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The purpose of the study was to examine how exercise of authority social worker´s 

view and work with normality has changed. Together with the role of changes in 

society, as LSS (Act concerning Support and Service for Disabled), user influence and 

the principle of normalization had in this context. The material has been collected 

through a qualitative method with semi-structured interviews which were held with 

eight social workers. Three of them had not been active within the field of this study for 

more than ten years and five of them are currently working. The collected material was 

analyzed through the theoretical perspective social constructivism and the theoretical 

concept case management. The results of this study shows that exercise of authority 

social worker´s have slightly different views on the priorities in the concepts of 

normality and user influence, both over time and between those who are working today. 

The conclusion of this study is that respondents have basically the same view of the 

application of normalization and user influence in their work. However, they have 

different personal beliefs about what the terms mean. 
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Tack 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter för att ni har varit så tillmötesgående och 

öppenhjärtligt delat med er av era erfarenheter och kunskaper inom studiens område. 

 

Ett stort tack till vår handledare Ann-Christine Larsson för att du har delgivit dina 

kunskaper i uppsatsskrivandets konst, stöttat och väglett oss i rätt riktning under 

skrivprocessens gång. 

 

Ett stort tack även till våra nära och kära som har stått ut med våra annorlunda vanor 

och frustrerande beteenden under skrivandets gång. Tack för att ni har fyllt vårt liv med 

ny energi och tron på att allt är möjligt. 

 

Det allra största tacket vill vi ge till varandra för att vi har stöttat och kompletterat 

varandra genom hela denna berg-och-dal-bana. Konsten att kunna hitta och använda 

varandras styrkor och svagheter på ett drivande och positivt sätt har varit en intressant 

och lärorik process. 

 

Stort TACK! 

 

Madeleine och Ingela 

Kalmar 2013-10-11  
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“I det normalas namn ska ingen pekas ut som avvikande eller annorlunda, vilket 

innebär en risk för att de emellanåt mycket specifika behov personer med 

funktionshinder har inte uppmärksammas och inte tillgodoses. Även den ‘normale’ 

individen får på olika sätt stöd i det dagliga livet utan att detta tolkas som stämplande.” 

(Tideman 2000: 62)  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs ämnets relevans genom en bakgrundspresentation sett 

utifrån forskningsproblemet, för att därefter beskriva studiens syfte och frågeställningar 

samt presentera normaliseringsprincipens framväxt och hur brukarinflytande regleras i 

LSS som ger en grund inför studien. Slutligen introduceras läsaren i studiens fortsatta 

framställning. 

 

1.1 Bakgrund 
Synen på begreppet normal under senare hälften av 1900-talet och synen på normal 

idag, tidigt 2000-tal, är en produkt av hur det rådande samhälle konstruerar den. Olika 

årtionden kan ha helt olika syn på samma fenomen. Vad som konstruerats som normalt i 

en situation är inte direkt kopplat till något empiriskt faktum utan till vilka bilder som 

förmedlas (Lindgren 2008). Larsson-Severinsson (2009) har studerat handikapp-

begreppets förändring, och menar att handikappet inte sitter i individen utan skapas av 

den icke anpassade omgivningen. 

 

I dagens samhälle anses det självklart att alla människor är lika värda och har rätt till ett 

liv så nära normalt som möjligt till skillnad från 1900-talets syn på människan, där det 

enda samhället kunde göra för de hopplösa fallen av de sinnesslöa barnen var att ta 

hand om dem på anstalter och bidra med material till forskning. Under 1960-talet 

formulerades normaliseringsprincipen som innebar att alla utvecklingsstörda skulle få 

uppleva samma vardagsvillkor och levnadsmönster så nära som möjligt i likhet med 

personer utan utvecklingsstörning (Nirje 2003). Principens utformning vid intro-

duktionen på 1960-talet var inte applicerbar till de institutionella verksamheterna för de 

utvecklingsstörda. Därefter har dess framväxt skapat nya förutsättningar för handikapp-

åtgärder så som institutionsavveckling, decentralisering och individualisering av 

verksamheter (Nirje 2003). Även ansvaret för självbestämmandet har förskjutits från 

staten till individen (Hörnfeldt 2009). Idag är det individuella inflytandet ett av de 

starkast betonade målen för handikappservice (Nirje 2003). 

 

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

lag för dem som ingår i någon av personkretsarna. Dock ligger ansvaret på individen att 

göra en ansökan. Steinholtz Ekecrantz (2005) problematiserar kring hur den enskildes 
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kunskap om lagstiftningen kan påverka tillgängligheten av insatser. I samband med 

Psykiatriutredningen (1992:73) framkom att samhällets resurser inte nådde ut till alla 

människor som var i behov av dem, samt att det inte fanns medel eller kompetens hos 

socialtjänsten att arbeta med dessa personer (Järkestig Berggren 2010). Idag finns 

insatsen personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder, med kunskap om 

lagtexten i LSS, som ska stötta individen att själv få formulera vad som är normalt för 

den enskilde. Ansvarsförskjutningen har lett till lagändring och samtidigt har synen på 

dessa individers rättigheter i samhället stärkts och därmed brukar-inflytandet för att 

individen ska få leva ett normalt liv (Steinholtz Ekecrantz 2005). 

 

1.1.1 Problemformulering 

Vad innebär normalt? Vem avgör vad som är normalt? Hur uppfattas brukarinflytande 

av myndighetsutövande socialarbetarna? LSS säger i stort sett samma sak idag som över 

en tid tillbaka, men tolkas begreppen lika i bedömningar? Om socialarbetare har olika 

syn på vad som är normalt kan de göra stor skillnad för de personer som har funktions-

nedsättningar som innefattas av LSS personkretsar. När samhället förändras, förändras 

då även synen på vad som anses vara normalt? Synen på normalitet kopplat till 

funktionshinder, som idag är de individer som ingår i någon av LSS personkretsar, är 

komplex. Vår avgränsning i sammanhanget är att studera hur verksamma myndighets-

utövande socialarbetare beskriver och förhåller sig till förändringar som de mött över 

tid, såsom normaliseringsprincipen, LSS och brukarinflytande. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur myndighetsutövande socialarbetares syn på och 

arbete med normalitet har förändrats samt vilken roll förändringar i samhället som 

normaliseringsprincipen, LSS och brukarinflytande har haft i sammanhanget. 

 

1. Hur upplever myndighetsutövande socialarbetare att normaliserings-

principen och LSS har påverkat deras arbete? 

2. Vilken innebörd lägger myndighetsutövande socialarbetare i begreppet 

normalitet i arbetet med personer med funktionsnedsättning? 

3. Vad menar myndighetsutövande socialarbetare är brukarinflytande för 

personer som tillhör någon av LSS personkretsar? 
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1.3 Normaliseringsprincipens framväxt- en närmare genomgång 
På 1950-talet formulerade den danske forsorgschefen Niels Erik Bank-Mikkelsen tankar 

kring normaliseringsprincipen (Grunewald 2008, Söder 2003a). Svenske Bengt Nirje 

(2003) definierade principen och utvecklade innebörden vilket ledde till en publikation 

1968, som är den mest refererade källan till normaliseringsprincipen (Söder 2003a). 

Bank-Mikkelsen (Nirje 2003:15) menade att ”målet är att låta de utvecklingsstörda 

uppnå en tillvaro så nära det normala som möjligt”. Nirje (2003:15) menade att ”för de 

utvecklingsstörda göra tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor som ligger så nära 

samhällets gängse som möjligt”. 

 

När en ny omsorgslag för utvecklingsstörda utvecklades på 1950-talet talades det om 

betydelsen av att ge de utvecklingsstörda en möjlighet att leva ett så normalt liv som 

möjligt. Utformingen av normaliseringsprincipen grundar sig i att utvecklingsstörda ska 

få tillgång till de vardagsmönster och levnadsvillkor som anses som goda och gäller i 

deras kultur. Syftet är inte att utvecklingsstörda ska bli normala. Principen fick stort 

genomslag och mycket uppmärksamhet sedan den formulerades (Söder 2003a). De 

normala levnadsmönster som principen hänvisar till radas upp i åtta punkter som inne-

bär att personer med funktionshinder har rätt att uppleva en normal dygnsrytm, vecko-

rytm, årsrytm, livscykel, självbestämmanderätt, de normala sexuella mönstren i sin 

kultur, de normala ekonomiska mönstren i sitt land och de normala miljökraven i sitt 

samhälle (Nirje 2003). Medicinalstyrelsen och Socialstyrelsen betonade att normalise-

ringsprincipen gällde alla, även svårt utvecklingsstörda bör kunna bo i det öppna sam-

hället. De menade att hela samhället skulle normaliseras så att personer med mentala 

och kroppsliga funktionshinder blir en självklar del i samhället (Grunewald 2008). 

 

Normaliseringsprincipen blev accepterad som en princip som omsorgerna borde 

utvecklas efter. Principens första tillämpning var när de nybyggda anstalternas utform-

ning förnyades. Ritningarna godkändes av Skolöverstyrelsen eller Medicinalstyrelsen 

och de kunde därmed påverka tolkningen av så normalt som möjligt. Under 1950-talet 

godkändes 15-18 personer per avdelning på vårdhemmen och på specialsjukhusen god-

kändes över 30 personer. Tio år senare godkändes upp till 12 personer per avdelning 

och ytterligare tio år senare godkändes upp till åtta personer. Under 1960-talet godkän-

des rum med en till tre sängar och under 1970-talet godkändes rum för en till två 

personer och med egna toaletter. På inspektioner diskuterades med personal hur de 
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kunde normalisera tillvaron för de utvecklingsstörda, detta avslöjade fördomar och för-

summelse. Det hände att barn på vårdhem och vuxna med svåra utvecklingsstörningar 

lades för natten innan kl. 19.00 då nattpersonal kom, det ansågs inte som normalt och 

myndigheterna krävde en normalisering (Grunewald 2008). 

 

I flera länder var tankarna kring normalisering mycket kontroversiella, även i Sverige 

till en början. Tankarna kring normala livsmönster var en reaktion mot de då domine-

rande omsorgerna av utvecklingsstörda. Vårdhemmen och särskoleinternaten präglades 

av segregering och avskiljning. Anstalterna handlade ofta om förvaring där de utveck-

lade sina egna rutiner och metoder för omhändertagandet. Motståndet mot normalise-

ringsprincipen kom först och främst från de som försvarade dessa institutioner, såsom 

läkare, politiker, föräldrar och vårdpersonal (Söder 2003a). 

 

På anstalterna låg fokus på att åtgärda de utvecklingsstördas avvikelser. Kritiken mot 

anstalterna menade att detta inte fungerade och att avvikelserna snarare förstärktes. 

Normaliseringsprincipen öppnade för en ny sorts kritik, intresset för kritiken fokuserade 

istället på dess inhumanitet och att anstalterna skapade ovärdiga levnadsvillkor. Anstän-

diga levnadsvillkor blev en fråga om medborgerliga rättigheter istället för en fråga om 

behandlingsresultat (Söder 2003a). Det blev mer och mer uppenbart att anstaltsvården 

inte var bra nog, hur mycket de än försökte normalisera miljön och individualisera om-

vårdnaden. Det blev viktigt att utveckla alternativet, öppna omsorger. Som prioritering 

framför institutionsvård föreslogs till föräldrarna, med normaliseringsprincipen som 

grund, flera slag av stöd och öppna omsorger för deras barn. Detta blev den viktigaste 

nyheten i den nya omsorgslagen som trädde i kraft 1968 (Grunewald 2008). 

 

Normaliseringsprincipens stora genomslag berodde antagligen på att den är enkel och 

igenkännlig, anser Söder (2003a). Han menar att principen är kopplad till vardagliga 

mönster som alla känner igen och tenderar att ta för givet i våra egna liv. Denna kopp-

ling underlättade insikten av hur livsmönstren på institutionerna var degraderade och 

perverterade. Även Grunewald (2008) resonerar kring att principens styrka var dess 

enkelhet. Den ändrade uppfattningen som fanns att utvecklingsstörda inte påverkades av 

deras omgivning och hur de bemöttes, effekten blev minskad omfattning av beteende-

störningar och ökad tillfredsställelse för insatserna bland personalen. Söder (2003b) 

hävdar att normaliseringsprincipen har haft en betydelse för de utvecklingsstördas för-



  
 

 5 

bättrade situation, då principen både i Sverige och utomlands har varit en ledstjärna som 

raserat institutionerna och fört de utvecklingsstörda närmare ett normalt liv. Under de 

senaste 20-25 åren har handikappolitiken istället präglats av delaktighet, jämlikhet och 

ökat inflytande. Söder (2003b) menar att det kan bero på att en ny generation möter 

normaliseringsidéerna som en ideologi som accepteras, etableras och i flera fall gjorts 

till statlig politik. 

 

1.4 Brukarinflytande enligt LSS 
I detta avsnitt kommer en kort presentation av hur brukarinflytande regleras i LSS, som 

har för avsikt att ge en grund i hur inflytandet är reglerat i lagstiftningen samt tanken 

bakom den. 

 

I förarbetena till LSS (Prop. 1992/93:159) framgår att målen med lagstiftningen är att 

den ska främja människans jämlikhet och delaktighet i samhället. Verksamheter under 

denna lag ska grundas på respekt för individens självbestämmande och integritet. Alla 

individer har olika behov och önskemål, inte minst i livets olika skeden. Med det i 

åtanke bör insatser utformas efter individens aktuella situation samtidigt som individen 

bör ha ett direkt inflytande genom hela processen. En ungdom som fyllt 15 år kan anses 

som tillräckligt mogen för att ha rätt till en egen yttring som ska behandlas med själv-

ständig betydelse. Med hjälp av handikapporganisationer kan verksamheten ta del av 

erfarenheter som personer med funktionsnedsättning besitter (Prop. 1992/93:159). För-

arbetena har resulterat i att brukarinflytande regleras i LSS (1993:387) enligt följande: 

 

LSS (1993:387) 6§, första stycket: ”[…]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. […]”.  

 

LSS 8§, första stycket: ”Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han 

eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att 

på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller för-

valtare begära insatser för honom eller henne”. Vidare i 8§, andra stycket, framkommer 

”När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att fram-

föra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

och mognad.” 
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LSS 15§, sjunde punkten: ”Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisat-

ioner som företräder människor med omfattande funktionshinder”. 

 

1.5 Fortsatt framställning 
Studien är uppdelad i ytterligare fem kapitel. I nästkommande kapitel presenteras 

tidigare forskning och i det tredje kapitlet presenteras den teoretiska ram som vi har valt 

att analysera de forskningsproblem som studien presenterar. Det fjärde kapitlet presen-

terar studiens metodologiska överväganden med forskningsansats, urval- och intervju-

process. Avsnittet innehåller även reflektioner av tillförlitlighet och trovärdighet, etiska 

aspekter samt reflektioner kring våra metodologiska val. I kapitel fem presenteras 

resultatet av våra intervjuer analyserade utifrån tidigare forskning och teoretika ram. I 

uppsatsens avslutande kapitel finns en diskussion där materialet sammanfattas och åter-

kopplas till studiens frågeställningar. Avsnittet avrundas med våra egna reflektioner 

kring uppsatsens resultat. 

 

2 Tidigare forskning 
I avsnittet som följer kommer vi att presentera tidigare forskning som vi funnit relevant 

under vår genomgång av tidigare vetenskapliga studier. Genomläsningen har fokuserats 

på forskning som varit relevant utifrån studiens frågeställningar samt kunnat bidra med 

en grund där vi kan förankra vår empiri. Utifrån de tre gemensamma faktorer som vi 

fann relevanta för studien är detta avsnitt indelat under rubrikerna samhällsförändringar, 

normalitet och brukarinflytande. Fortsättningsvis kommer personer med funktionsned-

sättning benämnas utifrån referensens terminologi. 

 

2.1 Samhällsförändringar 
Denna studie kommer att fokusera kring samhällsförändringarna, normaliserings-

principen och LSS kopplat till normalitet. Sett ur ett samhällsföränderligt perspektiv 

lyfter Hörnfeldt (2009) i sin forskning hur auktoriteten i samhället under tid har för-

skjutit ansvaret för självbestämmandet. Genom att barnhälsovården under 1960-talet 

hade en auktoritär roll i samhället där det snarare handlade om att förbättra befolknings-

underlaget än den individuella hälsan, var verksamheten högst ansvarig och präglades 

av övervakning, kontroll och fostran. Den kunskap som existerade gällande handikapp 
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på 1960-talet fanns inom läkarkåren, och det var läkare och andra professionella inom 

den medicinska sektorn som till stor del präglade hur synen på handikapp skulle upp-

fattas. Syn- och tankesättet var väl uttalat; det var individen som skulle anpassas till den 

omkringliggande miljön och inte tvärtom. Många hyste en stor respekt för läkare och 

andra högutbildade på den tiden och samhällsmedborgarna hade inte kunskapen att 

ifrågasätta (Larsson-Severinsson 2009). Ofta var läkarens råd att föräldrarna skulle 

lämna bort och glömma sina utvecklingsstörda barn, eftersom de ansåg att det var det 

bästa för föräldrarna (Grunewald 2008). 

 

I slutet av 1990-talet präglades barnhälsovården av ett hälsoperspektiv, och fokus låg nu 

istället på den individuella hälsan. Ansvaret försköts från barnhälsovården till 

föräldrarna, vilket innebar att individen blev självständig och fick förtroendet att själv 

avgöra när det fanns behov av vård. Denna förändring har lett till hur utvecklingen av 

dagens barnhälsovård ser ut och bygger nu på frivillighet och eget ansvarstagande. Idag 

är barnhälsovården utan pekpinnar och individen är självreglerande och ansvarar 

därmed själv för barnets hälsa. Det finns inget intresse av att staten ingriper direkt i 

människors liv, förutom då det finns ett samhälleligt intresse (Hörnfeldt 2009). 

 

Institutionsboendena innebar skillnader i levnadsförhållanden för personer med utveckl-

ingsstörning, de segregerades från andra människor (Tideman 2000). Grunewald (2008) 

menar att institutionerna var kollektivt utformade och det bidrog till att det att det inte 

fanns något utrymme för den enskilde individen att utvecklas. Välfärdsstatens ideal 

handlade om jämlikhet och rättvisa och normaliseringsprincipens huvudsakliga ut-

gångspunkt var att personer med utvecklingsstörning var samhällsmedborgare, vilket 

innebar att de hade rätt till samma standard och levnadsvillkor som andra medborgare. 

Vetskapen om dessa skillnader mellan människor med och utan utvecklingsstörning 

samt dess negativa inverkan låg till grund för utvecklingen av normaliseringsprincipen. 

Ambitionen gällande att institutionsboendena skulle erbjuda de funktionshindrade ett så 

normalt liv som möjligt visade sig inte gå att förverkliga, till följd kom krav på att 

institutionerna skulle avvecklas (Tideman 2000). I början av 1980-talet kom Omsorgs-

kommittén med sitt slutbetänkande kring institutionsavvecklingen, men det kom att ta 

många år innan den verkställdes (Grunewald 2008). 
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Under den tid som LSS varit lagstadgad har den verksamhet som kommer i kontakt med 

lagen upptäckt brister som efterhand har åtgärdats med olika framgång. Ett exempel är 

avsaknaden av sanktionsmöjligheter, möjligheten att ta ut böter av kommuner som inte 

följde sina förpliktelser (Grunewald 2008). Vid ett flertal tillfällen under 1990-talet 

uppmärksammades att kommuner inte uppfattat att de var skyldiga att uppfylla lag-

stiftningens intentioner och domstolarnas utslag. Exempelvis fördröjdes eller uteblev 

verkställandet av insatser som fått bifall i domstol, vilket ledde till att sanktions-

möjligheter verkade nödvändiga för att garantera att kommunerna fullföljde sina 

förpliktelser (Tideman 2000). 

 

LSS kan även vid vissa tillfällen vara problematisk. Vid minskade resurser kan den 

funktionshindrade behöva ”göra sig sämre än vad hon eller han egentligen är för att 

kvala in i LSS personkrets” (Tideman 2000:49), då lagstiftningen är upplagd så att 

resurserna går till dem som behöver de mest. Tideman (2000) menar att den som har 

kunskapen om hur LSS fungerar har lättare att få tillgång till insatserna. 

 

2.2 Normalitet 
Hörnfeldts (2009) forskning tar upp samhällets syn på normalitet och hur det genom 

barnavårdscentralernas intåg styrs vad som anses vara en normal utveckling för barn. 

Genom kontroller på barnavårdscentralen spårar sjuksköterskan avvikelser som sedan 

kategoriserar barnen utifrån vad som är normalt och inte normalt. Hörnfeldt (2009) 

menar att begreppet normalitet är ett svårfångat begrepp, i och med det använder hon 

sig av normalitet för att se avvikelsen. Från början användes begreppet endast i medi-

cinska termer, till skillnad från idag då normalitet används mer vardagligt. Kategorin 

normal innefattar vissa begränsningar till skillnad från icke normal som saknar ramar. 

 

Även Tideman (2000) menar att individen kategoriseras utifrån sina avvikelser. Av-

vikelserna bestäms utifrån den samhälleliga kontext som individen befinner sig i och 

vilka normer som råder för tillfället. Utifrån Nirjes (2003) normaliseringsprincip kan 

normalitet i huvudsak tydas på tre olika sätt, menar Tideman (2000). Han skiljer mellan; 

statistisk normalitet som ses som det vanliga och det genomsnittliga, normativ normali-

tet som är de värderingar om vad som är normalt och som förekommer i samhället vid 

vissa tidpunkter samt den individuella eller medicinska normalitet som innebär att en 
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person är normal eller frisk och då någon avviker från det normala och det krävs 

behandling för att återgå till normalitet (Tideman 2000). 

 

Den skandinaviska tolkningen av normaliseringsbegreppet betonar de vardagliga livs-

villkoren. Den syftar till att skapa normala förutsättningar och göra miljön tillgänglig 

för personer med utvecklingsstörning som ett alternativ till att förändra individen 

(Tideman 2000). Det miljörelativa handikappbegreppet anser i likhet med detta att ett 

handikapp skapas i miljön, det är inte människans funktionsnedsättning som skapar 

handikappet utan det är miljön runt omkring som inte är tillräckligt anpassad till 

individens behov (Larsson-Severinsson 2009). 

 

I strävan mot att uppnå ett normalt liv för den enskilde utgår vi ifrån att det normala är 

det optimala. Tideman (2000) menar att det självfallet inte alltid är så. Normalisering 

kritiseras ibland för att den okritiskt hyllar det vanliga livet. Det kan vara problematiskt 

att det genomsnittliga livet skulle vara en utgångspunkt för vad som är normalt. 

Tiderman (2000) ifrågasätter ifall det är efterstävansvärt om den genomsnittliga med-

borgaren är rotlös, stressad och ensam. 

 

2.3 Brukarinflytande 
Synen på människors olika förutsättningar i livet har inte alltid värderats på samma sätt. 

De senaste decennierna har de värderats högre och Steinholtz Ekecrantz (2005) menar 

att denna positiva utveckling har lett till politiskt genomslag. Den stora mentalvårds-

utredning som skedde i slutet av 1950-talet startade en våg av fortsatta utredningar, och 

visade att patientens individuella behov mer och mer var relaterade till dess tillfrisk-

nande och välmående. Steinholtz Ekecrantz (2005) hävdar vidare att det i sin tur har 

medfört att synen på individers, med både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, 

rätt i samhället har stärkts och brukarinflytandet har ökat. Hon lyfter exempelvis att 

Psykiatriutredningen (SOU 1992:73) ledde till psykiatrireformen som sedan trädde i 

kraft 1995, där grundtanken med reformen var att oavsett funktionsnedsättning skulle 

dessa individer kunna leva som andra i samhället. Förändringen har haft ett stort 

genomslag och det har genomförts förändringar som till exempel har stärkt den enskil-

des medborgerliga rättigheter genom LSS, vilket har resulterat i att brukarinflytandet 

har stärkts under en längre tid hävdar Steinholtz Ekecrantz (2005). 
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Själva begreppet brukare kan definieras olika. Möller (1996) menar att brukaren anses 

vara en del i det som sker och därmed även medansvarig. Vidare skiljer Möller (1996) 

på brukare och klient, då klienten ses som objekt för de insatser som inte är självvalda. 

Salonen (1998) hävdar att vid individens kontakt med offentlig service finns det tre 

roller som individen kan inta: klient, brukare eller kund. Klienten är hjälpsökande då 

dess relation till bland annat kommunen är asymmetrisk eftersom individen inte har 

någon möjlighet att påverka de insatser som erbjuds. Till skillnad från klienten kan 

brukaren protestera och har därmed en påverkansmöjlighet genom sitt förväntade enga-

gemang. Salonen (1998) beskriver att kunden antingen kan acceptera eller avvisa 

insatsen som erbjuds, och därmed finns möjligheten att välja ett annat alternativ. Utifrån 

dessa resonemang hävdar Steinholtz Ekecrantz (2005) att begreppet brukare är det mest 

eftersträvansvärda i dagens samhälle, då det ger individen en viss status i relationen 

gentemot exempelvis kommunen. 

 

Brukarinflytandet har enligt Steinholtz Ekecrantz (2005) beskrivits utifrån den bemö-

tandeutredning (SOU 1999:21) som gjordes och har därefter utvecklats vidare. Hon 

lyfter även att utredningen kom fram till att inflytande är en form av möjlighet att 

påverka, men för att detta ska vara möjligt krävs till viss del insyn och delaktighet i 

verksamheten. Detta förtydligas genom att insyn kan leda till möjligheten att få tillgång 

till kunskap, medan inflytande är en påverkansmöjlighet. Själva delaktigheten sker först 

när alla parter har en ömsesidig förståelse om varandras kunskaper och erfarenheter för 

att nå det önskvärda. 

 

Steinholtz Ekecrantz (2005) problematiserar kopplingen mellan Möller (1996) och 

Salonens (1998) syn på brukare i relation till hur dessa begrepp används i myndigheters 

policydokument inom vård och omsorg. I dessa policydokument uttrycks det att 

brukarna ska få mer inflytande, vilket Steinholtz Ekecrantz (2005) ifrågasätter om det 

egentligen uppfylls i realiteten då detta inte heller framkom i utredningen. Det finns 

trots allt kanaler för brukarinflytande för individer med psykiska funktionshinder i 

dagens samhälle såsom exempelvis brukarråd och personligt ombud. Steinholtz 

Ekecrantz (2005) förklarar att brukarrådet verkar som ett informationsforum, men det 

har också vissa påverkansmöjligheter vid personaltillsättning. Ett personligt ombud har 

brukaren som uppdragsgivare och utgår därmed helt och hållet från brukarens behov 

och önskemål om hjälp och stöd. Utifrån de lagtexter som är aktuella för personer med 
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psykiska funktionsnedsättningar tar Steinholtz Ekecrantz (2005) upp de dilemman som 

kan uppstå då det är just den specifika funktionsnedsättningen som är problematisk. I 

socialtjänstlagen (SoL 2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) och LSS 

regleras rätten till att få leva som andra och att insatsen måste sökas av den enskilde ses 

oftast positivt. Vad som kan vara problematiskt är då individen inte klarar av att göra 

ansökan själv utan att det krävs en annan insats först, menar Steinholtz Ekecrantz 

(2005). 

 

3 Teoretisk ram 
Detta avsnitt presenterar de teoretiska perspektiv samt den modell som kommer att 

användas för att analysera det problem som uppsatsen avser att studera. Berger och 

Luckmanns (1966) formulerade kunskapssociologiska utgångspunkt nyttjas för att sätta 

perspektiv på hur synen på normalitet har förändrats utifrån samhällsförändringarna, 

samt språkets viktiga del i kunskapsutbytet mellan individer. Insatsen personligt ombud 

kommer även att diskuteras, som en modell för att få med den funktionsnedsatte i den 

individuella definieringen av normalitet och därmed öka brukarinflytandet. 

 

3.1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen fokuserar på att människor i interaktionen med andra människor 

skapar sociala konstruktioner. Inom socialkonstruktivismen härstammar människans 

kunskap från tolkningar av samspelet mellan människor och inte från grundat tänkande 

och experiment (Thomassen 2007). Oavsett om fenomenet kan stödjas av fakta eller inte 

så är det konstruktionerna som avgör hur fenomenet uppfattas i samhället, därmed är det 

av vikt att vara kritisk till kunskap som verkar vara självklar. Socialkonstruktivismens 

kunskap och betydelse är bestämd av historia och kultur. En konstruktion av normalitet 

i en epok och ett kulturellt sammanhang kan uppfattas helt annorlunda i en annan epok 

och en annan kultur (Lindgren 2008). Berger och Luckmanns (1966) kunskapssociologi 

tar upp deras socialkonstruktivistiska uppfattning om hur dessa konstruktioner skapas 

och legitimeras i samhället, genom deras tresidiga modell. Kunskapssociologin tar även 

upp språkets viktiga del i kunskapen. 
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3.1.1 Berger och Luckmanns tresidiga modell 

Berger och Luckmann (1966) grundar sin teori kring påståendena att: samhället är en 

mänsklig produkt, samhället utgör en objektiv verklighet och människan är en social 

produkt. Var för sig låter de rimliga och uppenbara men i kombination talar de emot 

varandra. De resonerar kring att samhället skulle vara en mänsklig produkt, vilket säger 

emot att människan är en social produkt och hur kan samhället vara en produkt av både 

mänsklig verksamhet och objektiv verklighet? För att hålla samman och förklara ovan 

nämnda påståenden använder de sig av tre moment i en ständigt pågående process; 

externalisering, objektivering och internalisering (Berger & Luckmann 1966). Utifrån 

figur 1 kommer nedan en förklaring av Berger och Luckmanns tresidiga modell. 

 

 

Människor med vanor Externalisering Institutioner 

 

   Objektivering 

 

En social individ  Internalisering Social verklighet 

 

 Figur 1. Berger och Luckmanns tresidiga modell (Wenneberg 2010:72) 

 

Berger och Luckmann (1966) menar att samhällsordningen är under ständig förändring, 

och att denna förändring inte är biologisk och kan heller inte kopplas till naturlagarna. 

Ordningen är ett resultat av mänsklig aktivitet som har skapats av tidigare mänsklig 

aktivitet och fortsätter att existera så länge mänsklig aktivitet fortsätter att skapa den. 

Wenneberg (2010) utvecklar resonemanget genom att förklara att människor har en 

tendens att bilda vanor. I externaliseringsfasen sprids dessa vanor vidare till människor 

som inte varit med och skapat dem. Då vanorna nått fram till dessa människor har de 

blivit till institutioner och traditioner, och därmed externaliserade produkter. Samhälls-

ordningen produceras av människans ständiga externalisering, och med det avser Berger 

och Luckmann (1966) att samhället är en mänsklig produkt.  
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Då vanorna blivit externaliserade produkter får de en objektiv karaktär och därmed har 

det skett en objektivering (Berger & Luckmann 1966). Wenneberg (2010) förklarar 

detta utifrån att exemplifiera då barn växer upp får de lära sig vad pengar är. Barnets 

värld är fylld med en rad liknande institutioner som de inte själva kan välja bort och 

människan börjar ta dessa vanor för givet. Det blir en social verklighet som Berger och 

Luckmann (1966) menar existerar helt oberoende av människorna som lever i den just 

nu. De betonar vikten av att den objektivitet som kan verka solid är en konstruerad 

objektivitet som människor konstruerar, det vill säga att samhället är en objektiv 

verklighet.  

 

Då en individ omedelbart upplever eller tolkar en objektiv händelse börjar internali-

seringen, vilket naturligtvis inte behöver betyda att individen till fullo förstår den andre. 

Berger och Luckmann (1966) exemplifierar ett skratt i hysteri som kan tolkas som en 

upplevelse av glädje, och om individens tolkningar och kunskap övensstämmer leder 

det till förståelse för människan. Den process som leder fram till full överenstämmelse 

kallar de för internalisering. Då objektet har nått full överensstämmelse och därmed 

blivit legitimerat i samhället menar Wenneberg (2010) att det har blivit en social indi-

vid. Berger och Luckmann (1966) menar med detta påstående att människan är en social 

produkt. 

 

3.1.2 Kunskap och språk 

Berger och Luckmann (1966) hävdar att språket är en viktig del av kunskapen och att 

det är av vikt att förstå språket för att kunna förstå vardagslivets verklighet. Språket 

kommer från face-to-face-situationer men används numera även utan att vi möter 

varandra, vilket språk vi använder varierar beroende på vem vi samtalar med. 

 

Människans kunskaper om vardagslivet är strukturerade i termer av vad som är relevant 

att veta för varje individ, vilket avgörs av människans situation i samhället eller av den 

enskildes egna intressen. Berger och Luckmann (1966) exemplifierar detta med att vi 

vet bättre än att tala med vår advokat om våra magsår eller vårt ointresse för kunskapen 

om ”att man kan flyga non-stop till Afrika, om jag inte vill resa dit” (Berger & 

Luckmann 1966:59). I vardagslivet är kunskap socialt fördelad hävdar Berger och 

Luckmann (1966) och menar vidare att olika individer besitter kunskap i olika utsträck-

ning. Vi har inte samma kunskap som våra bekanta utan viss kunskap delar vi med 
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några och viss kunskap delar vi med andra, samtidigt som annan kunskap delar vi inte 

med någon. Exempelvis delar vi vårt yrkesmässiga kunnande med våra kollegor men 

inte med vår familj.  

 

Berger och Luckmann (1966) menar att människor har specifika och rika kunskaper om 

sina egna yrken och dess omvärld, medan andras yrkesvärldar för oss är främmande och 

ofullständiga. Den sociala fördelningen av kunskap om inslag i vardagen kan bli kom-

plicerade och för en utomstående även förvirrande. Berger och Luckmann (1966) 

utvecklar att det inte alltid räcker med att människan saknar kunskap om att lösa sin 

situation, utan kanske inte heller besitter kunskapen om vilken av alla specialister som 

kan hjälpa till. I dessa fall behöver människan inte bara en expert för att få råd utan även 

en expert på experter för att hamna rätt. Den sociala kunskapsfördelningen handlar 

alltså om att vi inte vet allt som våra medmänniskor vet och vice versa, detta kan kulmi-

nera i komplicerade och hemliga system för specialiserad fackkunskap (Berger & 

Luckmann 1966). 

 

3.2 Personligt ombud 
De avinstitutionaliseringar som genomfördes i både USA och England under 1950-talet 

medförde att det krävdes ett nytt samordningssystem för de psykiskt störda så deras 

behov skulle kunna tillgodoses ute i samhället. Kritiken som uppstod över hur sam-

hällets resurser nådde människor med psykiska funktionhinder resulterade i case mana-

gement som en reform (SOU 1991:88). Utifrån USA:s och Englands case 

managementmodeller hämtade Psykiatriutredningen (1991:88) sina idéer, för att sedan 

lämna ett slutbetänkande där case management-konceptet hade omformulerats för att 

passa det svenska välfärdssystemet och betecknas fortsättningsvis personligt ombud. 

Psykiatriutredningen (1992:73) noterade att socialtjänsten inte hade medel eller kompe-

tens att arbeta med personer med psykisk störning. Utredningen tar även upp social-

tjänstens och psykiatrins obefintliga vetskap om den andres möjligheter och 

begränsningar, samt att de inte arbetat fram gemensamma metoder och mål för arbetet 

med personer med psykiska störningar (Järkestig Berggren 2010). I Psykiatri-

utredningen (1992:73) föreslås att personligt ombud ska skrivas in i LSS där insatsen 

skulle vara riktad till personer med långvarig psykisk störning och vara ett profess-

ionellt stöd med en samordnad funktion av de insatser som riktas till den enskilde, 
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samtidigt föreslogs att personligt ombud skulle ha baskunskap om psykiska störningar 

och dess uttryck. 

 

Det fanns en förhoppning om att personligt ombud skulle vara en del i det problema-

tiska området inom handikappolitiken och därmed ge en mer rationell och samhälls-

integrerande praktik (Järkestig Berggren 2010). Föreställningen var att ombudet skulle 

kunna påverka följande förhållanden för psykiskt störda personer: 

• Öka möjligheter för goda livsvillkor för psykiskt störda. 

• Höja ambitionsnivån när det gäller rehabilitering. 

• Minska antalet många och korta vårdtillfällen. 

• Öka effektiviteten i resursanvändningen i stöd- och vårdsystem för psykiskt 

störda. 

• Minska behoven av sluten psykiatrisk vård. 

• Minska behoven av tvångsvård (SOU 1991:88). 

 

Socialstyrelsen har i ett meddelandeblad (14/2000:7) formulerat personligt ombuds 

uppgifter enligt följande: 

• ”att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av 

vård, stöd och service” 

• ”att tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, 

samordnas och genomförs” 

• ”att bistå och – om fullmakt finns – företräda den enskilde i kontakterna med 

olika myndigheter etc.” 

• ”se till att den enskilde får vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov 

och lagliga rättigheter”. 

 

Ombudets strukturella uppgift går ut på att se och påpeka brister inom systemet för att 

kunna undvika att den enskilde inte får sina behov tillgodosedda, samt att se till att 

ansvarig instans uppfyller sina skyldigheter så den enskildes rättigheter inte faller 

mellan stolarna (Järkestig Berggren 2010). 

 

Då Järkestig Berggrens (2010) studie genomfördes var verksamheterna i en inlednings-

period och kontakten skapades med ett personligt ombud genom en uppmaning från en 

annan myndighetsperson eller genom att klienten själv tar kontakten. I en inledningsfas 
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åtog sig ombuden de klienter som tagit kontakt med dem och de var restriktiva med att 

neka någon för att komma igång med arbetet. Personligt ombud blev en mer och mer 

känd verksamhet, vilket resulterade i att ombuden tvingades att sätta upp avgränsnings-

kriterier och därmed inte längre kunna hjälpa alla som tagit kontakt. De som prioritera-

des var bostadslösa, under 30 år samt familjer med barn. Ombuden hade olika tankar 

kring att åta sig klienter som även hade ett missbruk eller var dubbeldiagnostiserade 

beroende på om de hade arbetslivserfarenhet av personer med missbruk. 

 

Personligt ombud blev inte inskrivet i LSS utan testades genom tio försöksverksamheter 

som skulle utvärderas efter tre år. Resultatet visade en minskning av aktuella vårdbehov, 

förbättrad psykosocial funktion samt positiva förändringar i klienternas sociala nätverk 

och livskvalitet. Under perioden visade även undersökningen ett minskat utnyttjande av 

psykiatrisk sjukhusvård och dagvård. De positiva resultaten ledde till att samtliga 

kommuner skulle erbjudas möjligheten att söka statligt bidrag för verksamheten. Social-

styrelsen har föreslagit för regeringen att införa en särlagstiftning som ska göra 

kommunerna skyldiga att erbjuda personligt ombud för personer med psykiska funkt-

ionshinder (Järkestig Berggren 2010). 

 

I Sverige har personligt ombud specifikt valt att lyfta fram brukarinflytande. I jämfö-

relse med andra internationella modeller så utmärker sig personligt ombud på så vis att 

klienten ska initiera insatser samt vara delaktig i allt som personligt ombud företar sig. I 

praktiken har personligt ombud agerat mycket i frågor kring klientens rättigheter och 

resurstilldelning. Detta knyter personligt ombud till svensk handikappolitik, som 

grundas i ett medborgarperspektiv och på integrering i samhället. Samtliga samhälls-

medborgare har rättigheter, vilket även betyder att samhällsmedborgare med funktions-

nedsättning ska erbjudas likvärdiga livsvillkor i det integrerade samhället (Prop. 

1999/2000:79). Denna målsättning har vuxit fram genom avinstitutionaliseringen och 

det skandinaviska begreppet normalisering, som syftar till normaliserade livsvillkor 

genom en jämlik fördelning av samhällsresurser. Den enskilde ska ha möjlighet att 

behärska sitt handikapp genom att få kompensation och anpassade yttre miljöer. Några 

exempel på existerande stödinsatser som grundar sig i medborgarperspektivet och 

samhällsintegrering är försörjningsstöd, stöd i boende eller anpassad bostad, sociala 

mötesplatser och personlig assistans (Järkestig Berggren 2010). 
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Järkestig Berggren (2010) menar att personligt ombud bygger på empowerment och 

företrädarskap, de är starkt brukarorienterade och de definierar de strukturella problem 

som hindrar psykiskt sjuka personer att delta och leva i samhället på lika villkor som 

andra. Studien visar att det funnits tillfällen där klienten fått en stärkt position mot de 

människobehandlande organisationerna med hjälp av personligt ombuds empowerment-

funktion. Personligt ombud har även kunnat påvisa problem som tidigare inte synts eller 

inte ansetts viktiga att åtgärda. 

 

Järkestig Berggren (2010) lyfter begreppen yrkesprofessionalism och organisations-

professionalism och menar att hon ser personligt ombud som ett resultat av utveckl-

ingen av en ny professionell logik, nämligen brukarmandatsprofessionalism. Hon 

kopplar brukarmandatsprofessionalismen till Rothsteins (2010) resonemang kring den 

brukarorienterade modellen som tar upp att brukaren genom ökat inflytande minskar 

risken för uttryckt missnöje, samtidigt som denna modell ökar sin legitimitet då 

brukaren är inblandad i besluten. Likheten som personligt ombud har med den brukar-

orienterade modellen är att brukaren har inflytande, det vill säga att brukarmandats-

professionalismen utgår från att brukaren har mandat att avgöra uppdraget, att vara 

medskapare av kunskap samt att maktrelationen mellan brukare och aktör är mer 

symmetrisk. Brukarmandatsprofessionalismen står förhållandevis fritt från organisat-

ioner och den agerar för sin klient, men personligt ombud utövar en kontroll kring hur 

gemensamma brukare får rätt stöd, behandling och service vilket i sin tur begränsar 

andra professionellas handlingsutrymme. 

 

4 Metod och metodologiska överväganden 
I följande kapitel redogör vi för våra metodologiska överväganden under uppsats-

processens gång, som strukturerats utifrån de val vi gjort och beskriver hanteringen av 

det material studien innefattar. Avsnittet innehåller även resonemang med motiveringar 

kring varför våra metodval varit gynnsamma för att besvara våra frågeställningar. 

Därefter tas tillförlitlighet, trovärdighet och de forskningsetiska aspekter som studien 

innefattar upp. Redogörelser av de metodologiska konsekvenser som uppstått under 

processen beskrivs därefter för att till sist avsluta kapitlet med en arbetsbeskrivning som 

redovisar vår arbetsfördelning under studiens gång. 
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4.1 Forskningsansats 
För denna studie lämpar sig en kvalitativ forskningsansats baserad på intervjuer bäst då 

studiens mål är att få en förståelse för om kopplingarna mellan myndighetsutövande 

socialarbetares uppfattningar om normalitet har förändats (jfr Bryman 2011). Med 

metoder som intervju och observation strävar den kvalitativa forskningen mot att förstå 

det studerade fenomenet, till skillnad från den kvantitativa som istället söker 

förklaringar till uppkomsten. Den här studien utgår från de myndighetsutövande social-

arbetarnas egna upplevelser och erfarenheter av det studerade fenomenet, vilket medför 

att de i studien benämns som respondenter. Det vill säga att en respondentintervju utgår 

ifrån att den intervjuade är delaktig i eller har egen erfarenhet från den studerade förete-

elsen (jfr Holme & Solvang 1997). Det sammanställda materialet analyseras därefter 

genom en tematisk analys, vilket innebär att insamlad data har strukturerats upp utifrån 

både gemensamma och motstridiga nämnare som vi funnit i materialet för att på så sätt 

koppla samman respondenternas svar med varandra på ett mer överskådligt och syste-

matiskt sätt. Därefter har vår empiri analyserats utifrån valda teoretiska perspektiv och 

sedan vidareutvecklat frågeställningarna. Detta angreppsätt gav oss en bra överblick vid 

analysprocessen (jfr Bryman 2011; Holme & Solvang 1997). 

 

4.2 Urvalsprocess 
I ett tidigt skede i uppsatsprocessen fick vi kontakt med en person som har lång erfaren-

het inom myndighetsutövande socialt arbete, som väckte vårt intresse för att göra en 

studie kring synen på normalitet. Vår utgångpunkt var från början att studera normalise-

ringsprincipens påverkan på socialarbetarens arbete med personer med funktions-

nedsättning. Detta ledde till att sökningen av tidigare forskning kretsade kring begrepp 

som normalisering, kategorisering, socialt arbete, autonom, disability and gender. 

Ämnet var oerhört stort och under genomläsningen valde vi att specificera syftet. 

Utifrån från vår kontakt med socialarbetaren fann vi att synen på normalitet kopplat till 

de samhällsförändringar som tidsaspekten har medfört skulle vara intressant att studera 

och på så sätt har vårt syfte specificerats ytterligare.  

 

Studiens urval av intervjupersoner avgränsas till de kriterier som vi i inledningsstadiet 

av uppsatsens utformande ansåg vara mest intressant. Samtidigt är vi medvetna om att 

de respondenter som arbetade som myndighetsutövande socialarbetare för 20-30 år 
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sedan kan ha en viss distans till sin syn på normalitet och deras arbete då det är ett retro-

spektivt underlag, till skillnad från de respondenterna som talar utifrån deras aktuella 

arbetssituation. Det innebär att avgränsningar som kön, ålder och utbildningsgrad inte 

har tagits hänsyn till då det inte är av intresse för studiens undersökningsområde. Vi 

valde att använda oss av snöbollsurval på grund av att en del av de respondenter som 

motsvarade våra urvalskriterier kunde vara svåra att hitta. Då vi sökte respondenter som 

arbetat som myndighetsutövande socialarbetare för 20-30 år sedan fanns möjligheten att 

de exempelvis hade bytt karriär eller gått i pension. Snöbollsurval är ett sorts bekväm-

lighetsurval vilket innebar att vi tog kontakt med två respondenter som sedan hänvisade 

oss vidare till fler respondenter. Det medförde att vi inte på förhand visste hur respon-

dentgruppen skulle se ut det resulterade i att vi endast styrde forskningens tematiska 

undersökningsområde: samhällsförändringar, normalitet och brukarinflytande. De 

totalt åtta respondenter som blev intervjuade fanns tillgängliga inom Kalmar län under 

dagtid. En positiv effekt med urvalsmetoden i vår studie var att vid det första kontakt-

tillfället med de rekommenderade respondenterna kunde vi använda föreslagställaren 

som en slags referens till att öka trovärdigheten i studien, och på så sätt närma oss 

respondenten på ett mer personligt sätt (jfr Bryman 2011; Denscombe 2009). 

 

I inledningsstadiet fick vi kontakt med respondent A som tidigare hade arbetat med 

myndighetshandläggning och har god kännedom om lagstiftningen kring SoL och LSS. 

Respondent A hjälpte oss att få kontakt med fler respondenter med liknande erfarenhet. 

Genom respondent A fick vi kontaktuppgifter till ytterligare två personer. Båda dessa, 

respondent B och C, har liknande erfarenheter som respondent A. Kontakt togs även 

med en tidigare kollega till en av denna studiens författare, som har god kännedom om 

strukturen kring kommunens LSS-handläggare. Denne rekommenderade oss att ta 

kontakt med en specifik enhetschef för LSS-handläggare i en närliggande kommun och 

en biståndshandläggare i en annan kommun för att få respondenter som endast arbetat 

som LSS-handläggare under en kortare tid. Av enhetschefen blev vi vidarebefordrade 

till en LSS-handläggare som vidareförmedlade oss till en kollega, respondent D. Efter 

intervjun med respondent D bad vi denne om rekommendationer till ytterligare respon-

denter. Efter e-postkorrespondens med fyra kollegor till respondent D intervjuade vi 

respondent G och H. Biståndshandläggaren, respondent E, rekommenderade även en 

kollega, respondent F. Ännu en respondent med erfarenhet som sträcker sig till tiden 

före LSS blev kontaktad via e-post. Denne respondent ansåg sig inte tillhöra vår urvals-
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grupp och avböjde att medverka i studien, vilket i sin tur medförde det en ojämn fördel-

ning av respondenternas erfarenheter. Alla respondenterna, som i texten benämnts med 

bokstäver, ställde utan tvekan upp på intervju och var positivt inställda till studiens 

undersökningsområde. 

 

4.3 Intervjuer 
Intervjuformen vi har använt oss av är semistrukturerad och frågorna har formats utifrån 

studiens syfte med våra tre huvudteman samhällsförändringar, normalitet och brukar-

inflytande som utgångspunkt. Frågornas ordningsföljd samt utvecklande av exempelvis 

följdfrågor under intervjun ledde till en större flexibilitet och djup än andra intervju-

former och utöver detta får respondenten mycket utrymme att utforma svaren på sitt 

sätt. Eftersom vi inte hade så mycket bakrundsinformation om bland annat våra respon-

denters arbetslivserfarenhet gav den semistrukturerade intervjuformen oss möjligheter 

att vidareutveckla det respondenterna berättade under intervjun. Vi utformade en inter-

vjuguide (se bilaga 1) att ha som stöd under våra intervjuer för vilka områden som 

skulle beröras (jfr Bryman 2011). Intervjufrågorna formulerades för att få en spontan 

beskrivning av den levda världen men även för att få en positiv interaktion samt att ta 

del av respondentens upplevelser och upplevda känslor (jfr Kvale & Brinkman 2009). 

Vid utformningen av intervjufrågorna reflekterade vi kring vad vi behöver få upplys-

ningar om under intervjun, för att bättre vara förberedda och minska risken med att ha 

avslutat intervjun utan att respondenten hade svarat på våra frågor. Denna medvetenhet 

syftade till att underlätta analysen (jfr Bryman 2011; Kvale & Brinkman 2009). 

 

I enlighet med de etiska kraven (jfr Vetenskapsrådet 2011) skickade vi några dagar 

innan intervjun ut ett informationsbrev (se bilaga 2) till respondenterna. Där informe-

rades de om studiens syfte, att det var deras synsätt som studien undersöker samt att de 

kan välja att avbryta sin medverkan i studien. När respondenterna tagit del av informat-

ionsbrevet gav samtliga sitt informerade samtycke till att delta i studien. Efter intervjun 

lämnade vi ett tackbrev (se bilaga 3) där vi återigen informerade om studiens syfte samt 

hur de kan ta del av den färdiga uppsatsen (jfr Kvale & Brinkmann 2009). 

 

För att respondenten ska känna sig bekväm med att vi är två som intervjuar är det för 

oss önskvärt att göra intervjuerna på respondentens hemmaplan (jfr Kvale & Brinkman 

2009). Sju av intervjuerna utfördes på respektive respondentents arbetsplats och den 
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åttonde intervjun utfördes i Linnéuniversitetets lokaler i enlighet med respondentens 

önskan. Intervjuerna varierade mycket i tid och tog mellan 30-90 minuter. Med de 

respondenterna som arbetar med myndighetsutövning idag tog intervjun mellan 30-40 

minuter att genomföra, medan de respondenterna som blev intervjuade ur ett retro-

spektivt hänseende tog det mellan 45-90 minuter. 

  

Efter samtycke från respondenterna spelades intervjuerna in på ljudfil, vilket medförde 

att vi med större säkerhet fick med oss viktig information samt att vi på plats kunde 

fokusera på vad respondenten sa utan att vara distraherade av att hinna anteckna. 

 

4.3.1 Bearbetning och analys av intervjumaterial 

Direkt efter varje intervju transkriberades inspelningarna, för att dra nytta av de detaljer 

som kan vara svåra att få med på ljudfil och som glöms bort efter ett tag. Denna process 

innebar både för- och nackdelar som vi väl övervägde. Fördelen med att ha tillgång till 

respondenternas exakta formuleringar vid analysgenomgång fann vi övervägde exem-

pelvis nackdelen med att själva transkriberingsmomentet tog lång tid och gav oss 

mycket text att arbeta igenom. Vi ansåg även att fördelen med att ha intervjuerna ut-

skrivna vägde upp nackdelarna i vår studie då flera av våra respondenter talade fritt och 

formuleringarna skulle annars vara svåra att återge (jfr Bryman 2011; Kvale & 

Brinkman 2009). Vid genomläsningen av transkriberingarna upptäcktes både flera ge-

mensamma och motstridiga nämnare som på olika sätt kunde kopplas till vår empiri. 

Antingen resonerade respondenterna lika kring ett fenomen eller lyfte de olika aspekter 

vilket utvecklas vidare i denna studies resultat och analyskaplitel (Bryman 2011). De 

delar av transkriberingarna som var relevanta för studiens problemområde markerades 

utifrån de tematiska områdena, och analyserades därefter ur varje tema kopplat till 

studiens valda teoretiska perspektiv och begrepp. Vid studiens färdigställande raderas 

transkriberingar och ljudfiler (jfr Holme & Solvang 1997; Kvale & Brinkmann 2009). 

 

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Att kunna styrka den kvalitativa forskningens resultat är av stor vikt, för att det ska 

finnas någon tilltro till dess resultat (Denscombe 2009). För att skapa en större trovär-

dighet i resultatet presenterar vi respondenternas breda arbetslivsbakgrund i anslutning 

till analysen. Genom att styrka att deras erfarenhet av socialt arbete i relation till funkt-

ionsnedsatta är relevant för denna studie ökar trovärdigheten för resultatet. Data som 
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framkommit vid varje intervju har analyseras och jämförs med insamlad data från 

resterande respondenter. Kvalitativa forskningsresultat kritiseras ofta för att resultatet 

inte är generaliserbart. Syftet med denna studie är inte att resultatet ska generaliseras 

och representera hela landet, då denna studie utgår från våra respondenters egna upple-

velser och kommer endast att generaliseras till den socialkonstruktivistiska teorin. I 

stycket angående tillvägagångssätt samt i bilagor till denna studie finns en fullständig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen till denna studie, vilket ger läsaren en 

tydlig bild av processen för att säkerställa tillförlitligheten i studien. Då studien är kvali-

tativ och innehåller intervjuer är det bra att ha i åtanke att den inte blir fullständig 

objektiv (jfr Bryman 2011). 

 

4.5 Etiska överväganden 
Utgångspunkten för studiens etiska aspekter bygger på forskningens fyra etiska princi-

per som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för respondenterna 

vilka är framtagna av Vetenskapsrådet (2002). Inför intervjuerna har det tagits hänsyn 

till de fyra etiska kraven. 

 

Enligt informationskravet (jfr Vetenskapsrådet 2002) har informationsbrev gått ut till 

respondenterna innan intervjuerna ägt rum. Respondenten har då fått information kring 

studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt, vilken del respondenten har i studien 

samt att deras deltagande är frivilligt och de kan välja att avbryta sitt deltagande. Denna 

information, samt vad resultatet av intervjun kommer att användas till och hur de kan ta 

del av uppsatsen när den har publicerats, informerades även om under intervjun. 

 

I enighet med samtyckeskravet (jfr Vetenskapsrådet 2002) har alla respondenter givit 

sitt samtycke till intervju och till inspelning av intervjun. Respondenterna har blivit 

informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att bryta sin 

medverkan. Då respondenterna inte har någon nära relation utanför studien finns inga 

risker för negativa följder om respondenten väljer att avbryta sin medverkan. 

 

Respondenternas identitet och svar hanteras konfidentiellt, i enighet med konfidentiali-

tetskravet (jfr Vetenskapsrådet 2002). Uppgifter kommer att kodas på ett sådant sätt att 

det kommer att vara svårt för utomstående att identifiera respondenterna. 
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Uppgifter som är insamlade för denna studie kommer endast att användas för denna 

studie i överenstämmelse med nyttjandekravet (jfr Vetenskapsrådet 2002). Därmed 

kommer dessa uppgifter att raderas efter studiens avslutande. 

 

4.6 Metodologiska reflektioner 
Flera av de svar vi fick in från våra intervjuer var lika i många hänseenden. En funde-

ring som väcktes var om vi hade fått annorlunda och kanske mer motsägande svar om vi 

i vårt urval tagit hänsyn till respondenternas etnicitet, ålder, kön och/eller erfarenhet och 

därmed fått en större spridning mellan respondenterna. En del av vårt huvudsyfte var 

dock att se om dessa socialarbetare hade olika uppfattningar kring fenomenet normali-

tet. 

 

Tre av studiens respondenter intervjuades utifrån ett retrospektivt perspektiv, vilket vi i 

förhand var beredda på skulle medföra en förfining av deras erfarenheter. Tvärtom 

visade det sig att de tre varit mer kritiska mot hur de har arbetat, om än på olika sätt. 

Resterande fem respondenter arbetar inom området idag vilket kan göra det svårare för 

dem att vara kritiska. Exempelvis då vi idag inte vet någonting bättre än det vi faktiskt 

vet just nu. 

 

4.7 Arbetsfördelning 
Framarbetandet av denna uppsats har vi gjort tillsammans. Sökning och genomläsning 

av tidigare forskning har vi arbetat fram var och en för sig och sedan gemensamt 

sammanställt till en enhetlig text. Teorikapitlet har Madeleine skrivit och metodkapitlet 

är skrivet av Ingela. I samtliga intervjuer har vi båda deltagit, transkriberingarna har vi 

delat upp och därmed transkriberat fyra intervjuer var. Analysen har vi tillsammans 

arbetat fram till en sammanhängande text. De texter som var och en har skrivit, har vi 

korrekturläst åt varandra och sedan diskuterat oss fram till en text som vi båda står för. 

 

5 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys presenteras. Genom att tematisera 

intervjuerna framkom olika områden som sammanfogar respondenternas resonemang. 

De olika teman som vi valde att belysa var utifrån respondenternas yrkeskompetens som 

myndighetsutövare och strukturerades utifrån samhällsförändringar, normalitet och 
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brukarinflytande. Vi kommer att förankra respondenternas resonemang med tidigare 

forskning och anlägga ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vid analysen av empirin. 

Avsnittet inleds med en kort presentation av studiens respondenter följt av resultat och 

analys av studiens tre belysta teman. 

 

5.1 Respondenter 
Respondent A har sedan barnsben varit delaktig i den studerade förändringsprocessen, 

drivkraften har varit närheten till de nya institutionerna och nyfikenheten på dessa indi-

vider som till en början bodde där. Respondent A arbetade som socialassistent åren 

1981-1986 med att utreda och handlägga ärenden inom försörjningsstöd, missbruk samt 

barn och familj, enligt gällande lagstiftning. Under åren 1986-1999 arbetade respondent 

A även som första socialsekreterare/ sektionschef. Respondent A är utbildad socionom 

med bland annat magister i utvärdering.  

 

Respondent B har utvecklat sin syn på normalitet utifrån de samhällsförändringar som 

har påverkats av bland annat normaliseringsprincipens intåg. De arbetslivserfarenheter 

som respondent B tidigt införskaffade sig, genom arbetet inom både äldre- och demens-

omsorg samt med personer med funktionsnedsättning, gjorde att respondent B ville göra 

förändringar och valde att utbilda sig vidare. Anledningen var att kunna fortsätta vara 

delaktig i detta förändringsarbete inom socialt arbete. I grunden har respondent B social 

omsorgsutbildning och har bland annat arbetat som LSS-handläggare mellan 1996-

2006, med att utreda och fatta beslut enligt LSS med full delegationsrätt. 

 

Respondent C var med och utredde de funktionsnedsatta som bodde på vårdhem under 

slutet av 1970-talet. För att bedöma vilken typ av boende de funktionsnedsatta skulle 

behöva för att få sina behov tillgodosedda, då de skulle flyttas till andra former av 

boenden. Respondent C var med under uppbyggnadsprocessen, från det att institution-

erna skulle läggas ner till inackorderingshem och dagcenter var fullt utvecklat i sam-

hället. I arbetsuppgifterna ingick det mesta, allt från ekonomi, personal, 

metodutveckling till myndighetsutövning. Respondent C har under den tidsperiod som 

vi undersöker arbetat som kurator (1972-1978), med både barn och ungdomar och under 

åren 1994-2009 på länsstyrelsen som socialkonsulent, med LSS. I grunden är respon-

dent C socionom men har även en mastersutbildning. 
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Respondent D arbetar idag som LSS-handläggare och har gjort det sedan 2006. Att 

utreda, handlägga ärenden och fatta beslut enligt LSS ingår i arbetsuppgifterna. Även 

respondent D har full delegationsrätt och är utbildad socionom. 

 

Respondent E arbetade tidigare inom LSS med själva verkställigheten av dess olika 

insatser. Vilket också innebär att respondent E, som idag arbetar som handläggare för 

LSS, SoL och inom socialpsykiatrin, värdesätter möjligheterna att kunna kombinera 

dessa i kontakten med den enskilde för att på så sätt minimera myndighetskontakter. 

Respondent E har arbetat på detta sätt sedan 2012 och har tidigare arbetat som LSS-

handläggare under åren 2009-2012. 

 

Respondent F har arbetslivserfarenhet från både äldreomsorgen och psykiatrin och 

arbetar idag som LSS-handläggare främst med inriktning barn och unga och har gjort 

det sedan 2011. Arbetsuppgifterna består bland annat av att utreda, handlägga och 

utarbeta riktlinjer inom både LSS och socialpsykiatrin. Respondent F har i grunden en 

omvårdnadsutbildning på högskolenivå, men även forskarutbildning, socialpedagogs-

utbildning, läst ett år juridik samt skrivit en bok inom det sociala arbetets fält. 

 

Respondent G arbetar som myndighetshandläggare för barn och ungdomar upp till 21år. 

I arbetsuppgifterna ingår allt som rör handläggningsarbetet av insatser i LSS, från 

ansökan, genom utredning och fram tills beslutsfattandet övergår till verkställighet. 

Även att ge information till de som ansöker om LSS-insatser, möten med andra berörda, 

uppföljningsarbete samt en del SoL-beslut som gäller barn och ungdomar. Respondent 

G har arbetat i den aktuella kommunen i ca 10-11år. Respondent G har en treårig 

högskoleutbildning, sociala omsorgsprogrammet, i grunden. 

 

Respondent H har tidigare arbetat många år inom kriminalvården och ser många 

fördelar med kombinationen av den erfarenheten i dagens arbete som LSS-handläggare 

för vuxna. Tidigare arbetslivserfarenhet som enhetschef inom personlig assistans gör att 

trots att respondent H endast har arbetat sex månader på den aktuella arbetsplatsen finns 

en djupare kunskap om just LSS och dess funktion. 
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5.2 Samhällsförändringar 
Under efterkrigstiden bodde de flesta handikappade på institution menar Tideman 

(2000), vilket innebar skillnader i levnadsförhållanden och segregering från samhället. 

Utifrån Berger och Luckmanns (1966) tresidiga modell låg institutionerna i samhället 

vid den här tiden i en objektiveringsfas, vilket innebar att behandlingen var accepterad i 

den epok och kulturella sammanhang det existerade i. Grunewald (2008) menar att 

institutionerna var kollektivt utformade och besluten som fattades gällde hela 

inrättningen, det fanns ingen plats för individen. Respondent C förklarar hur samtliga 

individer på institutionen behandlades lika oavsett handikapp, vilket kunde vara 

problematiskt med tanke på deras olika behov i relation till handikappet. Utifrån den 

breda kunskap som finns idag kring varje specifik funktionsnedsättning är det lättare att 

förstå varför vissa grupper hade svårare att anpassas till kollektivet och därmed fick en 

tuffare vardag än vad de hade behövt. Respondent C och Grunewald (2008) lyfter båda 

att vi idag vet att barn med autism inte klarar av större sociala sammanhang, dessa barn 

då fick omplaceras på grund av deras störande beteende. En anledning till att många 

barn placerades på dessa institutioner var att föräldrarna intalades att lämna bort sina 

handikappade barn då det ansågs vara det bästa för både barnet och föräldrarna. 

 
[...] många hade ju till och med fått budskapet att glöm det här barnet, skaffa ett 
nytt barn, för det här barnet finns det ingen framtid för och så vidare. 
(Respondent C) 

 

Samhällsordningen förändras ständigt hävdar Berger och Luckmann (1966), och menar 

vidare att genom mänsklig aktivitet skapar människan kontinuerligt nya fenomen. Detta 

var vad som hände när Bengt Nirje (2003) i slutet på 1960-talet tog 

normaliseringsprincipens tankar till Sverige och vidareutvecklade dessa. Principens 

utgångspunkt var att alla hade rätt till samma villkor och standard. Tideman (2000) 

menar att vetskapen om dessa skillnader samt institutionernas negativa inverkan på den 

enskilde individen ledde till normaliseringsprincipens utveckling och till reformeringen 

av institutionerna. Grundtanken var att normaliseringsprincipen skulle ge de 

funktionshindrade på institutionerna liknande villkor som individerna utanför. 

Innebörden av Nirjes (2003) normaliseringsprincip externaliserades i samhället men den 

visade sig inte vara möjligt att implementera under institutionsliknande former vilket 

ledde till första delen av avinstitutionaliseringen. Respondent C som var mottagare i 

denna externaliseringsprocess, förklarar att de på 1970-talet gjorde en vårdtypsutredning 
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för att kartlägga individernas vårdbehov för att i ett senare skede kunna tillgodose dessa 

behov vid uppbyggnaden av gruppboenden. 

 
Där vi gick igenom alla som bodde på vårdhem, både barn och vuxna och tittade 
på deras sociala färdigheter och deras eventuella tilläggshandikapp och gjorde då 
en bedömning om vilken typ av boende de skulle kunna ha då för att få sina 
behov tillgodosedda. Den låg till grund för både utbyggnaden av 
inackorderingshemmen i första hand, för det var de grupperna, de bästa 
grupperna, som flyttade ut i först, då från institutionerna och föräldrahemmen 
[...]. (Respondent C) 

 

Utifrån de socialkonstruktivistiska tankegångarna är det av vikt att vara kritisk mot ny 

kunskap (Lindgren 2008). Nirje (2003) menar att normaliseringsprincipen har mötts av 

både positiv och negativ kritik. Det var inte bara socialarbetarna som blev ifrågasatta, 

utan även de föräldrar som intalats att lämna bort sina barn i tron om att det var det 

bästa för barnet. De som främst kritiserade den var politiker, läkare, vårdpersonal och 

föräldrar som utgick ifrån sina kunskaper om vardagslivet och ville försvara sina 

institutioner då principen utgjorde en kritik mot deras arbetssätt (Berger och Luckmann 

1966). Deras sätt att arbeta var inte längre det rätta och nu skulle det utföras utifrån 

individens behov (Nirje 2003). För föräldrarna som intalats att lämna bort sina barn var 

det svårt att ta till sig det nya tankesättet, då det nya tankesättet inneburit att deras 

tidigare beslut snarare stjälpte än hjälpte deras barn och hade missgynnat barnets 

utveckling. Trots att förändringen mötte denna kritik har ändå dess positiva effekt vägt 

upp i ett längre perspektiv. Respondent B lyfter att det i denna förändringsprocess är 

viktigt som socialarbetare att vara öppen och våga vara delaktig i förändringen. 

 

Vid varje alla stora förändringar, från skrota vårdhemmen till skapa 
gruppbostäder så har det varit stora förändringar och smärtsamt för både brukare 
och personal, för att då blir det ju ett kvitto på att det vi har gjort tills nu har ju 
inte varit bra. Nu ska vi göra något annat, nu ska vi ha andra former, arbetssätt. 
Det gäller ju att vara öppen för det. (Respondent B) 

 

Arbetet med uppbyggnaden av SoL präglades av en nybyggaranda, menar respondent A 

och utvecklar vidare att de hade en hög tilltro till sig som socialarbetare och en stor 

handlingsfrihet. Respondent C instämmer med detta resonemang och tillägger att deras 

förändringsarbete, som inleddes på 1970-talet och pågick fram till att LSS lagstadgades, 

uppmärksammades positivt av politikerna. Respondent A och C beskriver dock sina 

upplevelser utifrån ett retrospektivt perspektiv vilket kan göra att det är lätt att försköna 

sina erfarenheter. Det kan å ena sidan medföra en förfining av minnet av fenomen men å 
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andra sidan har vi snarare fått uppfattningen att dessa respondenter är kritiska mot hur 

arbetet sköttes. Samtidigt kan det vara lättare att vara mer kritisk när man ser tillbaka på 

fenomen som vi vet mer om idag. 

 
Från ledningens sida och att vi fick väldigt fria händer, det fick vi faktiskt. Det 
måste jag säga, när det gäller att genomföra det här utvecklingsarbetet som det 
handlar om ända från 70-talet och fram till LSS då va. Då hade vi ett väldigt bra 
gehör hos politikerna. Du vet det kostar en väldigt massa pengar det här med 
gruppbostäderna, det var ju en tio miljoner om året i den här stilen. ibland låg vi 
över budget med flera miljoner, men man tog det liksom. Näe, jag måste säga 
det alltså att det är ett jättestort ansvar och väldigt mycket jobb, det var det 
faktiskt men det var roligt. Och det kändes meningsfullt, det var ju ett menings-
fullt arbete. Det förändrade mycket för många till det bättre. (Respondent C) 

 

Berger och Luckmann (1966) hävdar att kunskap är strukturerat efter vad som är 

relevant för människans situation i samhället. Det resulterar i att olika människor kan ha 

olika uppfattningar av samma händelse, vilket gör att även studiens respondenter har 

upplevt händelser på olika sätt. Det kan exemplifieras genom händelsen då SoL infördes 

och klienten blev mer delaktig i det sociala arbetet. I den situation som respondent A då 

befann sig i gick det inte att bedriva socialt arbete utan att ha klienten i centrum. SoL 

medförde att de fick testa nya arbetssätt och hittade på saker för att de skulle bli bättre, 

socialtjänstlagen gav brukarna en möjlighet till ett självständigt liv. 

 
Fick testa nya arbetssätt och det var väldigt mycket tillåtande bara man hade en 
bra idé och man kunde argumentera för den och skriva ner den så var det ok. Det 
var väldigt, helt annorlunda än var det är idag. Tycker jag! (Respondent A) 

 

Under tidigt 1990-tal förflyttades ansvaret för de funktionshindrade från landstinget till 

kommunen, berättar respondent B. Liknande ansvarsförskjutningar tar Hörnfeldt (2009) 

upp inom barnavården mellan 1960-talet till slutet på 1990-talet. Då ansvaret försköts 

togs mindre ansvar av staten och det förväntades istället tas av individen. Hörnfeldt 

lyfter även att det inte längre fanns intresse för staten att gripa in i människors liv om 

det inte hade ett samhälleligt intresse. Samtidigt som dessa ansvarsförskjutningar har 

medfört ett antal positiva effekter har även kontakten mellan individ och myndighet 

blivit mer komplicerad för vissa grupper i dagens samhälle. Berger och Luckmann 

(1966) menar att vi inte har fullständig kunskap om andra människors yrkesvärldar, 

vilket kan bli ett problem i annars tillsynes enkla situationer. Detta kan till exempel visa 

sig då brukaren varken har tillräckligt med kunskap för att lösa sin situation eller 

vetskap om vart brukaren kan vända sig för att få hjälp. Dessa situationer finns i sam-
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hället och kan på så vis resultera i att människor som behöver hjälp inte får den. 

Respondent D tar upp ett konkret exempel på hur detta kan ske inom LSS och menar att 

det ”är ju en frivillig insats, så den söker man ju under frivillig basis”. När brukaren väl 

fått kontakt med myndigheten är det den enskildes ansvar att den myndighetsutövande 

socialarbetaren får den information som krävs för att göra en bedömning utifrån 

brukarens behov. 

 
[…] när jag träffar den enskilde är det ju den enskilde som formar mötet, jag har 
ju min mall som jag frågar mina frågor men det är den enskilde som väljer hur 
behjälplig denne vill vara. Är det så att den enskilde inte vill ge mig några svar, 
så kan jag inte ge något beslut, då medverkar man ju inte i 
utredningen.[…]Ibland kan det vara att man får information som den enskilde 
sen säger att ’det här vill jag inte att du skriver om, men jag vill att du ska veta 
detta’, det blir ett dilemma. (Respondent D) 

 

Likt Berger och Luckmann (1966) tar Respondent A upp vikten av att ha kunskap i 

språket, och beroende på hur talför individen var påverkade hur stor tillgång denne fick 

till insatser i LSS. När vi inte vet allt om våra medmänniskor, menar Berger och 

Luckmann (1966) att det kan kulminera i fackkunskap som kan tydliggöra samhälls-

skillnader och respondent A menar att det gjorde att LSS gynnade olika samhälls-

grupper. Om det fanns en social problematik i familjen fanns det en risk att barnet inte 

fick någon diagnos, även om barnet visade indikationer på exempelvis autism. Även 

Tideman (2000) tar upp problematiken kring detta och hävdar att det krävs kunskap om 

vad lagstiftningen innebär för att få tillgång till resurserna som inryms i LSS. 

Respondent B menar att det i lagens tidiga skede pågick ständigt nya tolkningar. 

Respondent C hävdar att varje beslut var en individuell prövning, bara för att två indivi-

der hade samma diagnos betydde inte det att de hade samma förutsättningar. Grundtan-

ken med LSS är bra men den var dåligt reglerad så pengarna flödade. 

 
[…]det är en jättefin insats för de som har glädje av den. Särskilt för de som 
själva kan hantera sina pengar, och anställa sin personal och så vidare. Men 
samtidigt var det så otroligt dåligt reglerat när det kom så att det har ju bara 
runnit ut pengar ur detta system, och hamnat i fickor där de inte alls skulle 
vara.[---]Tanken var väl god men det är himla tråkigt att man har missbrukat det 
på det sättet som det har gjorts. För att det drabbar dem som egentligen ska ha 
det och behöver det, så är det ju alltid. (Respondent C) 

 

En av de positiva följderna med LSS, menar respondent A, är att de funktionshindrade 

började synas mer i samhället, skolan och förskolan. Utifrån Berger och Luckmanns 
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(1966) tresidiga modell beror detta på att fenomenet är en ständigt pågående process, 

vilket innebär att så länge mänsklig aktivitet skapar nya förändringar fortsätter utveckl-

ingen och därmed förändras bland annat synen på funktionsnedsättning. Respondent D 

utvecklar vidare respondent A’s resonemang om att det har blivit mer legitimt att vara 

funktionsnedsatt idag samt att tv-program som Mot alla odds, I en annan del av Köping 

och ICA-reklamen har bidragit med sin del till den fortsatta utvecklingen av synen på 

funktionsnedsatta. 

 
[...] det blir mer legitimt att vara funktionsnedsatt. Det är ju förr, nu är ju inte jag 
så gammal, men har ju varit med i de här klyschorna men den äldre generationen 
har ett annat synsätt på de här människorna, och de har ju normaliserats lite 
eftersom de kommer ut i samhället och de finns i våra ICA-reklamer och det 
tycker jag är jättepositivt att de finns med oss på ett annat sätt de göms inte 
undan de är med oss i samhället. Det är underbart. (Respondent D) 

 

Innan LSS trädde i kraft fanns inget behov av att diagnostisera, menar respondent A och 

förklarar att de fick tillgång till de stöd och insatser som de behövde ändå. Med den nya 

lagen kom ett behov av att diagnostisera. Som tidigare nämnts utgick respondent A, 

enligt Berger och Luckmanns (1966) resonemang kring kunskap, utifrån sin situation i 

och kunskap om samhället. Detta innebär att individens kunskap och uppfattning inte 

alltid stämmer överrens med lagstiftarens. Respondent A, som i och med implemente-

ringen av LSS fick sitt arbetssätt ifrågasatt, ställde sig kritisk till den samhällsförändring 

som LSS krävde av professionen. Här menar respondent A att för att få sina behov 

tillgodosedda med LSS krävdes en diagnos, där individen nu kategoriserades som “icke-

normal” för att få ta del av de insatser som skulle göra dem “normala”. 

 
[...] man hade inget behov av att sätta och använda de här diagnoserna för att 
dom skulle få hjälp eller stöd. Dom fick ju det ändå. Men helt plötsligt med LSS 
så blev det väldigt viktigt vilken krets man tillhörde, alltså det blev viktigt att 
inkludera men också framför allt att exkludera. Att det blev viktigt att få rätt 
diagnos. (Respondent A) 

 

Oavsett om några ställer sig positiva och andra negativa till förändring menar Berger 

och Luckmann (1966) att förändringen sker konstant ändå, om än olika fort. Respondent 

A upplevde sig som en av de som fick sin profession ifrågasatt och ställde sig kritisk till 

förändringen. Respondent B å andra sidan såg förändringen som en förbättring av det 

sociala arbetet och med den en möjlighet till personlig utveckling. Dessa förändringar 

påverkade naturligtvis inte bara socialarbetaren då det stöd som LSS ger idag inte fanns 
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i början på 1980-talet, då fanns habilitering där föräldrar kunde gå på samtal och få 

tillgång till hjälpmedel. Mycket förändrades i och med att diskussionen om LSS påbör-

jades berättar respondent A. Grunewald (2008) menar att allt eftersom brister upptäckts 

i LSS har det vidtagits åtgärder för att rätta till bristerna med olika framgång. Den 

mänskliga aktivitet som Berger och Luckmann (1966) benämner gör att samhället 

fortsätter att utvecklas då människor fortsätter att söka nya sätt. Respondent F är en del i 

denna mänskliga aktivitet med tankar kring att det ännu inte finns tillräckligt med 

individuella lösningar och att det fortfarande behöver utvecklas vidare. Även 

Respondent G deltar i utvecklingen med konstaterandet att stödet personligt ombud, 

som idag endast finns för personer med psykisk funktionsnedsättning, även skulle vara 

ett bra stöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. 

 
[...] det finns ju för psykiskt funktionsnedsatta och att man har pratat om något 
liknande men mot föräldrar liksom så som har det kämpigt, att dom har barn 
med funktionsnedsättning att det ska finnas någon liknande funktion att kunna 
vända sig till och få stöd. (Respondent G) 

 

Berger och Luckmann (1966) hävdar att brukaren har en bred kunskap om sitt eget liv 

men för många är verksamheten inom socialt arbete främmande och komplicerad. Den 

kunskap som Berger och Luckmann (1966) menar att brukaren saknar, påstår Järkestig 

Berggren (2010) kan vägas upp av personligt ombud. Järkestig Berggren (2010) förtyd-

ligar att personligt ombud är till för att hjälpa den enskilde att formulera vad som är 

”normalt” för klienten själv till myndigheten. Personligt ombud ska även ha en samord-

nad roll kring klientens insatser och vara kunnig om rättigheter och skyldigheter. Vid de 

tillfällen som respondent F kommit i kontakt med personligt ombud har de hjälpt till 

med “olika kontakter till exempel frågor som gäller försörjning, skuldsanering, boende, 

sysselsättning m.m. även kontakter med sjukvården”. Järkestig Berggren (2010) menar 

vidare att personligt ombud ska vara på klientens sida och se till att klienten får de 

insatser som denne har rätt till samt vara ett stöd i kontakten med myndigheter. Detta 

lyfter även respondent F som anser att “ombuden är en stor tillgång för den enskilde” då 

personligt ombud inte är en myndighetsperson. Det gör att förhållandet mellan den 

enskilde och personligt ombud blir mer neutralt. En viktig aspekt som respondent F 

lyfter är att denna kontakt leder till att den enskilde ska få tillgång till insatser som ska 

sträva mot självförsörjande, och därmed inte längre behöva kontakten med sitt 

personliga ombud. 
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Eftersom ombuden inte är någon myndighetsperson blir deras roll annorlunda 
jämfört med oss handläggare[---] För de klienter som inte har något nätverk som 
kan stötta, blir ombuden en viktig person. Som handläggare har man inte alls 
samma resurser. Det är svårt att se hur dessa personer skulle klarat av att få 
ordning på sin ekonomi, någonstans att bo, sysselsättning, mediciner etc., utan 
stöttning från sina ombud. (Respondent F) 

 

I denna studie har fyra respondenter kommit i kontakt med personligt ombud genom sitt 

arbete. De delar å ena sidan uppfattningen att det är en bra insats för brukaren och att 

det bidrar till en positiv utveckling för brukaren. Det socialkonstruktivistiska perspek-

tivet menar att det är av vikt att vara kritisk mot ny kunskap och tidigare förändringar 

har visat sig mött motstånd, med det i åtanke kan vi utgå ifrån att även de som arbetar 

med denna insats har mött och möter motstånd. Insatsen skulle även kunna uppfattas 

som ett ifrågasättande av myndighetsutövarens arbetsätt, då personligt ombud har en 

stor kunskap om hur verksamheten och lagstiftningen fungerar. Däremot talar ändå 

denna studies respondenter som endast besitter positiva upplevelser av personligt 

ombud. 

 

I studien har det framkommit att normaliseringsprincipen och LSS har varit två avgö-

rande delar i utvecklingen av svensk handikappolitik och dess syn på normalitet. Även 

om det fortfarande kan förändras till det bättre har samhällets syn på individen kommit 

långt. Med utgångspunkt i Berger och Luckmanns (1966) tresidiga modell kan vi utläsa 

att normaliseringsprincipen skapades för att sprida kunskap om funktionshindrades rätt 

till att så nära som möjligt leva som andra. Denna externaliseringsfas ledde under 1990-

talet till en objektivering som resulterade i att LSS skrevs in i svensk lagstiftning. I 

denna dialektiska process är vi idag i internaliseringsfasen och vi kan uttyda att LSS 

och dess innebörd är på väg att bli en social individ i det svenska samhället. Denna 

förändringsprocess reflekterar respondent E kring i följande citat. 

 
För jag tänker att sen LSS-lagstiftningen kom så har det ju blivit en väldigt, det 
är ju en väldigt tydlig lag och det är väldigt tydliga insatser som finns att ansöka 
om så att jag menar ju att det är ju många som har fått en annan hjälp än vad 
man kunde få tidigare. Men sen har den ju sina begränsningar självklart också. 
Men den har nog, man vill ju ändå tro och hoppas att den har hjälpt väldigt 
många och så ju. [---] Så förändrats, ja, förändras gör det hela tiden. Jag tänker 
att man blir ju aldrig fullärd i det här arbetet, utan man får ju hela tiden brottas 
med dom här begreppen och lagstiftningen och hur man ska tänka och vara. Vad 
behöver människor för att få sin vardag att fungera. (Respondent E) 
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5.3 Normalitet 
I likhet med Berger och Luckmanns (1966) resonemang kring att olika professioner har 

olika terminologi finns det varierande uppfattningar om vad normalitet innebär för 

socialarbetare. Hörnfeldts (2009) studie, å ena sidan, utgår ifrån att se det normala som 

korrekt då hon använder sig av normalitet för att se avvikelsen. Detta reflekterar även 

respondent A över genom att formuleringen “normalitet... det var väl dom som inte var 

funktionsnedsatta, alltså normala [...] det var ‘de andra’”, säger respondent A. Tideman 

(2000) å andra sidan menar att individen kategoriseras efter dess avvikelser som 

bestäms utifrån rådande normer och samhälleliga kontext, men normalitet kan även 

handla om andra prioriteringar. För respondent E handlar det om att det ska vara så 

hemlikt som möjligt, att få möjlighet att passa in i samhället trots sin funktionsned-

sättning. Det kan jämföras med Tidemans (2000) resonemang kring att anpassa 

samhället efter dess invånare, istället för att anpassa invånarna till samhället. Det som är 

negativt i dagens samhälle är att individen i slutändan tillskrivs ytterligare en avvikelse 

som gör att de, likt Hörnfeldts (2009) resonemang, hamnar utanför kategorin normal 

ändå. 

 
Det kan vara sånna små konkreta saker som att daglig verksamhet som vi har ett 
Gunnebostängsel omkring dagliga verksamheten, och jag tycker att det ser insti-
tutionslikt ut. Innanför så är det ett hus som ser ut som det i stort sett kunde varit 
vilket hyreshus som helst, men med Gunnebostängsel så blir det väldigt 
institutionslikt, tycker jag. (Respondent E) 

 

För att kunna ge funktionsnedsatta möjligheten att leva som andra ser respondent D LSS 

som ett redskap, utan att för den delen kompensera funktionsnedsättningen med 

levnadsvillkor utöver det normala. Å ena sidan menar respondent D att LSS är ett 

redskap som ger en möjlighet att leva som andra. Om den här möjligheten inte är 

genomförbar, vad händer då? Om det inte går att anpassa den här möjligheten till alla 

individer då alla människor är olika individer med olika behov. Det finns ingen mall 

som fungerar för alla. Respondent G å andra sidan lyfter dessa brister i systemet och att 

insatserna inte är täcker upp hela behovet att leva som andra. Insatsen begränsas till en 

viss del av hur mycket myndighetshandläggaren kan bevilja samt hur handikappanpas-

sat samhället är, “vi kan försöka kompensera en viss del med våra insatser men det är så 

mycket andra saker i samhället som behöver förbättras, så tänker jag” säger respondent 

G. Det finns olika aspekter att se på insatserna i LSS, att de är ett redskap för att kunna 

leva som andra, att samhället inte är tillräckligt anpassat för varje individ samt att alla 
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inte behöver vara lika så länge de har samma förutsättningar oavsett funktionsnedsätt-

ning för att göra avvikelsen så liten som möjligt. Utifrån denna rättighetslag får 

funktionsnedsatta som tillhör personkretsen i LSS möjligheter att “leva som vilken 

människa som helst”, menar även respondent F.  

 
[...] få det stöd och hjälp så att man inte märker att det är skillnad på mig och på 
andra i samhället. Ja, märker gör man väl men att skillnaden inte blir så stor om 
man säger så. Man har rättigheter till allt annat som alla andra har som inte har 
funktionshinder. Rättigheter och möjligheter. (Respondent F) 

 

Medan Hörnfeldt (2009) utgår från avvikelse för att se normalitet använder sig 

respondent D och F istället normalitet för att se avvikelse, för att sedan kunna ge rätt 

insatser så att individen kan nå upp till det som Hörnfeldt (2009) menar med kategorin 

normal. Oavsett vilket perspektiv som används, om avvikelsen används för att se 

normalitet eller om normalitet används för att se avvikelse, är det viktigt att vara 

medveten om att det ändå sker en kategorisering. Att utifrån begreppet normalitet kunna 

lokalisera avvikelser, och därmed se vilket behov som finns för att kunna tillhöra 

kategorin normal. Respondent H exemplifierar detta genom att lyfta att om den enskilde 

inte själv kan “gå och ta en fika” ska denne få stöd för att kunna göra det. Vi kan se att 

det finns en klar koppling till de normaliseringstankarna Nirje (2003) beskriver i sin 

normaliseringsprincip, men att de har formuleras på ett nytt sätt genom LSS. Då 

behövdes en princip för att definiera normalitet medan det idag är en självklarhet bland 

myndighetsutövande socialarbetare. Principen syftar till att personer med funktionsned-

sättning ska få tillgång till samma levnadsvillkor som den genomsnittliga befolkningen i 

rådande kontext, inte att de ska bli “normala”. Respondent C, som är skolad utifrån 

normaliseringsprincipens anda, ser på normalitet utifrån Nirjes (2003) resonemang, att 

normalitet “bygger på ett liv som andra, tillsammans med andra”. Även respondent H 

utgår från principen och tar upp att normalitet handlar om att “leva ett så vanligt liv som 

möjligt”. I likhet med normaliseringsprincipens första punkt, menar respondent H, att en 

sysselsättning är en viktig del för att leva ett normalt liv. 

 

Det är lika viktigt som mitt jobb är för den personen även om vi har olika 
arbetsuppgifter, men så är dom anpassade för våra egna funktioner. Så att en 
enkel formulering där är väl att jaa... kunna vara som vem som helst trots en 
funktionsnedsättning, att faktiskt ändå kunna göra dom sakerna. (Respondent H) 
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En funktionsnedsatt har rätt enligt lagen att få leva så normalt som möjligt, att få vara 

den individ denne själv vill vara. Men hur ska det gå till om inte budskapet når fram, om 

individen är så avvikande att denne inte får fram sitt budskap om vad normalitet innebär 

för denne. Berger och Luckmann (1966) hävdar att språket gör att vi förstår varandra. 

Hur fungerar det om vi inte delar samma uppfattningar om vad orden betyder? Både 

respondenter och tidigare forskning visar att det finns olika prioriteringar när de disku-

terar kring begreppet normalitet. Trots att skillnaderna är små handlar de om vilken del 

inom normaliteten som är prioriterad, om det är individuella, fysiska eller samhälleliga 

anpassningar som är av störst vikt. Är det då upp till myndighetshandläggaren att 

avgöra vilken prioritering som ska göras för den enskilde. 

 

I likhet med Berger och Luckmanns (1966) kunskapssociologiska perspektiv menar 

respondent B att samhället ständigt förändras och samtidigt förändras även samhälls-

invånarnas uppfattning av vad som är normalt. Respondent B ser sig själv “som en del 

av samhällsutvecklingen” och menar vidare att “när det var normalt med institutioner så 

var det normalt för mig”. Till skillnad från respondent C, som också var yrkesverksam i 

institutionssamhället, som menar att institutionerna aldrig kunde accepteras som något 

normalt. Å ena sidan reflekterar Respondent C över detta utifrån ett retrospektivt 

perspektiv vilket kan medföra att delar av denna bild är efterhandskonstruerad. Men å 

andra sidan var respondent C delaktig i processen som stängde ner institutionerna för att 

ge funktionsnedsatta bättre levnadsvillkor. Det kan få oss att ställa oss frågan om vilken 

roll respondent C hade utifrån Berger och Luckmanns (1966) tresidiga modell. Var det 

samhället som förändrade individen och därmed respondent C som tog till sig dessa 

tankar i externaliserings- eller internaliseringsfasen, eller var det individen som föränd-

rade samhället och respondent C därmed var en av de människor med vanor som spred 

sina tankar genom externaliseringsfasen. Var det alltså respondent C’s starka över-

tygelse som fick denne att delta i förändringsarbetet eller om det var förändringsarbetet 

som fick respondent C att inse att tanken fanns där i grunden.  

 
Det kunde jag aldrig acceptera som normalt, som människa som man gjorde på 
de här institutionerna. Du vet, dom hade ingenting som var deras egentligen. När 
det var studiebesök visade man upp deras byrålådor och de fick inte sitta på sin 
säng då för överkastet skulle vara trängt. Man fick inte bestämma själv utan det 
var på led, var en dag i veckan och det var ju, allt var ju kollektivt. Det fanns 
inget utrymme för individen. (Respondent C) 
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Respondent C menar i enlighet med Larsson- Severinsson (2009) att handikapp kan 

skapas av den omgivande miljön. De funktionsnedsättningar som individerna hade blev 

fler under institutionsvistelsen och skapade institutionsskador, menar respondent C. De 

funktionshindrade barn som idag växer upp med sin familj har inte de beteenden som de 

som arbetade på institutionen menade var en del av handikappet. På institutionerna 

skapade bristen på individanpassad behandling fler handikapp än vad individerna egent-

ligen hade, till skillnad från idag då fokus ligger på individen, att normalisera situationer 

och göra miljön tillgänglig för alla. Detta är ett konkret exempel på vad synen på 

normalitet kan göra med individen och vad förändringen i samhället har bidragit till. 

 

Jag tänker på dom med autism. Det var ju en grupp som fanns på vårdhemmen 
då. Då var det ju så att dom led väldigt mycket av att det var stora grupper och 
gemensamkollektivet och de flyttades runt. De gjorde sig omöjliga på något 
ställe, gav sig på personalen på ett boende och så flyttade man till nästa ställe. 
Och det var ju direkt förödande med tanke på deras behov av kontinuitet, vad 
man vet idag. (Respondent C) 

 

Allt detta som har hänt och alla förändringar som har varit, menar respondent B följer 

med och påverkar synen på normalitet i arbetet. Förändringsarbetet kring normalitet 

fortsätter ständigt i samhället på samtliga nivåer. Likt Berger och Luckmanns (1966) 

resonemang kring att när ett objekt har blivit en social individ föds nya tankar och den 

dialektiska processen börjar om på nytt. I processen kring arbetet med normalitet finns en 

risk att socialarbetaren glömmer individens syn på hur denne själv vill ha det, menar 

respondent E. I denna strävan mot att ge individen normalitet finns en grundläggande värde-

ring om att det normala är det alla vill nå upp till, vilket inte alltid stämmer, förklarar 

Tideman (2000). Det finns en risk att socialarbetaren i normaliseringsarbetet glömmer att se 

till individens önskningar, menar respondent E, att individen glöms bort i alla fall. Vad 

händer då? Risken är stor att socialarbetarens goda avsikt, att brukaren i ett normali-

seringsarbete ska bli så normal som möjligt, kör över brukarens egna önskemå kring sin 

självbild. Det är inte endast bland socialarbetare denna problematik finns, lyfter respondent 

A, utan även anhöriga kan med sin goda vilja köra över individens egna önskemål. Ett 

exempel på detta, menar respondent A, är föräldrarnas vilja att deras barn ska gå i vanlig 

skolklass, som kan resultera i att barnet aldrig få vara bäst och samtidigt aldrig riktigt passa 

in. 

 
[...] det här med att de skulle gå i vanlig klass. Jag tycker det var lite svårt. Alltså 
jag kunde se fördelar med det men å andra sidan så blev det ett utanförskap ändå 
i klassen. Det här med att vara normal, är man normal, alltså det yttre att få vara 
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accepterad för att få vara udda i den normala klassen. Det är ju jättesvårt. Eller 
så kunde de gå på särskolan och känna att de fick stöd och den hjälp anpassad 
efter deras förmåga. Där hade jag en tjej vet jag, som gick i vanlig klass och for 
riktigt illa och förstod inte mycket. Men där mamman vägrade inse att hennes 
dotter kanske skulle gå på, få annan hjälp. Därför att mamman hade väl känt att 
hon var utanför, min dotter ska inte vara utanför. (Respondent A) 

 

Berger och Luckmann (1966) menar att vi anpassar språket efter vem vi samtalar med 

och att begrepp som är objektiverade har en klar betydelse för samhällsmedborgarna. Vi 

anser här att respondenterna, som samtliga är eller har utövat myndighetsarbete och har 

likvärdiga utbildningar, besitter liknande yrkesmässigt kunnande och därmed bör dela 

samma terminologi. Begreppet normalitet uttyder vi som, vad Berger och Luckmann 

(1966) kallar, objektiverat då det är ett välkänt begrepp. Trots dessa likheter, som 

Berger och Luckmann (1966) hävdar ger samma förståelse för begreppens betydelse, 

finns det olika uppfattningar om begreppets innebörd. Vad händer om tolkningsskillna-

derna blir större? Just normalitet är ett relativt tydligt begrepp och just dessa olikheter 

kanske inte gör en avsevärd skillnad i arbetet, men det tydliggör att det faktiskt finns 

tolkningsskillnader bland myndighetsutövare. I detta resonemang framkommer vikten 

av brukarens egen definition av normalitet och vad det innebär för denne och inte 

socialarbetaren, då det är brukarens livssituation som direkt påverkas av utformandet av 

insatsen. 

 

5.4 Brukarinflytande 
“Det jag kan säga är att i och med att då vi gjorde den här vårdhemsutredningen i mitten 

på 1970-talet […] det var väl egentligen första gången som de här människorna kom till 

tals på vårdhemmen.” berättar respondent C. Under mitten av 1970-talet fick den 

enskilde själv, gode män eller anhöriga komma till tals om vad den enskilde hade för 

önskningar om var denne skulle bo, vilken personal de ville ha med samt om det fanns 

någon annan som de ville bo med. Innan dess hade den enskilde setts utifrån Salonen 

(1998) och Möllers (1996) definition av klient. De var hjälpsökande utan möjlighet att 

påverka, de fick anpassa sig. Då vårdutredningarna började ge den enskilde möjlighet 

att framföra sina önskningar gick de över till att ses som brukare. Den enskilde förvän-

tades då vara delakti och ha engagemang och de fick en möjlighet att protestera. 

Tidigare var även klienterna färre i antal och inte lika pålästa om sina rättigheter till 

skillnad från vad många är idag. Förmånen som respondent C hade genom att vara 

delaktig och kunna påverka hur arbetet i förändringsprocessen utvecklades, det kan 
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naturligtvis ha en inverkan på respondent C’s positiva syn ur ett retrospektivt 

perspektiv, allra helst i jämförelse med respondent A vars syn på processen är den 

motsatta. Respondent A arbetade under samma tidsperiod som respondent C men 

respondent A upplevde att förändringen ifrågasatte deras arbetssätt. Som socialarbetare 

arbetade respondent A naturligt med klienten i centrum, det gick inte att bedriva socialt 

arbete utan att utgå från klienten. Efter att konstruktionen brukarinflytande blev aktuell 

skulle de arbeta annorlunda. Nu skulle de börja dokumentera allt och det som hade varit 

en naturlig del i arbetet blev en konstruktion, “nu är det inte en självklarhet längre nu 

heter det ‘hur skapar du brukarinflytande?’”. Respondent A ifrågasätter konstruktionen 

av brukarinflytandet och vad det egentligen innebär. 

 
[---]Om man nu, frågar ni barnet när ni ska komma om ni får komma, passar 
tiden? Eller hur bestämmer ni tiden när ni kommer till familjehem? För vi säger 
att skolan är viktig men när socialarbetaren kommer då får man ta ledigt från 
skolan, vara hemma den dagen, för så viktig är inte skolan. Och skulle man låta, 
om barnet fick bestämma kanske det skulle vara såhär att du får komma till mig 
på kvällen eller på helgerna eller på loven. Vad tror ni, då är det ju ett riktigt 
inflytande tänker jag. Vad säger organisationen då om övertidsersättning, ska vi 
börja med skift, treveckors skift eller hur ska vi... Alltså jag tror man kan prata 
om inflytande sålänge det inte ställer till det för socialarbetaren själv i sin 
profession i sitt sätt att arbeta [---]. (Respondent A) 

 

Respondent A och C arbetade båda inom det sociala arbetets fält, men hade olika 

funktioner. Berger och Luckmann (1966) menar att människans kunskap avgörs av 

varje individs situation i samhället och egna intressen. Respondent A och C var i olika 

situationer och hade därmed olika kunskaper om situationen, vilket resulterar i att de i 

efterhand kan ha olika uppfattningar om fenomenet. Dessa skilda uppfattningar som 

respondent A och C har om fenomenet kan även bero på att de är efterhandskonstrue-

rade, då intervjuerna är utförda ur ett retrospektivt perspektiv. Respondenterna lyfter 

fler resonemang kring brukarinflytande där de är av olika uppfattningar. För respondent 

E innebär exempelvis godman en tillgång för att öka brukarinflytandet för den enskilde 

genom att lyfta exemplet att god man “stöttar och talar för den enskilde” i kontakten 

med myndigheten för att framföra den enskildes behov. Respondent B är mer ifråga-

sättande och lyfter det etiska dilemmat som kan uppstå när en annan person ska föra den 

enskildes talan. “Vad vill brukaren egentligen, vems inflytande handlar det om?” ifråga-

sätter respondent B. Vi tolkar det som att det kan finnas en risk i det här sammanhanget 

att den enskilde istället för att vara brukare blir en klient som får anpassa sig till det som 

erbjuds, enligt Salonens (1997) resonemang kring brukarbegreppet. Dessa etiska 
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dilemman som respondent B kommer i kontakt med kan vara situationer som uppstår då 

en personlig assistent även är anhörig till brukaren, och det kan då uppstå en intresse-

konflikt. 

 
Men det förekommer ju, det är ju sådana diskussioner som vi ständigt för, etiska 
dilemman. Vems vilja är det här? En person som har personlig assistans men det 
är en anhörig som styr och ställer för att brukaren har ett så stort funktionshinder 
så att den inte har möjlighet och komma till tals tillräckligt. Och vi ser 
problemet, och vi kan inte gå in och ändra i familjebilder och så vidare. 
(Respondent B) 

 

Respondenterna lyfter brukarinflytande på olika sätt. Trots att LSS grundas och präglas 

av brukarinflytande har respondenterna i stort en rätt så ganska generell bild av vad 

brukarinflytande är. Det handlar engentligen om den enskildes påverkansmöjligheter 

inom myndighetens färdiga ramar och inte om organisationens möjligheter att anpassa 

sig till brukaren. Här kan vi åter igen ta upp respondent A’s resonemang kring att vi kan 

prata om brukarinflytande så länge organisationen inte behöver anpassas till brukaren. 

Respondent H menar att en brukare med insatsen personlig assistans själv ska vara 

delaktig i exempelvis rekrytering av personal för att på så sätt kunna ha, enligt LSS 1§, 

“inflytande och medbestämmande över insatser som ges”. Samtidigt menar respondent 

F att ett slags brukarinflytande sker i mötet med den enskilde, “man lyssnar ju på 

brukaren det gör man ju, man har ju lagar och så ändå, [---] och de måste vi ju också ta 

hänsyn till så klart”. Respondent D menar vidare att det är brukaren som avgör vad den 

vill delge och därmed hur delaktig denne vill vara i utredningen. Enligt Salonens (1996) 

resonemang benämns även här den enskilde som brukare och dennes förväntningar på 

sig att vara engagerad i kontakten med myndigheten. När LSS infördes bildades handi-

kappråden och med det kom överklagansmöjligheter för den enskilde, menar respondent 

C. Möjligheten att överklaga ser respondent F som en sorts brukarinflytande. “Om man 

upplever kanske att det inte blir precis som brukaren hade tänkt så har man ju rätt att 

överklaga och det uppmanar man ju till att göra iså fall” utvecklar respondent F. Utifrån 

Salonens (1997) resonemang förblir den enskilde en brukare i detta resonemang då den 

enskilde har en möjlighet att protestera. Brukaren kan även göra sig hörd genom olika 

brukarorganisationer, som till exempel FUB och RBU, då de kan föra den enskildes 

talan via LSS-rådet. Det brukarinflytande som respondenterna tar upp som regleras 

utanför myndigheten är i stora delar brukarorganisationer. Å ena sidan har dessa 

brukarorganisationer som FUB och RBU växt till stora föreningar som får mer och mer 



  
 

 40 

inflytande. Å andra sidan kan vi ställa oss frågan om dessa föreningar verkligen ska 

behöva täcka upp där myndigheten brister. Respondent G menar att brukarorganisation-

erna är bra kanaler för den enskilde att kunna göra sig hörd, dock finns ett dilemma då 

möjligheten till inflytande beror på hur mycket ork den enskilde och anhöriga har över. 

 
Jag tänker att, jag tror inte att dom orkar dom här föräldrarna. Det skulle nog 
finnas mycket mer dom skulle kunna påverka om dom bara orkade liksom. Tror 
inte att kraften räcker till detta också liksom, tyvärr. [---] Det krävs ju mycket 
liksom, både att ha en funktionsnedsättning och orka med att driva detta så det 
gör man inte liksom. Man skulle nog kunna få ut mycket mer av det om man 
hade mycket mer tid och ork att lyssna på de här människorna så tänker jag nog. 
(Respondent G) 

 

Vi vet inte allt om våra medmänniskor, hävdar Berger och Luckmann (1966) i sitt reso-

nemang kring språk och kunskap och därmed vet alltså inte myndighetsutövaren allt om 

brukaren. Är det då möjligt att besluta kring vad som är ett normalt liv för brukaren utan 

att brukaren har inflytande i processen? Berger och Luckmann (1966) problematiserar 

även att denna okunskap kan kulminera i ett system för specialiserad fackkunskap, 

vilket gör brukaren mer okunnig om verksamheten. Även Steinholtz Ekecrantz (2005) 

lyfter det som ett hinder för brukarinflytande och menar att det krävs insyn i verksam-

heten för att kunna uppnå fullt brukarinflytande. Den problematik som hon tar upp 

skulle kunna minskas av ett personligt ombud vars uppgift är att stötta brukaren i att 

väga upp den kunskapsskillnad som finns mellan brukaren och myndighetsutövaren. 

Järkestig Berggren (2010) förtydligar att personligt ombud är till för att hjälpa den 

enskilde att formulera vad som är ”normalt” för klienten själv till myndigheten. 

Personligt ombud ska även ha en samordnande roll kring klientens insatser och vara 

kunnig om rättigheter och skyldigheter. Då många familjer med funktionsnedsatta barn 

kan ha mellan 14 till 20 kontakter ser respondent G ett behov av insatsen för de här 

familjerna. Vid de tillfällen som respondent F kommit i kontakt med personligt ombud 

har de hjälpt till med “olika kontakter till exempel frågor som gäller försörjning, 

skuldsanering, boende, sysselsättning m.m. även kontakter med sjukvården”. Järkestig 

Berggren (2010) menar vidare att personligt ombud ska vara på klientens sida och se till 

att denne får de insatser som denne har rätt till och vara ett stöd i kontakten med 

myndigheter. Detta lyfter även respondent F som anser att “ombuden är en stor tillgång 

för den enskilde” då personligt ombud inte är en myndighetsperson, vilket gör att 

förhållandet mellan den enskilde och personligt ombud blir mer neutralt. En viktig 

aspekt som respondent F lyfter är att denna kontakt leder till att den enskilde ska få 
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tillgång till insatser som ska sträva mot självförsörjande, och därmed inte längre behöva 

kontakten med sitt personliga ombud. 

 
Eftersom ombuden inte är någon myndighetsperson blir deras roll annorlunda 
jämfört med oss handläggare[---] För de klienter som inte har något nätverk som 
kan stötta, blir ombuden en viktig person. Som handläggare har man inte alls 
samma resurser. Det är svårt att se hur dessa personer skulle klarat av att få 
ordning på sin ekonomi, någonstans att bo, sysselsättning, mediciner etc., utan 
stöttning från sina ombud. (Respondent F) 

 

De respondenter som varit i kontakt med personligt ombud i sitt arbete har en positiv 

inställning till insatsen. Detta har väckt tankar kring resonemanget, är den verkligen så 

bra? Hur skulle bli om insatsen blir inskriven i LSS och skulle den fortfarande vara lika 

väl mottagen av myndighetsutövande socialarbetare? Eller skulle personligt ombud 

kunna bli någon som ifrågasätter socialarbetarens profession inom området? 

Skulle en tredje part i mötet störa relationen mellan socialarbetaren och individen, och 

därmed göra kontakten dem emellan mer distanserad? I psykiatriutredningen har 

personligt ombud visat på många bra resultat för människor med psykiska funktions-

nedsättningar, samtidigt innefattar LSS en bredare verksamhet som personligt ombud 

inte är skapat för. Det finns därmed ingen garanti för att insatsen kommer att bli lika 

lyckad för personer som tillhör någon av LSS personkretsar.  

 

Samtliga respondenter menar att det idag finns ett visst brukarinflytande. Respondent B 

menar dock att brukarinflytandet under de senaste åren inte har kommit tillräckligt 

långt. “Måhända att vi har blivit bättre och bättre över tid, men för att det verkligen ska 

handla om brukarinflytande som är värt namnet så behövs det förändring”, säger 

Respondent B. Med detta resonemang kopplat till Berger och Luckmanns (1966) tresi-

diga modell kan vi utläsa att även om konstruktionen brukarinflytande är objektiverad 

så har den, enligt respondent B, en bit kvar innan den blir accepterad som en social 

individ. 

 

6 Avslutande diskussion 
Nirjes (2003) formulering av normaliseringsprincipen kom att ge upphov till ett nytt sätt 

att tänka kring personer med funktionsnedsättning. De ofta oacceptabla förhållandena 

som rådde på institutionerna var inte längre tillräckliga. Till en början var normali-

seringsprincipen svår att acceptera för många som arbetat för institutionerna, men allt 
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eftersom den implementerades i verksamheten blev den mer och mer accepterad även av 

dem. Samtliga respondenter som har arbetslivserfarenhet från perioden då normali-

seringsprincipen var aktuell, samt efter en genomläsning av tidigare forskning på ämnet, 

visar tydligt att principen har haft stor betydelse och avgörande roll i utvecklingen av 

svensk handikappolitik. Normaliseringsprincipens tankar låg till grund för den nya lag-

stiftningen LSS, som till en början hade stora tolkningsmöjligheter. Även vid denna 

förändring visades en del skepsis inför den nya lagen. Efterhand som fler domar 

fastslogs och övergick till praxis, blev lagen tydligare och våra respondenter upplever 

idag lagen som fyrkantig med ett visst tolkningsutrymme. I nuvarande samhälls-

utveckling ses personer med funktionsnedsättning mer ute i samhället. Här är samtliga 

respondenter av samma uppfattning, det vill säga att de funktionsnedsatta har blivit mer 

accepterade. Som vid många förändringar möttes även normaliseringsprincipen och 

LSS till en början av motstånd, men efterhand de har utvecklats, har fler och fler tagit 

dem till sig som en självklarhet.  

 

Normaliseringstankarna som präglar både normaliseringsprincipen och LSS har betytt 

mycket för utvecklingen av synen på normalitet och därmed även för socialarbetaren. 

Arbetet idag handlar om att hitta individanpassade normaliserande lösningar för hinder 

som dyker upp som ett resultat av en funktionsnedsättning, till skillnad från institution-

ernas kollektiva förvaring. Normaliseringsprincipen och LSS har inte bara haft 

betydelse för samhällets utveckling, utan först och främst har dess innebörd haft störst 

relevans för de individer som själva har en funktionsnedsättning. 

 

I LSS framgår att personer med funktionsnedsättning ska få leva ett så normalt liv som 

möjligt. I jakten på normalitet finns dock risken att individens önskemål förbises. Det är 

viktigt att ha i åtanke vikten av att inte överkompensera, på grund av nedsättningen i sig 

eller faktumet att individen har en funktionsnedsättning. Vill alla nå upp till nivån 

“normal”? Vem har bestämmanderätten att definiera vad som är normalt för en annan 

människa? I dessa frågor är alla respondenter av samma uppfattning, om hur de arbetar 

kring normalisering, dock har de olika syn på vad begreppet normalitet innebär. Ett par 

av studiens respondenter har arbetat tidsmässigt parallellt under en period där det har 

skett ett stort förändringsarbete för att förbättra de funktionsnedsattas livsvillkor. Även 

om tre av respondenterna har arbetat under denna resa samtidigt, har de olika förhåll-

ningssätt till normalitet. De fem respondenter som arbetar inom fältet för denna 
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forskning idag har haft med sig normalitet som arbetsredaskap från början, trots detta 

har de olika prioriteringar inom begreppet. Det är för myndighetsutövarna inom socialt 

arbete i dagens svenska samhälle en självklarhet att utgå från normalitet, medan tidigare 

behövdes en princip för att definiera normalitet vid arbetet med funktionsnedsatta. Det 

finns alltså olika sätt att se på normalitet. Det kan innebära att ha tillgång till lika 

livsvillkor, att få kompensation för sina nedsättningar för att inte utmärka sig som 

onormal eller att ha tillgång till lika förutsättningar för att kunna göra samma saker som 

alla andra. Begreppet är så komplext att det kan leda till misstolkning även bland 

professionella inom socialt arbete, beroende på vilken typ av normalitet socialarbetaren 

definierar och prioriterar. Därmed är det av vikt att som socialarbetare vara medveten 

om den ojämlikhet och orättvisa som finns kring begreppet och att det präglar 

samhället. Hur vi än väljer att definiera normalitet och funktionsnedsättning så sker det 

en kategorisering. 

 

Samtliga respondenter betonar även vikten av brukarinflytandet. I detta resonemang 

hade respondent A, B och C skilda tankar än de övriga respondenterna kring hur 

brukarinflytande används. Innan det blev en lagstadgad konstruktion var inflytandet en 

naturlig del av det sociala arbetet. De respondenter som arbetar idag menar istället att 

brukaren har inflytande genom att vara delaktig i handläggningsprocessen. Några 

respondenter lyfter olika externa råd med olika påverkansmöjligheter. Trots att det finns 

lagstadgat om inflytande, som ger det en viss påverkansmöjlighet, så krävs det ändå att 

den enskilde har insyn och delaktighet i verksamheten. Möjligheten till ett riktigt 

inflytande kompliceras av att det innebär så mycket mer än bara just själva insatsen för 

den enksilde. En respondent tar upp att det krävs för mycket för den enskilde att få all 

kunskap som krävs för att orka påverka så att det genererar en förändring. I denna fråga 

kring brukarinflytande är respondenterna överens om vikten av brukarinflytande, de har 

dock även här olika syn på vad begreppet brukarinflytande innebär.  

 

Socialarbetares olika syn på begreppen normalitet och brukarinflytane kan innbära att 

mötet med den enskilde blir komplext. Forskning visar att tillgången till personligt 

ombud stöttar den enskilde i att själv formulera vad begreppen innebär, vilket ökar 

möjligheten för den enskilde att få mer inflytande över sin egen situation. Om brukaren 

får mer inflytande borde det medföra att socialarbetaren får mindre. Frågan kring vad 

ökat brukarinflytande innebär för den enskilde socialarbetaren ställde vi tyvärr inte, då 
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denna reflektion väcktes under analysens slutfas. Vi har jämfört två tidsperioder och vi 

har sett att förändringen fortfarande pågår. Inget är konstant eller absolut utan allt är 

föränderligt, så även det sociala arbetet. Det finns lika många uppfattningar inom socialt 

arbete som det finns individer. Grunden är i stort sett den samma men nyanserna skiljer, 

därför att är det viktigt att komma ihåg att denna studie endast har studerat en liten 

grupp människor i en viss tid och därför är även dessa resultat är föränderliga. 

 

I denna studie har det framkommit att respondenterna i stort sett har samma uppfattning 

om själva utövandet av normalisering och brukarinflytande i sitt arbete. Däremot har de 

olika personliga uppfattningar kring vad begreppen innebär. Det vi ser som en 

spännande reflektion att studera vidare kring vore att se om dessa olika uppfattningar 

om begreppen på något sätt påverkar deras bedömningar i sitt arbete. Ytterligare en 

tankegång som framkom vid studiens slutskede vore att anlägga ett diskursanalytiskt 

perspektiv för att på så sätt tydliggöra ytterligare faktorers påverkan på det studerade 

fenomenet. 
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I 
Bilaga 1 Intervjugu ide 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 

1. Introduktion 

– Vi heter Ingela och Madeleine och läser 6:e terminen på Socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver nu vårt examensarbete för kandidatexamen i 

Socialt arbete. 

– Vi ska undersöka synen på normalitet och om/hur socialarbetares praktik påverkas i 

arbetet med personer med funktionsnedsättning. Studien ska därmed se hur 

normalitetbegreppets utveckling har sett ut och jämföra om det har skett en förändring. I 

denna intervju är vi intresserade av att få inblick i ditt synsätt under din verksamma tid 

som handläggare/ socialarbetare. 

– Dina svar och kontaktuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Intervjun är helt 

frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

– Vi kommer att ta anteckningar under intervjuns gång och är det okej för dig att vi 

spelar in intervjun? Om intervjupersonen inte samtycker till inspelning så får en av oss 

enbart anteckna. 

– Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 

2. Uppvärmning 

– Vad är/var din yrkestitel? 

– Kan du berätta lite kort om vad du har/ haft för arbetsuppgifter? 

– Hur länge har du arbetat med dessa uppgifter? 

– Vad har du för utbildning i grunden? 

 

3. Huvuddel 

– Vad innebar begreppet normalitet (kopplat till funktionsnedsättning) för dig när du 

började arbeta? 

Funderingar kring etiska aspekter. 

– Hur utvecklades innebörden under tiden du arbetat? 

– Vilka är dina erfarenheter eller upplevelser kring att utbudet av insatser från 

kommunerna har ändrats? 

Normalt med semesterresa? 

– Finns det intryck från samhället som har haft betydelse för din syn på normalitet? 



  
 

 II 

Få in informanten på: Lagstiftning, domar, LSS, SoL, styrdokument, kommunala 

riktlinjer, psykiatrireformen, normaliseringsprincipen, avinstitutionaliseringen. 

Även media som ”mot alla odds” och ”i en annan del av Köping”... 

 

– Hur har normaliseringsprincipen diskuterats i samhället under din yrkesverksamma 

tid? 

– Upplever du att detta har påverkat ditt arbete? 

På vilket sätt? 

– Hur påverkbar är din roll som socialarbetare av samhällsdebatter i exempelvis media?  

Påverkar positiva och negativa debatter olika? 

– Hur ser/såg brukarinflytandet ut under din yrkesverksamma tid? 

Empowerment 

– Har brukarinflytandet förändrats under din yrkesverksamma tid? 

 

– Hur ser du på möjligheterna att påverka eller förändra handlingsutrymmet i ditt 

arbete? 

– Om du ser ett behov som inte kan tillgodoses inom ramen för ditt handlingsutrymme, 

vad finns det då för möjligheter att påverka detta? 

Har du något exempel? Är det något du har upplevt? 

 

4. Cool-off 

– En kort sammanfattning av det som sagts. 

– Är det något du vill lägga till som inte kommit fram i intervjun? 

 

5. Avslutning 

– Tack för att du har ställt upp på intervjun. 

– Vi ska undersöka synen på normalitet och om/hur socialarbetares praktik påverkas i 

arbetet med personer med funktionsnedsättning. Studien ska därmed se hur 

normalitetbegreppets utveckling har sett ut och jämföra om det har skett en förändring. I 

denna intervju är vi intresserade av att få inblick i ditt synsätt under din verksamma tid 

som handläggare/ socialarbetare. 

– Dina svar och kontaktuppgifter hanteras konfidentiellt. Informationen som kommer 

fram de under intervjuerna sammanställs och analyseras. 

– Du kan när som helst, även i efterhand, välja att avbryta din medverkan. 



  
 

 III 

– När uppsatsen är färdig kommer den att publiceras i DiVA, där kan du ta del av 

studien i sin helhet. Vi kommer att lämna en lapp till intervjupersonen med våra mail 

och telefonnummer för eventuella frågor samt adress till diva där de kan hitta 

uppsatsen. 

– Är det något du undrar över innan vi avslutar? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 

 

 

Hej! 
 

Vi heter Madeleine Dagerstål och Ingela Henningsson och läser 6:e terminen på 

Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver nu vårt 

examensarbete för kandidatexamen i Socialt arbete. 

 

Vi ska undersöka synen på normalitet och om/ hur socialarbetares praktik påverkas i 

arbetet med personer med funktionsnedsättning. Studien ska därmed se hur 

normalitetbegreppets utveckling har sett ut och jämföra om det har skett en förändring. I 

denna intervju är vi intresserade av att få inblick i Ditt synsätt under Din verksamma tid 

som handläggare/ socialarbetare. 

 

Dina svar och kontaktuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Intervjun är helt 

frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

Informationen från denna intervju kommer att sammanställas och analyseras 

tillsammans med fem andra intervjuer samt tidigare forskning. 

 

 

Har du några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss. 

 

 

 

Madeleine Dagerstål Ingela Henningsson 

mob. xxx-xx xx xx mob. xxx-xx xx xx 

xxxxxxx@student.lnu.se xxxxxxx@student.lnu.se 



  
 

 V 

Bilaga 3 Tackbrev 
 

 

 

TACK... 
 

... för att du har medverkat i vår studie gällande normalitet. Du kan när som helst välja 

att avbryta din medverkan. 

Studien kommer att undersöka synen på normalitet och om/hur socialarbetares praktik 

påverkas i arbetet med personer med funktionsnedsättning. Studien ska därmed se hur 

normalitetbegreppets utveckling har sett ut och jämföra om det har skett en förändring. I 

denna intervju är vi intresserade av att få inblick i ditt synsätt under din verksamma tid 

som handläggare/ socialarbetare. 

Dina svar och kontaktuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, dina svar kommer 

därmed att avidentifieras. Informationen från denna intervju kommer att analyseras 

tillsammans med fem andra intervjuer samt tidigare forskning. 

 

När uppsatsen är färdig kommer den att publiceras i DiVA, http://lnu.diva-portal.org, 

där kan du söka på våra namn. Om du har några frågor eller funderingar tveka inte att 

kontakta oss. 

 

 

 

Ingela Henningsson Madeleine Dagerstål 

mob. xxx-xx xx xx mob. xxx-xx xx xx 

xxxxxxx@student.lnu.se xxxxxxx@student.lnu.se 

mailto:md222au@student.lnu.se
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