LSS-insatser som inletts. Framtida beslut kan medföra
att insatser som personlig assistans och hemtjänst kommer att kombineras i
allt högre grad. Studier av sammantagna effekter är av intresse för såväl individ
som samhälle.
Avhandlingen visar betydelsen av erkännande och makt för att förstå
inflytande och självbestämmande i praktiken. Self-advocacy, empowerment
och träning av självbestämmande är områden att kan utvecklas inom socialt
arbete riktat till personer med funktionsnedsättningar. LSS urformades till
stora delar under inflytande av brukarorganisationernas engagemang;
avhandlingen ger upphov till frågeställningar kring hur dagens
brukarorganisationer formulerar framtidsvisioner om inflytande. Brukarinflytande är ett område där forskning och utvecklingsarbete kan samverka i
aktionsinriktade projekt. Utifrån avhandlingens analys med erkännande- och
maktteori menar jag att en deltagarbaserad studie skulle kunna tillföra området
ytterligare kunskap.

Slutord
Avhandlingen visar på en diskrepans mellan ideal och vardag med LSS. Den
bristande harmonin mellan ideal och vardag åskådliggör de komplicerade
tankemönster, maktrelationer och möten som omger brukaren. För att
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brukaren ska uppleva sig ha inflytande och självbestämmande i vardagsnära
beslut krävs individuella anpassningar av stödet. Det är beroende av ett
grundläggande erkännande av brukaren som en unik person. Med en
fördjupad bild av samspelet mellan makt och erkännande i såväl lagstiftning
som praktik blir komplexitetet runt inflytande och självbestämmande synlig.
LSS kan här tjäna som ett exempel på en vardag med biståndsinsatser från
samhället. Min förhoppning är att denna avhandling bidrar till en djupare
förståelse och kunskap om de komplicerade villkor, möjligheter och gränser
som omger individens inflytande och självbestämmande i en vardag med
stödinsatser från välfärdssamhället.
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SUMMARY
RECOGNITION, RELATIONS AND POWER
A study of influence and self-determination within LSS – the Swedish Act
Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional
Impairments.
Introduction and aim
This dissertation is about people with extensive functional impairments, who
receive assistance in accordance with LSS – the Swedish abbreviation for the
Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional
Impairments (SFS 1993:387). The overall aim of the thesis is to describe and
analyse the conditions, possibilities and limits for influence and selfdetermination for persons who receive support through LSS. The questions
asked are:
•
•

How do people receiving LSS measures describe and experience influence
and self-determination in their everyday lives?
What factors affect influence and self-determination for people receiving
LSS measures?

LSS gives individuals compensatory support, so that they can enjoy the right
to live a life like anyone else. The Act is a specially directed law, in effect since
1994, guaranteeing a right, as a complement to other social legislation. The
user’s right to influence and self-determination is emphasized in general and is
supposed to apply to all measures implemented in accordance with the
legislation. The investigation comprises two interview studies, examining the
conditions for two distinct groups of users receiving LSS support. One of
these consists of people who have personal assistance.38 The other comprises

38
“Personal assistance” refers here both to assistance pursuant to LSS 9:2 and the Social Insurance
Code, ch. 51, SFS 2010:110.
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people receiving measures of some kind in combination with a limited
guardian.39 Apart from the above questions I therefore seek answers to the
question:
•

How are influence and self-determination regulated and organized for
people with functional impairments through support by LSS and a limited
guardian?

Method and material
The aim of the dissertation was achieved with the aid of two qualitative
studies based on open interviews. To obtain different perspectives on the user’s
situation, I have chosen to interview several different groups. This covers 22
users, 24 guardians and seven group interviews with staff, administrators and
implementers in LSS activity. The interviews were conducted with individuals
or groups, comprising a total of 102 people. The interview procedure was
inspired by Krogstrup (2003) and therefore began with a set of interviews with
users. The users’ reflections then served as a basis for the continued interviews.
The interviews had elements of vignettes (Jergeby, 1999) or mind maps
(Thomsson, 2002), to create space for the interviewee’s reflections. The work
of analysis began with themes and topics close to the empirical evidence. The
analysis then went into greater depth using theoretical tools.
Theoretical premises
A knowledge of how power is exercised and how it affects individuals and
relations is important to be able to answer the questions asked by the
dissertation. Both structures and personal meetings in social work can be
studied from a power perspective (Järvinen & Mortensen, 2005). With the aid
of Foucault (1978/2004) I expose the dimensions of power that exist in
relations around the user. I chiefly employ Foucault’s concept of pastoral
power. The power perspective is supplemented by Goffman’s (1959/2006)
theoretical discussion of individuals and encounters at the micro-level
(Hacking, 2004). Influence and self-determination presuppose a meeting
between individuals. Goffman’s interaction tool is used to analyse the relations
that surround the user in everyday life. Recognition is a fundamental aspect of
human and moral action and is a precondition for positive relations with
oneself, according to Honneth (2000/2003). Recognition concerns both
distinctiveness and similarity (Taylor, 1994/2009). For certain individuals or
groups it can mean recognition as a citizen like all other citizens, on special
conditions. These three theories are the theoretical premises of the thesis.

39

The Code relating to Parents, Guardians and Children (Föräldrabalken) 11:4, SFS 1949:381. I use
the word “limited guardian” as the Swedish word “god man”.
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LSS, influence and self-determination
The Swedish Act Concerning Support and Service for Persons with Certain
Functional Impairments (LSS) aims to ensure a right. The help that is given is
designed as specified additions to other legislation which proved to be
inadequate. The aim of the reform was that people with serious functional
impairments would be citizens of their municipality like anyone else and given
the opportunity to shape their own lives. LSS is based on a foundation of
values, as described in sections 5–7 of the Act.
Section 6. The activities pursuant to this Act shall be conducted in cooperation with other public bodies and authorities. The activities
concerned shall be based on respect for an individual’s right to selfdetermination and privacy. As far as possible, it shall be ensured that the
private individual concerned shall be allowed to influence the measures
provided and to participate himself in what is decided. (SFS 1993:387)
The basic assumption in the Act is that integrity is asserted through selfdetermination and that the help measures shall be based on respect for the
individual. Self-determination and respect are thus the foundations stones on
which integrity rest. Support pursuant to LSS is aimed towards people with
mental retardation, autism, significant impairments in intellectual functioning
for other reasons, and lasting physical and mental functional impairments of
other kinds. The measures are specified, for example: supported living in a
specially adapted residence, having a contact person or having daily activities.
Influence and self-determination are concepts which presuppose the
individual as a subject regardless of the degree of support that is needed. Many
people with serious functional impairments have a great physical need of other
people for their survival. Complete physical autonomy or independence is thus
impossible. But the right to assert one’s relative independence of other people
despite physical dependence is essential for the individual’s right to autonomy,
according to Oliver (1996/2009). Self-determination is a central aspect of
quality of life:
Self-determined behaviour refers to volitional actions that enable one to
act as the primary causal agent in one’s life and to maintain or improve
one’s quality of life. (Wehmeyer et al., 2011:21)
Here is a brief description of the focus of the two studies conducted to answer
the questions asked by the dissertation: personal assistance and limited
guardianship.
The first study deals with personal assistance.40 In this measure there is
particularly strong emphasis on the individual’s right to influence, and the

40

The study of assistance has been published as a licentiate thesis (Giertz, 2008)
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assistance is intended to enable the individual’s self-determination. During the
process that led to the passing of LSS, the influence of the user organizations
was palpable. Personal assistance is influenced by the American user
movement Independent Living (Bengtsson & Gynnerstedt, 2003). With
assistance the user has the right to choose the implementing organization and
the persons who are to be employed. In this way the design of personal
assistance is one extreme of LSS when it comes to the user’s formal ability to
exert influence. One result of the assistance study was to demonstrate the
complex situation that arises when the user cannot speak for himself. Influence
and self-determination are affected by the presence of a person representing
the user.
The other study in the dissertation concerns personal representation
through a limited guardian. Support from a guardian is geared to persons with
an impaired capacity to make decisions. People who need support to be able to
exert influence and who need help to manage economic matters as well as
judicial and social issues can have a limited guardian appointed for them
according to the Parents’ Code. A limited guardian is supposed to watch over
the individual’s economy and rights and look out for the person’s interests.
With a limited guardian an individual retains his or her civil rights, such as the
right to vote. Many of the people receiving LSS measurses have a limited
guardian as support. The following sections sum up the findings of the study.
Recognition, conditions, possibilities and limits
One aim of the dissertation is to describe and analyse the conditions that
affect the user’s influence and self-determination. The field of disability has
undergone major changes in Sweden in recent decades. The support has
developed from segregation towards a focus on the citizen. This has affected
legislation, the organization and the tasks of the employees, which is to be the
framework for support for the user.
According to the analysis, the background to LSS can be understood as a
growing social and judicial recognition of the right to citizenship for people
with functional impairments as well (Honneth, 2000/2003). The intention is
that, with the introduction of LSS, people with functional impairments should
be treated like all other inhabitants of the municipality. It is here understood
as recognition of status. LSS is an additional law that gives the group support
not provided by other legislation. The law is thus an official recognition that
the group has special needs.
Judicial recognition at the macro-level has resulted in formal support
systems that give the group recognition as being of equal value and also
compensation for being different, according to an analysis by Taylor
(1994/2009). Recognition at the macro-level is not always found at the
individual level. The result shows that the knowledge base and attitude of
other people determines the way people think and treat users. The mode of
thought is affected by the organization, which guides the scope that the
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employees have for action in the assignment (Agevall, 2000a,b). The decisions
that a particular LSS employee or guardian makes in work with the user affect
the conditions for the user’s support and service. Experience shows that both
assignments give a greater freedom to act. Attitudes and outlook on humanity
also determine the conditions. The way in which an individual guardian or
LSS employee performs the task will the affect the content of the support.
The work done by a personal assistant and a limited guardian is very difficult
to control, and it is difficult to measure their actions.
Another aim is to describe and analyse the limits to the user’s influence and
self-determination. For the users, the body and the actual impairment are of
crucial significance. Several of the users in the study talk of a constant
adjustment to the body. The body sets limits in everyday life and demands
attention both at the moment and in case of future changes. Life with a
serious functional impairment requires constant reappraisal of limitations and
self-perception. The degree and nature of the impairment in itself is a
significant factor that affects the limits and possibilities for influence and selfdetermination.
A crucial factor for the potential for influence and self-determination is the
individual’s own ability to assert his will and formulate his influence. In several
interviews, users with only personal assistance regarded themselves as the
supervisors and experts on their own situation. A person who cannot express
his opinion becomes dependent on the interpretation the assistant claims the
right to make. Of the users who receive personal assistance, most regard it as
self-evident that they should participate and are competent to make decisions.
In line with Honneth, I claim that if personal assistance has that effect it is
because the user is recognized as an expert on his life and the form of the
assistance gives scope for that. Freedom of choice and the possibility of exit are
formalized in personal assistance, unlike other LSS measures.
Another significant factor is the relationship. When the assistant and the
user trust each other, it allows scope for the user’s influence and selfdetermination. There are then possibilities for mutual recognition. Full
recognition of the individual as a person like any other counteracts what
Goffman calls stigmatization.
Action that is intended as recognition can be performed in such a way that
it is perceived as an infringement of integrity. It can thus be misdirected
recognition, and in the interview material this is said to be due to regarding
the user as an object. It is in the encounter with LSS staff in everyday life that
the significance of recognition becomes visible. Being able to see how the user
is different and simultaneously the same gives the user a potential for influence
over his situation as a fellow human being. The desire to do good in
combination with objectification and power can be perceived as disrespect.
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Power, resistance and relations
Personal assistance and a legal guardian are forms of support in which power is
to some extent concealed behind care, hidden both from the users and from
other actors. This makes it difficult to discern the power, which is thus an
invisible condition. The interview material shows that the task of providing
personal assistance, other LSS measures, and guardianship has elements of
both support and control. This is a significant feature of pastoral power
(Foucault, 1978/2004). Support and control are closely interwoven here,
impossible to distinguish from each other. Every relationship contains a power
aspect that will affect the individual’s scope for action and the balance between
recognition and disrespect.
Being dependent on the power of care can make it difficult to assert one’s
self-determination and influence. The empirical evidence shows that power
can shift in relations and encounters. The user is the recipient of care and is
dependent on support. In LSS the user is simultaneously constructed as a
person with rights. In everyday practice this can be contradictory. Personal
assistance includes a formal recognition of freedom of choice and the
possibility for exit. With personal assistance the user has the possibility to act
as the supervisor. Assistants and limited guardians in the study perceive this as
the user’s visible power. The power of the supporting persons is concealed by
care. A visible power factor is the control that most guardians have over the
user’s economy. Both personal assistance and guardians are felt to be a support
to which it is difficult to have an unambiguous relationship.
Users have several resistance strategies. Choosing not to have assistants in
certain everyday tasks, or shutting them out of the private sphere, can be
understood as silent resistance. Some people choose not to use all their
support hours and ask family members to help instead, to protect their
integrity. The exit possibility is also used, as a form of open resistance to both
assistance and guardianship.
The home is a complicated scene for influence and self-determination
when it is simultaneously a workplace. The user’s need to maintain autonomy
and seclusion requires clear strategies. Judging by the interview material, the
assistants are often felt to perform their task in the user’s home as they see fit.
This can mean setting limits that restrict the individual’s potential to influence
his own situation. Most cases of this are justified in the interviews as being in
the user’s best interests. In both assistance and limited guardianship the
opportunities for transparency and control of the support persons is minimal.
Usually the assistant works alone, as does the guardian. The limited
transparency gives rise to complex dilemmas concerning trust and power for all
those involved.
In Sweden a relative can play the role of legal guardian and simultaneously
work as a personal assistant for the same person. Having relatives as
representatives is felt to be a strong form of support by many of the

230

interviewees. They are very important for gaining access to rights and support.
Letting just one family member perform all the tasks is something that worries
other interviewees. The user’s living conditions are therefore known only to a
few people. There is limited control, and the legal protection of the user’s
rights is challenged.
Subject with rights, subject of care, or object of care?
The analysis shows that, in the field of LSS, there is a discourse of care and a
discourse of rights in progress simultaneously. The discourse of care gives
other actors the preferential right of interpretation over the user. Other people
know what is in the user’s best interest and what is beneficial for the
individual. What Foucault calls pastoral power is a care that is exerted through
guidance and care for both the collective and the individual. At the same time,
there is a strong discourse of rights about the intentions of LSS, the approach
to personal assistance, and the requirement of consent in decisions about a
guardian. It is the user who is supposed to be at the centre, as the expert on his
or her own situation. In my work of analysis I have formulated three patterns
that clarify different ways of looking at the user and the users own experiences.
Central patterns in the rights discourse with the user – citizen as subject of
rights are the user’s own will, own decisions, and intrinsic value. It is the user’s
rights as a citizen that dictates how LSS support is designed. The user’s
influence and self-determination are clear in everyday practice. The assistants
respect the user’s competence, and the individual is at the centre, not the
impairment.
The second pattern contains elements of both a rights discourse and a care
discourse. Central attitudes in the pattern with the user – individual as subject
of care resemble the rights discourse to some extent, but the user’s relation to
the need for support is more complicated here, as is the way other people view
dependence/independence. This approach involves listening to the individual
and having knowledge of the field. With respect for the user’s competence and
an ambition to compensate for restricted abilities, the user is seen as subject of
care. The user has influence and self-determination over what is possible. This
is realized through compensatory measures, which stand in relation to the
individual, situations and the impairment.
Finally, a third pattern of the user as an object of care can be discerned in
the analysis. Central attitudes in the care discourse with the user as an object
of care are that the user is best interpreted by other people. When the user
himself cannot or is not expected to be able to express his opinion, a vacuum
arises, with space for rival interpretations. Conflicts arise between the persons
surrounding the user, about who should decide over his or her life. It is other
people who determine what is normal and accepted. Dependence on care
disqualifies the individual from personal responsibility and influence,
according to the supporting persons. It is the diagnosis that is the governing
category.
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Illustration of three ways of viewing the user, influence, and selfdetermination
Subject of
Rights

Subject of
Care

Object of
Care

Influence

Citizen’s rights
govern activities
and support

The individual’s
rights govern
activities and
support

Other people’s
ideas about the
user’s best
interests govern
activities and
support

Selfdetermination

Free will

Free will can be
expressed with
adapted support

No one asks
about the individual’s will –
other people
know best

Independence/
dependence

Independence
with statutory
support

Dependence on
compensatory
support for
independence

Dependence on
support disqualifies the
user’s will

View of the user

Citizen with
attendant rights

Citizen with
functional
impairment

The impairment
is central

Approach to the
user

A distinct
individual, a
subject

A subject with
support, adapted
to the situation

An object

View of the
person´s ability

Competent

Competent with
compensation

Incompetent

Way of treating
the user

As a fellow
human being

Giving care and
support

Paternalism

I claim that LSS can be understood on a general level as judicial recognition of
the individual’s and the group’s need for support for citizenship on individual
terms. The result reveals a tension between the ideal of influence and selfdetermination and the user’s everyday life. Personal assistance can be seen as
designed so that the intentions can be fulfilled. Among many of the users who
receive LSS measures and have a limited guardian, personal influence and selfdetermination are not as clear. Relations are characterized by dilemmas about
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the right of interpretation and power. Influence and self-determination in
everyday decisions are dependent on a fundamental recognition of the user as a
subject with a need for individually adapted care. In this context the content of
limited guardianship is not clear.
LSS can serve here as an example of living with publicly provided support.
My hope with this dissertation is to contribute to a deeper understanding and
knowledge of the complex conditions, possibilities and limits surrounding the
individual’s influence and self-determination when living with support
provided by the welfare state.
Translated by Alan Crozier

233

234

REFERENSER
Abberley, Paul (2002). ”Work, Disability, disabled People and European Social Theory” i
Colin Barnes, Mike Oliver & Len Barton Disability Studies Today. Cambridge
England: Polity Press.
Agevall, Lena (2000a). ”Rutiner, ansvar och etik i offentlig service” i Lena Agevall &
Torgny Klasson (red.) Demokrati i praktiken. Lund: Studentlitteratur.
Agevall, Lena (2000b). ”Hur välfärd organiseras – Spelar det någon roll? – en explorativ
studie om organisering och etik i offentlig service” i Statsvetenskaplig Tidskrift,
Årg.103:1, ss.18-42.
Agevall, Lena & Gunnar Olofsson (2008). ”Albert O. Hirschmans liv och verk” förord i
Albert O. Hirschman Sorti och protest. Lund: Arkiv förlag.
Albertsson, Marie (1997). Att vara både anhörig och god man. Växjö: Vårdhögskolan Växjö,
FoU-rapport 98/9.
Algozzine, Bob, Diane Browder, Meagan Karvonen, David Test & Wendy Wood (2001).
”Effects of Interventions to Promote Self-Determination for Individuals with
Disabilities” i Review of Educational Research. Vol.71:2, ss. 219-277.
Alvesson, Mats & Kaj Sköldberg (1994/2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.
Alvesson, Mats (2011). Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet. Malmö: Liber.
Andén, Gerd, Inger Claesson Wästberg & Vilhem Ekensteen (1993). Personlig assistans.
Stockholm: Larssons Förlag.
Andersen, Jan, Ole Petter Askheim, Ingvild Begg & Ingrid Guldvik (2006). Brukerstyrt
personlig assistanse. Kunnskap og praksis. Oslo: Gyldendal Akademiska Förlag.
Ahrne, Göran, Christine Roman & Mats Franzen (2003). Det sociala landskapet. En
sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Göteborg:
Bokförlaget Korpen.
Askheim, Ole Petter (2003a). ”Personal assistance for People with Intellectual Impairments: experiences and dilemmas” i Disability & Society. Vol. 18:3. ss. 325-339.
Askheim, Ole Petter (2003b). Fra normalisering til empowerment. Ideologier og praksis i
arbeid med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal Akademiska Förlag.
Askheim, Ole Petter (2005). ”Personal assistance – direct payment or alternative public
service. Does it matter for the promotion of user control?” i Disability & Society. Vol.
20:3, ss. 247-260.

235

Askheim, Ole Petter (2006). Å leve er mer enn å overleve. Funksjonshemmede mer brukerstyrt
personlig assistanse forteller. Oslo: Gyldendal Akademiska Förlag.
Askheim, Ole Petter (2008). ”Personal assistance in Sweden and Norway: from difference
to Convergence” Scandinavian Journal of Disability research. Vol. 10:3, ss.179-190.
Askheim, Ole Petter (2007).”Empowerment – olika infallsvinklar” i Ole Petter Askheim &
Bengt Starrin Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups.
Ball, Mary, Molly Perkins, Frank Wittington, Carole Hollingsworth, Sharon King & Bess
Combs (2004). ”Independence in assisted living” i Journal of Aging Studies. 18, ss. 467483.
Barnes, Colin (2009). ”An ethical agenda in disability research.” i Donna M. Mertens &
Pauline E. Ginsberg. The handbook of Social Research Ethics. London: Sage.
Barron, Karin (1999). ”Ethics in qualitative social research on marginalized groups” i
Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 1:1.
Barron, Karin (2001). ”Autonomy in Everyday Life – for Whom?” i Disability & Society.
Vol. 16:3, ss. 431- 447.
Bell, Bedarius, Shelley Henthorne, Doris Hill, Jane Turnbull-Humphries & Stephanie
Zito (2009). ”Autonomy and Disability: A Quest for Quality of Life” i Catherine
Marshall, Elisabeth Kendall, Martha Banks & Reva Gover Disabilities Insights from
across the fields and around the World. The context, Environmental, Social and Cultural.
Westport: Praeger.
Bengtsson, Hans (1998). ”Handikappolitiken reformeras” i Hans Bengtsson (red.) Politik,
lag och praktik Implementeringen av 1994 års handikappreform. Lund: Studentlitteratur.
Bengtsson, Hans (2004). ”Vägen till personlig assistans” i Kerstin Gynnerstedt (red.)
Personlig assistans och medborgarskap. Lund: Studentlitteratur.
Bengtsson, Hans (2005a). ”LSS-reformen – från utredning till beslut” i Hans Bengtsson
(red.) Politik, lag och praktik. Implementeringen av LSS-reformen. Lund: Studentlitteratur.
Bengtsson, Hans (2005b).”Normbildning på olika arenor” i Hans Bengtsson (red.) Politik,
lag och praktik. Implementeringen av LSS-reformen. Lund: Studentlitteratur.
Bengtsson, Hans & Kerstin Gynnerstedt (2003). Assistansreformen i politik och förvaltning.
Malmö: Harecpress.
Bengtsson, Hans & Karsten Åström (2005). ”Från politik till praktik – några
sammanfattande slutsatser.” i Hans Bengtsson (red.) Politik, lag och praktik
Implementeringen av LSS-reformen. Lund: Studentlitteratur.
Bengtsson, Staffan (2004). ”Anstaltens utveckling och innebörd ” i Staffan Förhammar &
Marie Nelson (red.) Funktionshinder i ett historisktperspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Bengtsson, Staffan (2005). Varför får inte jag följa med dit fram? Medborgarskapet och den
offentliga debatten om dövstumma och blinda 1860-1914. Diss. Linköping: Linköpings
universitet Studies in Arts and Science no.335.
Bergh, Anders (1996). ”Vad döljs bakom hemlikhetens vind” i David Gaunt & Göran
Lantz (red.) Hemmet i vården, vården i hemmet. Stockholm: Liber.
Beronius, Mats (1986). Den disciplinära maktens ordning: Om makt och arbetsorganisation.
Diss. Lund: Arkiv avhandlingsserie nr 23.
Bergsstrand, Bengt Olof (2011). LSS 2011 – Stöd och service till vissa funktionshindrade.
Höganäs: Bokförlaget Komlitt.
Billquist, Leila (1999). Rummet, mötet och ritualerna: en studie av socialbyrån, klientarbetet och
klientskapet. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, Inst. för socialt arbete.

236

Blomberg, Barbro (2006). Inklusion en illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna personer
med en utvecklingsstörning. Diss. Umeå: Umeå universitet.
Blomberg, Barbro, Lena Widerlund & Ann-Marie Lindqvist (2010). ”Stöd och service till
personer med utvecklingsstörning” i Socialvetenskaplig tidskrift. 17:3-4.
Borell, Klas & Roine Johansson (2005). ”Det egna hemmet som andras arbetsplats.” i Björn
Fjästad & Lars-Erik Wolvèn (red.) Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund:
Studentlitteratur.
Brante, Thomas (2003). ”Kondolisering av nya vetenskapliga fält – exemplet forskning i
socialt arbete” i Socialt arbete. En nationell genomlysning av ämnet. Stockholm:
Högskoleverket 2003:16, ss. 133- 196.
Brissett, Dennis & Charles Edgley (2009). ”The Dramaturgial Perspective” i Dennis
Brissett & Charles Edgley (red.) Life as Theater – A dramaturgical sourcebook. London:
Aldine.
Broström, Linus (2007). The Substituted Judgement Standard. Studies on Ethics of Surrogate
Decision Making. Diss. Lund: Lunds Universitet.
Brusén, Peter (2000). ”Handikappolitik i förändring” i Lars-Christer Hyden (red.) & Peter
Brusén Ett liv som andra. Livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.
Börjesson, Bengt (2010). Förstå socialt arbete. Stockholm: Liber.
Börjesson, Mats, Eva Palmblad & Thomas Wahl (2005). I skötsamhetens utmarker.
Berättelser om välfärdsstatens sociala politik. Stockholm: Brutus Östlings förlag.
Chappell, Anne-Louise, Dan Goodley & Rebecca Lawthom (2001). ”Making connections:
the relevance of the social model of disability for people with learning difficulties” i
British Journal of Learning Disabilities, 29, ss. 45-50.
Cech Nyqvist, Berit (2007). ”Forskningscirkel med personer med utvecklingsstörning – från
ord till handling” i Ole Petter Askheim & Bengt Starrin Empowerment i teori och
praktik. Malmö: Gleerup.
Cone, Alicia (2001). ”Self-reported Training Needs and Training Issues of Advisers to
Self-Advocacy Groups for People With Mental Retardation” i Mental Retardation. Vol.
39:1, ss. 1-10.
Cresswell, Tim (1996). In place/Out of place: Geography, Ideology and Transgression.
Minnaepolis: University of Minneapolis Press.
Cunconan-Lahr, Robin & Mary Jane Brotherson (1996). ”Advocacy in disability policy:
Parents and Consumers as Advocates” i Mental retardation. Vol. 34:6, ss. 352-8.
Dahlgren, SvenOlof (2007). Varför stannar bussen när jag inte ska gå av? – att förstå autism,
Aspergeres syndrom och DAMP. Stockholm: Liber.
Danermark, Berth (2005). Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. Lund:
Studentlitteratur.
Danermark, Berth, Mats Ekström, Lise-Lott Jacobsen & Jan Ch. Karlsson (2002).
Explaining society – an intruduction to critical realism in social science. New York:
Routledge.
Danermark, Berth & Lotta Coniavitis Gellerstedt (2004). ”Social Justice: redistribution
and recognition – a non-reductionist perspective on disability” i Disability & Society.
Vol.19:4, ss. 339-353.
DeJong, Gerben (1979). ”Attendent care as a prototype independent living service” i
Archives of Physical Medicine and Rehabilition. Vol. 60:10 ss. 477-482.

237

Doron, Israel (2002). ”Elder guardianship kaleidoscope – a comparative perspective” i
International Journal of Law, Policy and the family. 16 (2002) ss. 368-398.
Doron, Israel, Yuval Melamed & Dan Shnitt (2007). ”Guardianship of people with mental
disorders” i Social Science & Medicine. Vol. 65 ss. 1118-1123.
Doron, Israel (2012). ”A Judicial Rashomon: Om Ageism and Narrative Justice” i Journal of
Cross Cult Gerontoly. Vol. 27, ss. 17-28.
Drake, Robert (1999). Understanding Disability Policies. London: Macmillan.
Egard, Hanna (2011). Personlig assistans i praktiken. Beredskap, initiativ och vänskaplighet.
Lund: Lunds universitet Dissertation in Social Work 42.
Egelund, Tine (2008). ”Vinjettstudier” i Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Ros-Marie
Eliasson-Lappalainen & Katarina Jacobsson Forskningsmetodik för socialvetare.
Stockholm: Natur & Kultur.
Ekensteen, Vilhelm (1968). På folkhemmets bakgård. Uppsala: Verdandi.
Ekensteen, Vilhelm (1996). ”Från objekt till subjekt i sitt eget liv” i Magnus Tideman (red.)
Perspektiv på funktionshinder och handikapp. Falun: Johansson & Skyttmo.
Eliasson, Ros-Marie (1995). Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur.
Eliasson-Lappalainen, Ros-Marie & Marta Szebehely (2008). ”Vardagslivsforskning” i
Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Ros-Marie Eliasson-Lappalainen & Katarina Jacobsson
Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur & Kultur.
Elm Larsen, Jørgen, Nils Mortensen & Jens Peter Frølund Thomsen (2005).
”Magtens mange facetter i mødet mellem system och klient.” i Margaretha Järvinen,
Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen Det magtfulde møde mellem system og klient.
Århus: Århus Universitetsförlag.
Eriksson, Björn (2007). Social interaktion: Flöden – positioner – värden. Malmö: Liber.
Eriksson, Helena & Magnus Tideman (2010). Levnadsvillkor idag och i jämförelse med 1990talet. En studie om barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och autism samt vuxna
med förvärvad hjärnskada i Halmstad kommun. Halmstad: Högskolan Halmstad.
Falch, Wenche (2010). Står til tjeneste. Diss. Karlstad: Karlstad University Studies.
Fareld, Victoria (2008). Att vara utom sig inom sig: Charles Taylor, erkännande och Hegels
aktualitet. Göteborg: Glänta produktion.
Fine, Michael & Caroline Glendinning (2005). ”Dependence, independence or interdependence? Revisiting the concepts of care and dependency” i Ageeing & Society. Vol
25, ss. 601-621.
Folkestad, Helge (2003). Institusjonalisert hverdagsliv. En studie av samhandling mellom
personale og beboere i bofelleskap for personer med utveklingshemning. Diss. Bergen:
Universitetet i Bergen.
Foucault, Michel (1961/1986). Vansinnets historia under den klassiska epoken. Lund: Arkiv.
Foucault, Michel (1975/2003). Övervakning och straff. Lund: Arkiv.
Foucault, Michel (1976/2002). Sexualitetens historia. Band 1.Viljan att veta. Göteborg:
Daidalos.
Foucault, Michel (1976/2008). Samhället måste försvaras. College de France 1975-76.
Stockholm: Tankekraft förlag.
Foucault, Michel (1978/2004). ”8 february 1978” i Michel Senellart (red.) Security,
Territory, Population. New York: Picador/Palgrave.
Foucault, Michel (1979/2000). ”Omnes et Singulatim” i James Faubion (red.) Power The
Essential Works of Michel Foucault 1954-1984. New York: The new Press.

238

Foucault, Michel (1983/2000). ”The subject and power.” i James Faubion (red.) Power The
essential Works of Michel Foucault 1954-1984. New York: The new Press.
Fraser, Nancy (2001). ”Recognition without Ethics?” i Theory, Culture & Society. Vol. 18:23. ss. 21-42.
Fraser, Nancy (2003). Den radikala fantasin. Mellan omfördelning och erkännande. Göteborg:
Daidalos.
Förhammar, Staffan (2004a). ”Lytt, abnorm, invalid, handikappad, funktionshindrad” i
Staffan Förhammar & Marie Nelson (red.) Funktionshinder ur ett historiskt perspektiv.
Lund: Studentlitteratur.
Förhammar, Staffan (2004b). ”Svensk handikappolitik: Från separation till integration?” i
Staffan Förhammar & Marie Nelson (red.) Funktionshinder ur ett historiskt perspektiv.
Lund: Studentlitteratur.
Garrett, Paul Michael (2010). ”Recognizing the Limitations of the Political Theory of
Recognition: Axel Honneth, Nancy Fraser and Social work” i British Journal of Social
Work. Nr. 40, ss. 1517-1533.
Giertz, Lottie, Jenny Nolhage & Madeleine Gunnarsson (2005). ”Kombinationstjänster –
framtidens socialarbetare?” i Tapio Salonen (red.) Rena rama Sociorama. Kunskapsutveckling mellan socialtjänst och universitet. Växjö: Växjö universitet SA rapportserie
2005:3.
Giertz, Lottie (2008). Ideal och vardag. Inflytande och självbestämmande med personlig
assistans. Lic. Växjö: Växjö universitet SA rapportserie 2008:4.
Gil, Lynn (2007). ”Bridging the Transition Gap From Highschool to College” i Teaching
Exceptional Children. Vol. 40:2, ss. 12-15.
Glasby, Jon & Rosemary, Littlechild (2002). Social work and Direct Payments. Bristol: The
Policy Press.
Goffman, Erving (1959/2006). Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik.
Stockholm: Nordstedts akademiska förlag.
Goffman, Erving (1961/2005). Totala institutioner. Fyra essäer om anstaltlivets sociala villkor.
Stockholm: Nordstedts akademiska förlag.
Goffman, Erving (1963/1986). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New
York: Touchstone Edition.
Gough, Ritva (1994). Personlig assistans – en social bemästringsstrategi. Diss. Göteborg: GILförlaget.
Gough, Ritva & Malin Modigh (1995). Leva med personlig assistans. Stockholm: Liber
utbildning.
Grauers, Per Henning (1994). Gode män – användningen av gode män i svensk rätt.
Stockholm: Nerenius & Santerus Förlag.
Grunewald, Karl (2008). Från idiot till medborgare. Stockholm: Gotia.
Grønmo, Sigmund (2006). Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber.
Grönvik, Lars (2007). Definitions of Disability in Social Sciences Methodological perspectives
Diss. Uppsala: Uppsala universitet Acta Universitatis 29.
Guldvik, Ingrid (2003). Selvstyrt og velstyrt? Brukernes erfaringer med brukerstyrt personlig
assistanse. ØF-rapport nr 3/2003. Lillehammer: Østlandsforskning.
Gustavsson, Anders (1997). ”Att ta vid där Goffman slutade” i Kent Ericsson, Karin
Sonnander & Mårten Söder Forskare om utvecklingsstörning – perspektiv, kunskaper,
utmaningar. Uppsala: Uppsala universitet.

239

Gustavsson, Anders (1998). Inifrån utanförskapet. Diss. Stockholm: Johansson & Skyttmo
förlag.
Gustavsson, Anders (2000). Tolkning och tolkningsteori, del 1 och 2. Stockholm: Stockholms
universitet, Pedagogiska institutionen.
Hacking, Ian (2004). ”Between Michel Foucault and Erving Goffman: between discourse
in the abstract and face to face interaction” In Economy and Society. Vol. 33:3. 277-302.
Hall-Lord, Marie-Louise & Mona Gröning (1995). Från reform till verklighet. Ett år med
LSS-reformen : en enkätstudie med RBU-föräldrar i Uppsala kommun. Karlstad: Centrum
för folkhälsoforskning, 1995:7.
Hammarström. Gunhild & Sandra Torres (2007). ”Beroende eller oberoende? En kvalitativ
studie av hur äldre hjälptagare ser på att ha hjälp och stöd.” i Sociologiskt forskning. Nr. 1
/2007. ss. 31-52.
Harju, Anne (2005). Barn och knapp ekonomi. Växjö: Växjö universitet SA rapport 2005:01.
Hedquist, Björn (1998). ”Jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet” i Hans
Bengtsson (red.) Politik, lag och praktik. Impementering av 1994 år handikappreform.
Lund: Studentlitteratur.
Heidegren, Carl-Göran (2009). Erkännande. Malmö: Liber AB.
Heller, Tamar, Schindler, Palmer, Wehmeyer, Parent, Jenson, Abery, Geringer, Bacon, &
O`Hara (2011). ”Self-Determination across the Life Span: Issues and Gaps” i
Exceptionality: A Special Education Journal. Vol. 19 ss. 31-45.
Hellström-Muhli, Ulla (2003). Att överbrygga perspektiv : en studie av behovsbedömningssamtal inom äldreinriktat socialt arbete. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet.
Hermerén, Göran (1996). Kunskapens pris. Forskningsetiska problem och principer i humaniora
och samhällsvetenskap. Stockholm: Humanistiska och samhällsvetenskapliga rådet.
Hirschman, Albert (1970). Exit, Voice and Loyalty. London: Harvard University Press.
Holme, Idar & Bernt Solvang (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa
metoder. Lund: Studentlitteratur.
Holmqvist, Mikael (2005). Samhall. Att bli normal i en onormal organisation. Stockholm:
SNS Förlag.
Honneth, Axel (2000/2003). Erkännande. Praktiskt – filosofiska studier. Göteborg: Daidalos.
Hugemark, Agneta & Karin Wahlström (2002). Personlig assistans i olika former – mål,
resurser och organisatoriska gränser. Stockholm: FoU-rapport 2002:4.
Hugemark, Agneta (2004). ”Med rätt att bestämma själv?” i Kerstin Gynnerstedt (red.)
Personlig assistans och medborgarskap. Lund: Studentlitteratur.
Hultqvist, Sara (2008). Om brukardelaktighet i välfärdssystemet – en kunskapsöversikt. Växjö:
Växjö universitet Acta Wexionensia nr 150/2008.
Høilund, Peter & Søren Juul (2005). Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde.
Köpenhamn: Hans Reitzels förlag.
Ikäheimo, Heikki & Arto Laitinen (2007). ”Analyzing Recognition: Identification,
Acknowledgement, and Recognitive Attidudes towards Persons” i Berth van der Brink
& David Owen, Recognition and Power. Axel Honneth and the critical Social Theory. New
York: Cambridge Press.
Ineland, Jens, Martin Molin & Lennart Sauer (2009). Utvecklingsstörning, samhälle och
välfärd. Malmö: Gleerup.

240

Jacobson, Annika (1996). Röster från en okänd värld. Hur människor med fysiska
funktionshinder och omfattande hjälpbehov upplever sina existensvillkor. Diss. Stockholm:
Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
Jacobson, Annika (2000). ”Från vanmakt till makt” i Peter Brusèn & Lars-Christer Hydén
(red.) Ett liv som andra. Livsvillkor för människor med funktionshinder. Lund:
Studentlitteratur.
Jarhag, Sven (1993). Inflytande i vardagslivet. FoU-Rapport 1993:1. Jönköping:
Hälsohögskolan.
Jarhag, Sven (2001). Planering eller frigörelse? En studie om bemyndigande. Diss. Lund:
Socialhögskolan 2001.
Jeppsson Grassman, Eva (2003) ”Att forma sitt liv trots allt” och ”Undflyende och styrande”
i Eva Jeppsson Grassman, Sivert Antonson, Rolf Stål & Lars Svedberg Att drabbas och
att forma sitt liv. Lund: Studentlitteratur.
Jeppsson Grassman, Eva (2005). ”Tid, rum, kropp och livslopp” i Eva Jeppsson Grassman
& Lars-Christer Hydén Kropp, livslopp och ådrande. Några samhällsvetenskapliga
perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Jergeby, Ulla (1999). Att bedöma en social situation – Tillämpning av vinjettmetoden.
Stockholm: CUS skrift 1999:3.
Jergeby, Ulla & Haluk Soydan (2002). ”Assesment processes in social work practice When
Children are at Risk: A Comparative Cross-National Vignette Study” i Journal of Social
Work Research and Evaulation. Vol.3:2, ss.127-144.
Johannisson, Karin (2007). ”Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv” i Gunilla
Hallerstedt (red.) Diagnosens makt.Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos.
Johansson, Håkan (2006). ”Individuell handlingsplan” i Verner Denvall & Bo Vinnerljung
(red.) Nytta och fördärv. Socialt arbete i kritisk belysning. Stockholm: Natur & Kultur.
Johnsson, Eva, Barbro Carlson & Lena Tibblin (2005). ”Socioramacirklar” i Tapio Salonen
(red.) Rena rama Sociorama. Kunskapsutveckling mellan socialtjänst och universitet. Växjö:
Växjö Universitet SA rapport 2005:3.
Järvinen, Margaretha (2002). ”Hjälpens universum – ett maktperspektiv på mötet mellan
klient och system” i Anna Meeuwisse & Hans Swärd Perspektiv på sociala problem.
Stockholm: Natur & Kultur.
Järvinen, Margaretha & Nils Mortensen (2005).” Det maktfulde møde mellen system och
klient – teoretiske perspektiv” i Margaretha, Järvinen, Jörgen Elm Larsen & Nils
Mortensen Det maktfulde møde mellen system och klient. Århus: Århus universitetsförlag
Järvinen, Margaretha, Jörgen Elm Larsen & Nils Mortensen (2005). Det maktfulde møde
mellen system och klient. Århus: Århus universitetsförlag.
Kamberelis, George & Greg Dimitriadis (2011). ”Focus groups: Contingent articulations of
pedagogy, politics, and inquiry.” i Norman Denzin & Yvonna Lincoln (red.) The
handbook of qualitative research (4:e uppl.) ss. 545-561. London: Sage.
Karlsson, Kristina (2007). Funktionshinder, samtal och självbestämmande. En studie av
brukarcentrerade möten. Diss. Linköping: Studies in Arts and Science No. 381.
Karlsson, Magnus & Martin Börjeson (2011). Brukarmakt i teori och praktik. Stockholm:
Natur & Kultur.
Karvonen, Meagan, David Test, Wendy Wood, Diane Browder & Bob Algozzine (2004).
”Putting Self-Determination Into Practice” i Exceptional Children. Vol. 71:1 ss. 23-41.
Kershaw, Mavis & Lynne Webber (2008). ”Assessment in Financial Competence” i
Psychiatry, Psychology and Law. 15:1, ss. 40-55.

241

Kiernan, Chris (1999). ”Participation in Research by People with Learning Disability;
Origins and Issues.” i British Journal of Learning Disabilities. Vol.27 ss. 43-47.
Kjellberg, Anette (2002). ”More or less independent” i Disability and Rehabilitation. Vol.
24:16, ss. 828-840.
Kohlström, Gulli (1996). Identitetsförändring vid anpassning till funktionshinder/handikapp.
Varberg: Förlaget Ide och text.
Krantz, Oskar (2009). Social construction of Technical Aids: Personal Meaning and
Interactional Effects of Disability and Assistive Devices in Everyday Life. Diss. Lund:
Lunds universitet 2009:23.
Krogstrup, Hanne Kathrine (2003). Evalueringsmodeller. Århus: Systime Academic.
Kvale, Steinar & Svend Brinkmann (2009). Interviews. London: Sage.
Lachapelle, Yves, Wehmeyer, Haelewyck, Courbois, Keith, Schalock, Verdugo & Walsh
(2005). ”The relationship between quality of life and self-determination: an
international study” i Journal of Intellectual Research. Vol. 49:10, ss. 740-744.
Landelius, Ann-Charlotte (1996). Självbestämmande, valfrihet och samtycke inom
socialtjänsten. Diss. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag.
Lang, Lena (2004). …och den ljusnande framtid är vår… några ungdomars bild av sin tid vid
riksgymnasium. Diss. Malmö: Malmö högskola, lärarutbildningen.
Lantz, Göran (1996). ”Människan, hemmet och tingen” i David Gaunt & Göran Lantz
(red.) Hemmet i vården, vården i hemmet. Stockholm: Liber.
Lantz, Göran (1998). ”Självbestämmande och nedsatt beslutsförmåga” i Göran Lantz, Rolf
Ahlzén, Tor Sverne & Kim Lutzen. Nedsatt beslutsförmåga. Vem bestämmer för
patienten? Stockholm: Ersta vårdetiska institut.
Larsson, Monica & Stig Larsson (2004). Att vara ett mänskligt hjälpmedel – en studie om att
arbeta som personlig assistent. Malmö: Harec-press.
Larsson, Monica (2004). ”Personlig assistans – kompis, startmotor eller någons armar och
ben?” i Kerstin Gynnerstedt (red.) Personlig assistans och medborgarskap. Lund: Studentlitteratur.
Larsson, Monica (2008). Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans. Diss. Lund:
Lund Dissertations In Social Work 32.
Lewin, Barbro (1998). Funktionshinder och medborgarskap. Tillkomst och innebörd av de två
rättighetslagarna omsorgslagen och LSS. Diss. Socialmedicinsk tidskrifts skriftserie nr 55.
Lindqvist, Rafael & Antoinette Hezler (2004). ”Funktionshinder och rehabilitering” i
Rafael Lindqvist & Antoinette Hetzler (red.) Rehabilitering och välfärdspolitik. Lund:
Studentlitteratur.
Lindqvist, Rafael (2004). ”Brukare eller medborgare?” i Rafael Lindqvist & Antoinette
Hetzler (red.) Rehabilitering och välfärdspolitik. Lund: Studentlitteratur.
Lindqvist, Rafael (2007). Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerups.
Löfgren-Mårtenson, Lotta (2003). ”Får jag lov?” Om sexualitet och kärlek i den nya
generationen unga med utvecklingsstörning. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet.
Mallander, Ove (1999). De hjälper oss tillrätta. Normaliseringsarbete, självbestämmande och
människor med psykisk utvecklingsstörning. Diss. Lund: Socialhögskolan 1999:2.
Mattsson, Titti (2002). Barnet och rättsprocessen. Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i
samband med tvångsvård. Diss. Lund: Juristförlaget.
Mattsson, Titti (2008). ”Rättighetssubjekt och omsorgsobjekt – hand i hand eller stick i
stäv?” i Retfärd 31. 2/121, ss.58-80.

242

McDougall, Janette, Jan Evans & Patricia Baldwin (2010). ”The Importance of SelfDetermination to Perceived Quality of Life for Youth and Young Adults With Chronic
Conditions and Disabilitis” i Remedial and Special Education. Vol. 31:4 ss. 252-260.
McNay, Lois (2008). Against recognition. Cambridge: Cambridge Polity.
Meyer, Michelle, Michelle Donelly & Patricia Weerakoon (2007). ”They`re taking the
place of my hands´: perspectives of people using personal care” i Disability & Society.
Vol. 22:6, ss. 595-608.
Michailakis, Dimitris (2002). ”Autopoiesis och styrning. En studie av handikappolitiska
program” i Sociologisk forskning 2002:1.
Mik-Meyer, Nanna & Kaspar Villadsen (2007). Magtens former. Sociologiske perspektiver på
statens møde med borgeren. Köpenhamn: Hans Rietzels forlag.
Millar, Dorothy & Adelle Renzaglia (2002). ”Factors Affecting Guardianship Practices for
Young Adults With Disabilities” i Exceptional Children. Vol. 68:4 ss. 465-484.
Molin, Martin (2004). Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan.
Diss. Linköping: Institutet för handikappvetenskap.
Montgomery, Paul, Evan Mayo-Wilson & Jane Dennis (2007). Umbrella Review: A series of
systematic reviews concerning the effectiveness of personal support. Oxford: University of
Oxford.
Montin, Stig (1998). Lokala demokratiexperiment: exempel och analyser. Stockholm: Frirzes.
Morris, Jenny (2004). ”Independent living and community care: a disempowering
framework” i Disability & Society. Vol. 19:5 ss. 427-442.
Murphy, Joan & Lois Cameron (2006). Talking Mats, A Resource to Enhance
Communication. Scotland: Stirling University.
Möller, Tommy (1996). Brukare och klienter i välfärdsstaten. Om missnöje och
påverkansmöjligheter inom barn- och äldreomsorg. Stockholm: Publica.
Möller, Kerstin & Berth Danermark (2007). ”Social Recognition, Participation and the
Dynamic Between the Environment and Personal Factors of Students with
Deafblindness” i American Annuals of the Deaf. 152:1, ss. 42-55.
Nilsson, Ingrid & Karin Tillberg Mattsson (2012). Ett redskap för brukarinflytande? Om
möjligheter och dilemman i handikappomsorgens arbete med genomförandeplaner. FoU
Välfärd Gävleborg, FoU rapport 2012:1.
Nilsson, Roddy (2008). Foucault, en introduktion. Malmö: Égalité.
Nirje, Bengt (2003). Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur.
Nota, Laura, Lea Ferrari, Salvatore Soresi & Michel Wehmeyer (2007). ”Selfdetermination, social abilities and the quality of life of people with intellectual
disability” i Journal of Intellectual Disability Research. Vol.51:11 ss. 850-865.
Nota, Laura, Salvatore Soresi, Lea Ferrari & Michael Webmeyer (2010). ”A Multivariate
Analysis of the Self-Determination of Adolscents” i Journal of Happiness Studies. Vol.
12:2, ss. 245-266.
Nygren, Lennart (2002). ”Strukturella förklaringar till sociala problem” i Anna Meeuwisse
& Hans Swärd Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur.
Odlöw, Torbjörn (2005). Ställföreträdare för vuxna – kamrer eller handledare? Stockholm:
Jure Förlag.
Olin, Elisabeth & Bibbi Ringsby Jansson (2006). Risk eller möjlighet? Om styrning och
inflytande i mötet mellan unga med funktionshinder och välfärdssamhällets aktörer.
Trollhättan: Högskolan i Väst.

243

Oliver, Michael (1996/2009). Understanding Disability. From theory to practice. Hampshire:
Palgrave Macmillan.
Panican, Alexandru & Rickard Ulmestig (2011). ”Frälsningen, lagen och sanningen i ett
kommunalt aktiveringsprojekt” i Socionomens Forskningssupplement. Nr 30:6. ss. 44-55.
Persson, Anders (2012). Ritualisering och sårbarhet – ansikte mot ansikte med Goffmans
persepktiv på social interaktion. Malmö: Liber.
Perrin, Burt & Bengt Nirje (2003). ”För att hyfsa ekvationen” i Bengt Nirje
Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur.
Peterson, Gerd (1996). ”Specifik och generell lagstiftning” i Magnus Tideman (red.)
Perspektiv på funktionshinder och handikapp. Lund: Studentlitteratur.
Priestly, Mark, Lisa Waddington & Carlotta Bessozi (2010). ”Towards an agenda for
disability research in Europe” i Disability & Society. Vol.25:6, ss. 731-746.
Qvarsell, Roger (1991). Vårdens idehistoria. Stockholm: Carlssons förlag.
Ratzka, Adolf (2002). User control over services as a precondition for self- determination.
Independent Living Institute.
Ringsby-Jansson, Bibbi & Sören Olsson (2006). ”Outside the system- new life patterns of
young adults with intellectual disabilities” i Scandinavian Journal of Disability Research.
Vol. 8. ss. 22-37.
Roos, John Magnus (2009). Quality of Personal Assistance. Shaped by governments, markets
and corporations. Diss. Göteborg: University of Gothenburg.
Rynning, Elisabeth (1994). Samtycke till medicinsk vård och behandling. En rättsvetenskaplig
studie. Diss. Uppsala: Iustus förlag.
Rynning, Elisabeth (2002). ”Rättsäkerhet och rättskydd i vården av icke beslutskompetenta
vuxna” i Lotta Vahlne Westerhäll (red.) Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten.
Stockholm: Norstedts juridik AB.
Salonen, Tapio (1998). ”Klient” i Verner Denvall & Tord Jacobsson, (red.) Vardagsbegrepp i
socialt arbete. Ideologi, teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur.
Salonen, Tapio (red.) (2005). Rena rama Sociorama. Kunskapsutveckling mellan socialtjänst
och universitet. Växjö: Växjö Universitet SA rapport 2005:3.
Salzman, Leslie (2009). ”Rethinking Guardianship (Again): Substituted Decision Making
as a Violation of the Integration Mandate of ADA.” i Cardozo paper Cardozo School of
Law. Working paper, No.282.
Sandvin, Johans Tveit (2008). ”Ålder och funktionshinder” i Lars Grönvik & Mårten Söder
(red.) Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet. Malmö: Gleerup
Shakespeare, Tom & Nicholas Watson (2001). ”The Social Model of Disability: an
outdated idealogy?” i Barnarrt Sharon (red.) & Barbara Altman Exploring Theories and
Expanding methodologies. Nr 2. London: Elsevier Science.
Silfverberg, Gunilla (2006). ”Oberoende och autonomi – samhällsideal som krockar med
verkligheten” i Äldre i centrum. Nr.3/2006.
Silverman, David (2004). Interpreting Qualitative Data. London: Sage.
Sjöström, Stefan (2008). ”Omsorgshemmet och innebörder av begreppet hem.” i Jan
Paulsson & Bibbi Ringsby Jansson Boende och sociala sammanhang – för människor med
funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.
Sprague, Joey & Jeanne Heyes (2000). ”Self-Determination and Empowerment: A
Feminist Standpoint Analysis of Talk about Disability” i American Journal of Community
Psychology. Vol. 28:5 ss. 671-695.

244

Stainton, Tim & Steve Boyce (2004). ”Í have got my life back´: users´experience of direct
payments” i Disability & Society. Nr. 19:5, ss. 444 -454.
Stancliffe, Roger, Brian Abery, Heidi Springborg & Sarah Elkin (2000). ”Substitute
Decision-Making and Personal Control: Implications for Self-Determination” i Mental
Retardation. Vol. 38:5, ss. 407-421.
Strandberg, Thomas (2006). Vuxna med förvärvade traumatisk hjärnskada – omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet. Diss. Linköping: Studies from the Swedish
Institute for Disability Research 20.
Sunesson, Sune (2000). ”Socialt arbete som internationellt forskningsområde” i Anna
Meuwisse, Sune, Sunesson & Hans, Swärd (red.) Socialt arbete en grundbok. Stockholm:
Natur och Kultur.
Sunesson, Sune (2002).”Beständig ojämlikhet – vem är en outsider?” i Anna Meeuwisse &
Hans Swärd Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur.
Svensson, Kerstin (2001). Istället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt
arbete i frivård. Diss. Lund: Lunds universitet, Socialhögskolan.
Svensson, Ove & Magnus Tideman (2007). ”Motvärn, motståndsidentitet och
empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder” i Socialmedicinsk
tidskrift. Nr 3, ss.193-204.
Säwe, Filippa (2004). Att tala med, mot och förbi varandra – samtal mellan föräldrar och
skolledning på en dövskola. Lund: Lunds universitet, Sociologiska Institutionen.
Söder, Mårten (1989). ”Oberoende och autonomi: om vuxenblivande för ungdomar med
funktionshinder.” Socialmedicinsk Tidskrift . Nr 4 ss. 155-164.
Söder, Mårten (2003). ”Bakgrund till normaliseringsprincipen” i Bengt Nirje
Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur.
Söder, Mårten (2005).”Hur det är eller hur det bör vara? Om normativa inslag i social
forskning om funktionshinder” i Mårten Söder (red.) Forskning om funktionshinder.
Problem – utmaningar – möjligheter. Lund: Studentlitteratur.
Söder, Mårten, Karin Barron & Ingrid Nilsson (1990). Inflytande för människor med
funktionshinder. SOU 1990:19. Bilagerapport. Stockholm: Allmänna förlaget.
Tamm, Maare & Rafael Lindqvist (2004). ”Hemmet som arena för äldres och
funktionshindrades rehabilitering” i Rafael Lindqvist & Antoinette Hetzler (red.)
Rehabilitering och välfärdspolitik. Lund: Studentlitteratur.
Taylor, Charles (1994/2009). Det mångkulturella samhället och erkännandets politik.
Göteborg: Daidalos.
Tideman, Magnus (1997). Lever som andra? Om kommunaliseringen och levnadsförhållanden
för personer med utvecklingsstörning. Halmstad: Wigforssinstinstitutet Högskolan i
Halmstad, Rapport 3.
Tideman, Magnus (2000). Normalisering och kategorisering Om handikappideologi och
välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Diss. Lund:
Studentlitteratur.
Tideman, Magnus (2004). ”Socialt eller isolerat integrerat” i (red.) Jan Tøssebro Integrering
och inkludering. Lund: Studentlitteratur.
Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur.
Twigg, Julia (2006). The Body in Health and Social Care. London: Palgrave.
Tøssebro, Jan (2000). ”Integreringsprincipen i teori och praktik.” i Magnus Tideman (red.)
Handikapp, synsätt, principer, perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

245

Tøssebro, Jan (2009). Funktjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo:
Universitetsforlaget.
Ulmestig, Rickard (2009). I arbetslinjens skugga – En studie av relationer och strukturer i ett
kommunalt arbetsmarknadsprojekt. Växjö: Växjö universitet, SA Rapportserie 2009:2.
Wadensten, Barbro & Gerd Ahlström (2009). ”Ethical values in Personal Assistance:
Narratives of People with Disabilities” i Nursing Ethics. Vol. 16:6. ss. 759-775.
Wallander, Lisa (2008). Measuring Professional Judgements. Diss. Stockholm: Stockholms
universitet Studies in Sociology 2008:31.
Wang, Yuyu (2007). ”Personal assistance at work: the Visual assistance Service in Taiwan.”
i Disability & Society. Vol. 22:1, ss. 79-92.
Wehmeyer, Michael & Michelle Scwartz (1998). ”The relationship between Selfdetermination and quality of life for adults with mental retardation” i Education and
Training in Mental Ratardation and Developmenatl Disabilities. Nr. 33, ss. 3-12.
Wehmeyer, Michael (1996). ”Self-determination as an educational outcome” i Deanna
Sands & Michael Wehmeyer (red) Self-determination Across the Life Span. Baltimore:
Paul H. Brooks.
Wehmeyer, Michael (2004). ”Beyond Self-Determination: Causal Agency Theory” i
Journal of Developmental and Physical Disabilities. Vol.16:4, ss.337-359.
Wehmeyer, Michael, Abery, Zhang, Ward, Willis, Hossain, Balcazar, Ball, Bacon &.
Calkins (2011). ”Personal Self-Determination and Moderating Variables that Impact
Efforts to Promote Self-Determination” i Exeptionality – A Special Education Journal.
Vol. 19:19-30, ss. 19-30.
Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.
Widerlund, Lena (2007). Nya perspektiv men inarbetad praxis En studie av utvecklingsstördas
delaktighet och självbestämmande. Lic. Luleå: Luleå tekniska Högskola, Institutionen för
hälsovetenskap.
Wikström, Eva (2005). Inflytandes paradoxer. Möjligheter och hinder för självbestämmande och
inflytande i äldreomsorgen. Lic. Växjö: Växjö universitet.
Wilder, Jenny (2006). Effekten av personlig assistans för intellektuellt funktionshindrade
individers självbestämmande: En systematisk litteraturöversikt om internationell forskning.
Stockholm: Föreningen JAG.
Williams, Val, Lisa Ponting & Kerrie Ford (2009). ”I do like the subtle touch: Interactions
between people with learning difficulties and their personal assistants.” i Disability &
Society. Vol. 24:7, ss. 815-828.
Wright, Jennifer (2010). ”Guardianship for your own good: Improving the well-being of
respondents and wards in the USA” i International Journal of Law and Psychiatry .
Vol.33. ss. 350-368.
Yamaki, Chikako & Yoshihiko Yamazaki (2004). ”Ínstruments´, ´employees´,
´companions´, ´social assets´: understanding relationsships between persons with
disabilities and their assistans in Japan” i Disability & Society. Vol. 19:1, ss. 31-46.
Åkerström, Malin (2004). Föräldraskap och expertis. Motsättningar kring handikappade barn.
Stockholm: Liber.
Östberg, Francesca, Eva Wåhlander & Pia Milton (2000). Barnavårdsutredningar i sex
kommuner; en vinjettstudie. Stockholm: Centrum för utvärdering av socialt arbete.

246

Offentligt tryck
Ds 1991:18. Vidga brukarinflytandet! En väg till ökad delaktighet och bättre service.
Ds 2001:34. Ökade möjligheter till brukarinflytande.
Försäkringskassan 2011. Socialförsäkringen i siffror 2011.
Handu Utredningsinstitutet (2005). Levnadsnivåundersökning 2005 – döva, hörselskadade,
rörelsehindrade och synskadade personer svarar.
Länsstyrelserna, 2009. Individuell plan enligt LSS. En rättighet för många som utnyttjas av få.
Proposition 1974:142 med förslag till lag om ändring i Föräldrabalken, m.m.
Proposition 1979/80:1 om socialtjänsten.
Proposition 1986/87:91 om aktivt folkstyre i kommuner och landsting.
Proposition 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet.
Proposition 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Proposition 1993/94:218 Psykiskt stördas välfärd.
Proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för
handikappolitiken.
Riksförsäkringsverket 2001:3. Resurser att leva som andra: en analys av kostnadsutvecklingen
inom assistansersättningen.
Riksförsäkringsverket 2002:1. Frihet och beroende: personer med funktionshinder beskriver
samhällets stödsystem.
Riksförsäkringsverket 2003:15. Ojämlikhet i levnadsvillkor – en jämförelese mellan personer
med funktionshinder och övriga befolkningen.
Riksrevisionen 2009:31. Tillsynen av överförmyndarna – uppföljningsgranskning.
SFS 1924: 320. Förmyndarskapslag.
SFS 1949:381. Föräldrabalk.
SFS 1967:940. Omsorgslagen.
SFS 1974:152. Regeringsformen.
SFS 1980:620. Socialtjänstlag.
SFS 1982:763. Hälso-och sjukvårdslagen.
SFS 1985:568. Lag om särskilda omsorger för psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
SFS 1988:870. Lag om vård av missbrukare i vissa fall.
SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
SFS 1993:389. Lag om assistansersättning.
SFS 2001:453. Socialtjänstlag.
SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor.
SFS 2009:400. Offentlighets – och sekretesslag.
SFS 2010:110. Socialförsäkringsbalken.
Skolverket, 2006. Skolverkets lägesbedömning 2006. Rapport 288.
Socialstyrelsen, 1986. Socialstyrelsen informerar om den nya omsorgslagen.
Socialstyrelsen, 2003. Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling.
Socialstyrelsen, 2010. Alltjämt ojämlikt. Levnadsförhålanden för vissa personer med
funktionsnedsättning.

247

Socialstyrelsen, 2011a. Tillsynsrapport 2011. Hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Socialstyrelsen, 2012. Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2011.
SOSFS 2006:5, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
SOU 1980:34 Handikappad, integrerad, normaliserad, utvärderad: Delbetänkande från
Integrationsutredningen.
SOU 1986:50 God man och förvaltare. Förmyndarskapsutredningen..
SOU 1991: 46 Handikapp , välfärd, rättvisa: betänkande av 1989 års handikapputredning .
SOU 1992:52 Ett samhälle för alla: Slutbetänkande av 1989 års handikapputredning.
SOU 1999: 21 Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötandet av personer med
funktionshinder
SOU 2000:1 En uthållig demokrati!: politik för folkstyrelse på 2000-talet.
SOU 2004:112 Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna.
SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med
funktionsnedsättning.
SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning.
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2010. Bliss – för dem som behöver kommunicera med
symboler.
SÖ 2008:26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och
fakultativt protokoll till konventionen New York den 13 december 2006.
United Nations (1993). The standard rules on the equalization of opportunities for persons with
disabilities. A/Res./48/96. United Nations.
United Nations (2006). Convention on the rights of persons with disabilities. A/61/611.
United Nations.
Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning.

Internetreferenser
Alvesta kommun (2012). http://www.alvesta.se/ hämtad den 2012-04-21.
Försäkringskassan (2012). http://www.forsakringskassan.se/press/statistik_och_analys/
hämtad den 2012-04-21.
Grunden (2012). http://grunden.se/wp/ hämtad den 2011-09-15.
Hjärt-lungfonden (2011). Hämtad den 2011-09-15.
http://www.hjartlungfonden.se/Documents/Temaskrifter/Stroke_web_72.pdf
Independent Living (2011). http://www.independentliving.org/ hämtad 2011-12-15.
Lessebo kommun (2012). http://www.lessebo.se/ hämtad den 2012-04-21.
Ljungby kommun(2012). http://www.ljungby.se/ hämtad den 2012-04-21.
Markaryds kommun(2012). http://www.markaryd.se/ hämtad den 2012-04-21.
Nationalencyklopedin (2012). http://www.ne.se/lang/autonomi/120960
hämtad 2011-12-14.
RBU, Rörelsehindrade barn och vuxna (2011). http://www.rbu.se/cerebral-pares hämtad
den 2011-09-15.

248

Socialstyrelsen (2011b). Hämtad den 2011-09-15.
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio
Tingsryds kommun (2012). http://www.tingsryd.se/ hämtad den 2012-04-21.
Trafikverket (2011). http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Olycksstatistik/Vag/
hämtad den 2011-09-15.
Vetenskapsrådet (2012). http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf hämtad den 2012-03-02.
WHO (2012). ICF-klassificering www.who.int/classifications/icf/en/ hämtad 2012-03-02.
Vårdguiden (2011). www.vardguiden.se hämtad den 2011-09-15.
Uppvidinge kommun (2012). http://www.uppvidinge.se/ hämtad den 2012-04-21.
Växjö kommun (2012). http://www.vaxjo.se/ hämtad den 2012-04-21.
Älmhults kommun (2012). http://www.almhult.se/ hämtad den 2012-04-21.

249

APPENDIX
Kartläggning i Kronobergs län
I detta avsnitt visas omfattning och organisation av LSS-insatser, personlig
assistans, överförmyndarskap och godmanskap i Kronobergs län. Länet består
av en medelstor stadskommun och sju små kommuner. Kommunerna
verkställer insatserna LSS 9:2 – 9:10 och landstinget LSS 9:1. Personlig
assistans, men även daglig verksamhet och bostad med särskild service
verkställs även av privata bolag. Socialstyrelsen har tillsyn över all LSSverksamhet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndarverksamheten.
LSS-insatser
I hela landet var det i oktober år 2011 cirka 63 300 personer som hade en eller
flera insatser enligt LSS 9:2-10 och cirka 4 700 personer med insatsen LSS 9:1
från landstinget. I länet var antalet personer med LSS-insatser cirka 1 240
(Socialstyrelsen, 2012). I Kronobergs län fördelade sig insatserna enligt
nedanstående tabell på kommun och personkrets.
Tabell 5. Antalet personer i Kronobergs län med en eller flera LSS-insatser
9:2 – 9:10 (ej enbart 9:1), fördelat på personkrets/kommun år 2011.
Kommun

Personkrets
Personkrets Samtliga
1+2
3
personer
Alvesta
94
27
121
Lessebo
31
6
37
Ljungby
204
36
240
Markaryd
55
13
68
Tingsryd
97
12
109
Uppvidinge
38
11
49
Växjö
474
70
544
Älmhult
59
14
73
1052
189
1 241
Källa: Socialstyrelsen, 2012; Kommunernas hemsidor, hämtad 2012-04-21.
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Invånare
cirka
18 900
8 200
27 300
9 600
12 400
9 200
83 000
15 600

I riket är det framför allt personer med utvecklingsstörning och autism, det vill
säga personkrets 1, som har LSS-insatser. Cirka 88 procent tillhör den
gruppen. De vanligaste insatserna för personkrets 1 är daglig verksamhet,
bostad med särskild service och kontaktperson. För personkrets 3 är de
vanligaste insatserna ledsagare, bostad med särskild service och personlig
assistans. Många personer har beslut om flera insatser (Socialstyrelsen, 2012).
Tabell 6. Antal personer med respektive LSS-insats i Kronobergs län
fördelat på länets kommuner den 1 oktober 2010.
Kommun
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult

LSS
9:1

LSS
9:2

LSS
9:3

LSS
9:4

LSS
9:5

LSS
9:6

LSS
9:7

LSS
9:8

LSS
9:9

x
0
x
0
0
0

8
5
13
5
5
7

29
11
62
21
24
8

41
x
79
32
37
16

22
x
5
x
5
0

38
9
37
12
19
7

15
4
10
0
4
x

0
0
x
0
x
0

31
14
91
17
30
20

49
16
129
33
71
24

x
x

17
8

87
9

108
29

8
4

74
10

28
7

x
x

278
26

328
32

0

507

682

4
68
251
342
22
206
68
Källa: Värdet ( x) anger antal 3 eller mindre, Socialstyrelsen (2012)

LSS
9:10

Daglig verksamhet (LSS 9:10) är den vanligaste LSS-insatsen i riket som
helhet, vilket gäller även i Kronoberg. Därefter är det särskilt boende (LSS
9:9), som är den vanligaste insatsen.
Personlig assistans i Kronobergs län
I Kronobergs län är det cirka 330 personer som har assistans enligt
socialförsäkringsbalken. Till det kommer assistans enligt LSS, det vill säga
mindre än 20 timmar i veckan. Enligt de uppgifter som Socialstyrelsen samlat
in är det drygt 12 personer i länet som har personlig assistans enbart enligt
LSS.
Rätten till assistansersättning förutsätter en personkretstillhörighet och
tabellen nedan visar fördelningen i Kronoberg efter personkrets.
Tabell 7. Assistansersättning från Försäkingskassan med fördelning på
personkrets i Kronobergs län, december 2011.
Personkrets
1
141

Personkrets
2
14

Personkrets
3
172

Totalt
327

Källa: Försäkringskassan, hämtad den 2012-04-21.
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Resultatet avviker något från riksfördelningen på så sätt att Kronobergs län har
procentuellt något fler i personkrets ett. Det kan förklaras av att det i
Kronobergs län vid införandet av LSS fanns många riksvårdhem för personer
med utvecklingsstörning och autism. Dessa personer valde i stor utsträckning
att bo kvar.
Tabell 8. Fördelning av assistansverkställare i Kronobergs län, 2011.
Kommun

Kooperativ

Annan

Egen

Totalt

186

8

128

5

327

Källa: Försäkringskassan, hämtad den 2012-04-21.

Kommunen är något vanligare som verkställare i Kronobergs län än i riket som
helhet. Annan verkställare än kommunen är vanligare i storstäderna där det
finns fler privata assistansbolag än på landsbygden. De tre största
assistansbolagen finns representerade i länet.
Överförmyndare och gode män i länet
De åtta kommunerna i länet har valt olika organisation för överförmyndarverksamheten. Den största kommunen Växjö hade år 2010 en
överförmyndarnämnd med en enhet och fem tjänstemän med juridisk och
ekonomisk utbildning. Uppvidinge kommun hade ett samarbete med Nybro
och Emmaboda kommun och delade en överförmyndarnämnd mellan
kommunerna. Nämnden hade två anställda tjänstemän med förvaltning som
utbildningsbakgrund. Övriga kommuner hade politiskt valda överförmyndare,
som alla arbetade deltid med uppdraget. Överförmyndarna i dessa kommuner
hade en mycket skiftande bakgrund; till exempel kyrkoherde, politiker eller
tjänsteman från annan kommunal administration. Överförmyndarna i de
mindre kommunerna hade vid intervjutillfället ekonomisk grundutbildning av
olika längd, två hade juridisk examen.
Överförmyndarna ska kontrollera de gode männen, men också fungera som
stöd för dem och ge service. Överförmyndarna i länet samarbetade med
godmansföreningar i de kommuner där sådana finns. Det kunde gälla att
gemensamt anordna utbildningar för gode män eller gemensamt arbeta för att
rekrytera nya gode män. I vissa kommuner hade överförmyndaren också
anordnat utbildningar för äldreomsorgens personal om ställföreträdarskap. I
andra kommuner hade inga utbildningar för några kategorier genomförts de
senaste åren på grund av bristande ekonomiska och personella resurser. I
utbildningsfrågan fanns mellan vissa kommuner ett samarbete över
kommungränserna.
Det finns ingen systematisk dokumentation på nationell nivå om annat än
det totala antalet beslut och antal gode män och förvaltare. Det finns inte
övergripande krav på vilken dokumentation och redovisning överförmyndarna
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ska genomföra på årsbasis av myndighetens verksamhet. Detta medför att det
är svårt att jämföra länets olika kommuner. Länsstyrelsens tillsynsansvar har
sedan den starka kritiken år 2006 inneburit en viss enhetlighet i
dokumentationssystemen enligt Länsstyrelsen Kronoberg.
Vid min
kartläggning av verksamheten i länet år 2009 var det ännu inte tydligt.
Kartläggningsuppgifterna har inhämtats av respektive överförmyndare och
Länsstyrelsens tillsynsrapporter. Det fanns heller inte underlag för att jämföra
länet med andra län. Mina frågor har diskuterats på två gemensamma möten
med hela gruppen överförmyndare och vid enskilda träffar i respektive
kommun. I januari 2011 fanns i länet cirka 1 400 huvudmän med beslut om
god man. (Länsstyrelsen Kronoberg, 2011-09-23) Redovisade beslut om god
man gäller inte godmanskap för ensamkommande flyktingbarn, endast FB
11:4.
Tabell 9. Kartläggning i Kronobergs län av överförmyndaruppdrag och
godmanskap i respektive kommun, årsskiftet 2008/2009.
Kommun

Antal
beslut
om
god man
FB 11:4

Antal
gode
män
11:4

Antal
som
väntar
på god
man

Uppdrag
överförmyndare
i procent av
helårstjänst

Invånare
i
kommun
cirka

2

Antal
personer
med LSS
och god
man enl.
FB 11:4
58

Alvesta

162

-

30 %

19 000

Lessebo

79

48

2

7

25 %

8 100

Ljungby

209

-

-

-

50 %

27 300

Markaryd

87

82

0

5

40 %

9 600

Tingsryd

-

-

15

-

-

12 600

Uppvidinge

62

50

4

20

9 600

Växjö

502

338

6

-

100 % med
Nybro,
Emmaboda
345 %

80 900

Älmhult

83

-

-

10

30 %

15 500

1184
518
29
100
Källa: Materialet har insamlats av respektive kommuns överförmyndare (ÖF). Tecknet (-)
anger att ÖF ej har systematisk dokumentation på området eller av annat skäl ej svarat.
Tingsryd kommun uppgav hög arbetsbelastning som skäl till att få uppgifter redovisas.

I tabellen redovisas de uppgifter som var möjliga att sammanställa. Vissa
uppgifter var muntliga uppskattningar, andra var uppgifter som bokförs för
årsredovisningar till respektive kommun. I de uppgifter som länets
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överförmyndare (ÖF) lämnade framkommer en avsevärd skillnad mellan
kommunerna vad det gäller antal beslut om god man som kombineras med en
LSS-insats. Om det innebär att de som beviljats beslut om godmanskap i vissa
kommuner inte har behov av LSS-insatser eller om det innebär att
förekomsten av god man för målgruppen är mycket ojämnt fördelade i
kommunerna går inte att uttala sig om.
Dokumentationen såg mycket olika ut i kommunerna. Det innebar att
överförmyndarna inte överblickade förändringar över tid i personkretstillhörighet eller andra särdrag på nya huvudmän. Många överförmyndare
tyckte sig ha märkt ett ökat antal beslut om god man och förvaltare till
personer med en psyko-social diagnos, men de hade ingen systematisk
dokumentation på området att jämföra med. I de flesta kommuner fördes inte
heller uppgifter om antal godmanskap som kombineras med en LSS-insats.
Det fanns heller inte uppgifter om hur många gode män som var anhöriga till
huvudmannen och många kommuner kunde inte redovisa antalet ärenden per
gode man. Överförmyndarna som arbetat en längre tid i de mindre
kommunerna tyckte sig ha god personlig kännedom om både huvudmän och
gode män och menade sig kunna uppskatta svar på den typen av frågor.
Mitt syfte med kartläggningen var att få klarhet i förekomsten i länet, som
underlag för intervjustudien. Den ekonomiska omfattningen av verksamhet är
stor. Ett stort antal människor berörs direkt, men även indirekt som
familjemedlemmar eller som tredje man. Under arbetet har jag ställt mig
frågan varför detta område har bristfälliga krav på dokumentation och
redovisning?
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BILAGOR
Bilaga 1.
Ett exempel på missivbrev: Brev till brukare i godmansstudien

Institutionen för socialt arbete
Till Dig som har god man, en LSS-insats och bor i Kronoberg!
Det är många människor med funktionsnedsättningar som har god man. Hur påverkar det inflytande
på myndigheter och självbestämmande i vardagen? I ett projekt som heter ”Inflytande och
självbestämmande – i relation till godmansskap för människor med funktionsnedsättning” på Linnéuniversitetet undersöker vi frågan. Vi undrar om Du kan tänka Dig att vara med i en intervju om hur
det är att ha god man? Vi undrar hur Du och Din gode man träffas, hur ni beslutar i olika frågor och
liknande saker.
Vi har inte Ditt namn utan det är en brukarorganisation som har hjälpt oss med att skicka ut
detta brev. Undersökningen kommer att bli en bok i universitetets rapportserie. I rapporten kommer
det inte stå vem som har svarat vad eller vilka personer det gäller.
Du bestämmer själv om du vill vara med eller inte. Du kan när som helst avbryta eller låta bli att
svara på vissa frågor. Intervjun tar ungefär en timme. Vi bifogar ett svarsbrev där Du kan fylla i namn
och telefon om du vill lämna en intresseanmälan. I brevet finns ett kuvert som är färdigt att lägga på en
postlåda. Om Du vill veta mer ringer vi Dig och bestämmer en tid och plats vi kan ses för att ge mer
information, när vi fått Din intresseanmälan. Har Du frågor om undersökningen så tag gärna kontakt
med någon av oss.
Med vänlig hälsning,
Lottie Giertz
Doktorand

Docent

Lottie Giertz

Titti Mattsson

(handledare)

Adress, telefon och mail

Adress, telefon och mail
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Bilaga 2
Vinjett, exempel från assistansstudien – till assistentgrupp
För fem år sedan fick Agne en stroke. Han är 53 år och arbetar inte längre på grund av sin
funktionsnedsättning. Han bor i en villa med handikappanpassning, tillsammans med sin fru. Han har
personlig assistans. Hans fru arbetar i helgerna som assistent för att de ska slippa ha folk hemma hela
tiden. Agne börjar bli bättre och kan göra mer själv. Det fungerar med den ena assistenten, hon bara
finns där och vet vad som ska göras. Men de andra assistenterna gör för mycket, speciellt en person.
”Jag kan till exempel klä mig nästan själv och plocka fram på bordet. Men hon är hela tiden där och ska
ta över. Jag tycker hon är för nära min familj också, jag vill till exempel själv hjälpa mitt barnbarn när
han är här. Men jag hinner inte rulla ut, så är hon redan där. Och jag förstår att det ser farligt ut när jag
själv ska plocka ut skåpen, jag står ju lite vingligt. Men det är ju mitt eget porslin som går sönder. Det
är svårt att säja till henne, hon lyssnar inte. Jag vill ju inte att hon ska bli ledsen eller arg.”
Exempel på frågor:
Känner du igen berättelsen om Agne? Har du arbetat med något liknande – berätta?
Hur skulle du hantera denna situation om du var i Agnes situation? Vad tänker du som assistent i
kontakt med Agne? Hur avgör du som assistent hur mycket du ska hjälpa Agne och med vad? Hur
tänker du kring ansvarsfrågan? Hur skulle du vilja diskutera förändringar med din brukare? Vem är din
arbetsledare? Finns det gränser för brukarens inflytande över ditt arbete?
Vad kan/ska Agne som brukare styra över i vardagen? Vad är självbestämmande för den brukaren du
arbetar med och för dig som assistent? Hur upplever du det att arbeta som assistent i en familjesituation? Hur hittar du förhållningssätt? Vad har du för känslor som assistent inför våghalsiga
brukare? Hur ser du på risker?

Vinjett, exempel från godmansstudien – anpassas till intervjuperson/grupp
Cecilia bor i en egen lägenhet i en gruppbostad. Hon har måttliga intellektuella funktionsnedsättningar. Till stöd har hon LSS-personal och en god man. Cecilia har alltid tyckt om mat och godis.
Hon har nu ökat i vikt. Den gode mannen har beställt tid hos en dietist för henne. Därefter har de
anställda gjort upp en matsedel och försöker begränsa hennes kaloriintag utifrån de råd Cecilia fick.
- Nu är det en av de anställda som ofta har med sig en påse lösgodis när han jobbar och vad du förstår
får Cecilia äta ganska mycket.
- För några år sedan gick personalen en kvällsrunda med Cecilia och om den fungerade bra så fick hon
gå in i affären och köpa godis som belöning. Hennes smak för godis gör nu att hon går hemifrån och
går in i närbutiken och proppar fickorna fulla.
Exempel på frågor:
Känner du/ni igen situationen? Har du/ni varit med om något liknande? Berätta…
Hur skulle du/ni hantera det som god man/anställd/anhörig/chef? Förändra situationen: god man är
Cecilias mamma, det är ej gruppbostad utan personlig assistans, osv… påverkar det? Vad och hur?
Skulle du kunna fånga Cecilias mening? Hur? Varför? I vilket mån ska hon själv få bestämma hur
mycket hon ska äta? Finns det gränser för brukarens självbestämmande? Vad ska/kan personalen styra?
Vad tycker du/ni är LSS-personalens roll/uppdrag? Vad tycker du/ni är en god mans roll? Vad är
anhörigas roll?
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Bilaga 3
Tabeller över intervjupersoner i assistansstudien
Tabell 10. Assistansstudien: sammanställning av intervjuer med brukare.
Kön brukare

Ålder cirka

Har god man

Medfödd
funktionnedsättn

Förvärvad
funktionsnedsätt i
vuxen ålder

Talhjälpmedel

Partner/
familj i hemmet

Sysselsättning
(ej arbete)

Assistansverkställare

Anhörig som
assistent. delvis (x)

Ass.studie
Intervju brukare
(1Br: x)
1Br: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
4 /7

55
35
40
65
45
65
55
55
35
60
35
35-65

X
X
2

X
X
X
3

X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
X
X
3

X
X
X
X
X
X
X
7

X
X
X
X
X
5

Kommun
Kommun
Privat
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Privat
Kommun
Kommun
Kommun
2 /9

x
x
x
x
4

Tabell 11. Assistansstudien: sammanställning av intervjuer med god man.

LSS 9:10 DV
LSS 9:10 DV
LSS 9:10 DV
LSS 9:10 DV

Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Privat

Anhörig/god man
som assistent

X
X
X
X

Assistans
verkställare

Sysselsättning dagtid
huvudman

Moder
Moder
Moder
Sambo
Fader

Medfödd funktionsnedsättning
huvudman

25
25
40
50
30

Anhörigrelation till
huvudman

Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna

Ålder huvudman

Kön
huvudman/brukare

Ass.studie
Intervju god man
(1Gm:x)
1Gm: 1
2
3
4
5

X
X
X
X
X1

1 Ej god man, annan anhörig, LSS 9:10 DV anger daglig verksamhet
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Tabell 12. Godmansstudien: sammanställning av intervjuer med brukare.
Ålder cirka

Relation god man

Medfödd
funktionsnedsättning
Personkrets 1

LSS-insats för boende
och sysselsättning alt.
Socialförsäkringsbalken

Kön

Godmansstudien
Intervju brukare
2 Br:1

Kvinna

55

Syster

X

2

Kvinna

60

-

X

3

Kvinna

50

-

X

4

Man

30

-

X

5

Man

30

Fader

X

6

Kvinna

40

Syster

X

7

Kvinna

40

Fader

X

8

Kvinna

40

Moder

X

Kvinna

25

Moder

X

Kvinna

30

-

X

Kvinna

60

Släkting

X

Gruppbostad LSS 9:9
DV LSS 9:10
Pers. ass
DV LSS 9:10
Gruppbostad LSS 9:9
DV LSS 9:10
Gruppbostad LSS 9:9
DV LSS 9:10
Gruppbostad LSS 9:9
DV LSS 9:10
Gruppbostad LSS 9:9
DV LSS 9:10
Gruppbostad LSS 9:9
DV LSS 9:10
Gruppbostad LSS 9:9
DV LSS 9:10
Gruppbostad LSS 9:9,
DV LSS 9:10
Gruppbostad LSS 9:9,
DV LSS9:10
DV LSS 9:10, Pers ass

Grupp

DV anger daglig verksamhet, LSS 9:10
Gruppbostad används av intervjupersonerna för Bostad med särskild service, LSS 9:9
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Tabell 13. Godmansstudien: sammanställning av intervjuer med god man.
Antal huvudmän

Egen relation till
huvudman

Orsak till beslut
om god man för
huvudman

LSS-insatser alt.
Socialförsäkringsbalken för
huvudman

Antal huvudmän
med LSS

Godmansstudien:
intervju god man
2GM:1

1

1

Moder

Intellektuell funk.neds.

2

7

1

-

?

3

5

3

-

Intellektuell funk.neds.

4

1

1

Moster

Intellektuell funk.neds.

5
6

1
2

1
2

Fader
-

Sjukdom
Intellektuell funk.neds.

7

5

4

-

Intellektuell funk.neds.

8

1

1

Fader

Intellektuell funk.neds.

9
10
11

3
4
8

1
1
3

-

?
Intellektuell funk.neds.
Intellektuell funk.neds.

12
13

2
5

1
2

-

Intellektuell funk.neds.
Intellektuell funk.neds.

14

1

1

Moder

Intellektuell funk.neds.

15
16
17

1
3
6

1
1
2

Moder
-

Intellektuell funk.neds.
Sjukdom
?

Personlig assistans
DV LSS 9:10
Ledsagare LSS 9:3
Boendestöd LSS 9:9
Boendestöd LSS 9:9
DV LSS 9:10
Boendestöd LSS 9:9
DV LSS 9:10
Personlig assistans
Boendestöd LSS 9:9
DV LSS 9:10
Boendestöd LSS 9:9
DV LSS 9:10
Boendestöd LSS 9:9
DV LSS 9:10
LSS 9:3
Boendestöd LSS 9:9
Boendestöd LSS 9:9
DV LSS 9:10
Boendestöd LSS 9:9
1. Personlig assistans
DV LSS 9:10
2. Boendestöd LSS 9:9
DV LSS 9:10
Kontaktpers LSS 9:4
Boendestöd LSS 9:9 DV
LSS 9:10
Individuell plan LSS
Personlig assistans

18

1

1

-

Intellektuell funk.neds.

19

2

1

-

Intellektuell funk.neds.

Gruppbostad LSS 9:9
DV LSS 9:10
Kontaktpers LSS 9:4
Gruppbostad LSS 9:9
DV LSS 9:10
Kontaktpers LSS 9:4
Gruppbostad LSS 9:9
DV LSS 9:10

När inte annat anges har alla huvudmän liknande orsak till beslut och lika insatser. Frågetecken anger att det var okänt för den gode mannen och inte framgick under intervjun.
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