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Abstract 
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Title: The user at the center, A study of the users' participation for  

cognitively impaired users  [Translated title] 

 

Supervisor: Mairon Johansson  

 

The aim of this study is to understand how the staff is working with users with cognitive 

impairments and how they see at the participation of its users. This can be broken down into 

two parts, how to reflect on the problem and also how to work actively with it. The reflective 

part is the opportunities and difficulties the staff will tend to see with participation. The active 

part is how they are working to develop ways to increase the participation of users with 

cognitive impairments. Our study is based on qualitative interviews with seven respondents. 

The theoretical framework we have used for our study is duty ethics and utilitarian ethics. The 

result indicates that a measure of non-participation is accepted within supportive activities for 

people with cognitive impairments based on their level of function. We conclude that 

professionals working with cognitively impaired users make a decision to limit unhealthy and 

destructive behaviors with the reason that it is for the best long term effect for the user’s 

quality of life. 
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Förord 

Vi vill tacka samtliga handläggare och personliga assistenter som ställde upp på våra 

intervjuer och bidrog till att vi kunde skriva vårt examensarbete. Utan er hjälp hade det inte 

varit möjligt för oss att få kunskap och förståelse för ämnesområdet. Tack för att ni ville dela 

med er av era erfarenheter. Vi vill även tacka vår handledare Mairon Johansson för 

vägledningen och stödet under arbetet med vårt examensarbete.  Ingen utav oss har mycket 

tidigare erfarenhet av att göra en akademisk analys så all hjälp har varit värdefull och vi är 

nöjda med vad vi har kunnat prestera under denna uppsats. 

 

Vi vill likväl tacka våra familjer för att ha stöttat oss genom svåra stunder när skrivandet 

kännts svårt och motivationen inte har funnits. Stundvis har det varit väldigt tungt att få 

någonting konkret på pappret men i slutändan är vi nöjda med vad vi presterat. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har till detta examensarbete valt att studera och analysera personalens syn på möjligheter 

och svårigheter för delaktighet bland brukare med kognitiva nedsättningar inom 

funktionshinderomsorgen. Det finns flera anledningar till att vi valde att inrikta oss på detta 

ämne, men överhängande så handlar det om att delaktighet och självbestämmande är 

intressanta koncept inom området. Människor med funktionsnedsättningar upplever många 

gånger annorlunda förutsättningar för delaktighet gentemot människor som inte behöver stöd 

(Giertz, 2012). Samtidigt kan man ställa sig frågan hur personal inom 

funktionshinderomsorgen samt verkställighet för insatser ställer sig till dessa förutsättningar 

och möjligheten till delaktighet för människor med kognitiva nedsättningar? 

Funktionsnedsatta med låg autonomi som på egen hand skulle ha det svårt, eller kanske 

nästintill omöjligt, att hävda sig, vara delaktiga och ha någon form av inflytande på 

verksamheten (Giertz, 2012). 

Det är ett intresse för att förstå möjligheter och metoder som finns när man arbetar med 

kognitivt nedsatta människor som drev oss till att vilja forska inom området. Det är också ett 

område som ingen utav oss tidigare haft någon större erfarenhet av och det var därför en 

intressant möjlighet för oss att lära oss mer om funktionshindrade och deras delaktighet till 

vårt examensarbete. 

 

1.2 Problemformulering 

Alla personer som innefattas i någon av personkretsarna beskrivna i 1§ Lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till stöd utifrån LSS. De skall då som följd 

ges största möjliga inverkan i sin egen stödverksamhet och planering utav denna. 6§ LSS 

säger att: “Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över insatser som ges.” (SFS 1993:387) Däremot så kan det 

finnas svårigheter att involvera människor med kognitiva nedsättningar, alltså personer som 

lever med nedsatta exekutiva funktioner, nedsatt perception, eller annan nedsättning av sin 

kognitiva förmåga (Verdonschot et. al., 2009). Personer med kognitiva nedsättningar behöver 

ofta speciella hjälpmedel och en mer långdragen process för att göras delaktiga i sin 

genomförandeplan, stödverksamhet, och all annan form av vårdgivande verksamhet. 
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“Therefore, community participation is a major goal for all disabled people, but one 

which can be particularly difficult to achieve for adults with an [intellectual 

disability]. Community participation is not only a goal but also a ‘process by which 

other goals are achieved’.” (Verdonschot et. al. 2009:304). 

 

Verdonschot et. al. framhäver att ofta när man talar om ‘community participation’, eller 

samhällsdeltagande så framkommer inte den faktiska delaktighet för personer med kognitiva 

nedsättningar i samhället, utan endast att de numera har en möjlighet att deltaga i samhällets 

aktiviteter som inte funnits historiskt sett. Kognitivt nedsatta människor har helt enkelt inte 

samma möjligheter att självständigt ta för sig utav samhällets resurser. Därför behöver 

personal som arbetar inom LSS-verksamhet alltså arbeta med människor som har kognitiva 

nedsättningar utifrån andra förutsättningar för att främja deras delaktighet. 

Lottie Giertz (2012) skriver om vikten av individuellt anpassade medel i stödverksamheten 

för att funktionshindrade människor skall uppleva sig i kontroll och ha en större grad utav 

självbestämmande över sitt liv. Personal som arbetar med funktionshindrade har alltid en viss 

nivå av makt över sina brukare. I arbetet gäller det därför att erkänna sin brukare som den 

slutgiltiga experten över sitt liv. Personer med kognitiva nedsättningar kan som redan sagts 

flertalet gånger ha svårt med kommunikation och att göra sig delaktiga. Som personal gäller 

det då att bygga en relation till människan man arbetar med. Med tillit och en god kännedom 

om personens individuella förutsättningar så kommer delaktigheten som ett naturligt resultat. 

 

Därav vill vi med denna studie undersöka personal inom LSS-verksamhet och förstå hur de 

ser på att arbeta med kognitivt nedsatta personer så att de är delaktiga i de insatser som ges. 

Det finns en tydlig behovsbild av förståelsen för personalens arbete i praktiken då det är de 

som har en nyckelroll och i slutändan påverkar om en person med kognitiva nedsättningar är 

delaktig till sin fulla förmåga eller ej. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att förstå hur personal som arbetar med människor med kognitiva nedsättningar 

ser på delaktigheten för sina brukare. Detta kan brytas ned i två delar. Dels hur man 

reflekterar över problemet och dels hur man arbetar aktivt med det. Den reflekterande delen är 

vilka möjligheter och svårigheter personalen ser med brukardelaktighet. Den aktiva delen är 

hur de arbetar för att utveckla sätt för att öka delaktigheten för människor med kognitiva 

nedsättningar. För att uppfylla syftet har vi formulerat två frågeställningar: 

 Vad upplever personal som svårigheter respektive möjligheter med brukardelaktighet 

gentemot människor med en nedsatt kognitiv förmåga? 

 Hur arbetar personal med kognitivt nedsatta brukare för att öka deras delaktighet? 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Historiskt perspektiv 

Under 1960 och 70-talet ifrågasattes välfärdsstaten över stora delar av västvärlden, brukare 

inom olika verksamhetsområden i Sverige menade att de utsattes för vad de upplevde som en 

paternalistisk välfärdsadministration och krävde nu inflytande och humanare behandling 

(Eriksson, 2015). Eriksson beskriver utvecklingen av brukarinflytandet i Sverige. Författaren 

menar att det skett en stor förändring sedan 1970-talet då socialt utsatta grupper formade R-

förbunden som skulle öka patientinflytandet. Civildepartementet gav ut rapporten ”Vidga 

brukarinflytandet! En väg till ökad delaktighet och bättre service” 1991, därefter har 

brukarinflytandet blivit en viktig faktor när man arbetar med människor. ”Det finns tydliga 

politiska förväntningar på att verksamheter inom socialt arbete, psykiatri och vård och omsorg 

ska jobba med brukarinflytande” (Eriksson 2015:14). 

 

Ur ett historiskt perspektiv har funktionsnedsatta människor  många gånger varit 

diskriminerade och uteslutna från samhället med begränsade möjligheter till 

självbestämmande (Karlsson, 2007). Innan det började pratas om jämlikhet bland alla 

människor fanns det en bild av funktionsnedsatta och att problemet låg hos individen, det var 

alltså svagheterna eller begränsningarna som var orsaken till att de inte kunde leva ett liv som 

andra. 

 

“Instutionstänkande och segregation har ibland syftat till att skydda funktionsnedsatta 

från övriga samhället och ibland tvärtom, att skydda samhället från 

funktionshindrade.” (Prop. 1999/2000:79, s 11). 

 

I artikeln Representing the absent user: A dilemma for citizens by proxy skriver Karlsson 

(2007) om hur föräldrar och professionella inom stödgivande verksamhet representerar 

frånvarande brukares intressen i brukar-centrerade möten i den Svenska 

rehabiliteringssektorn. Målen med dessa möten är fullt deltagande, jämlikhet och livskvalitet 

för brukaren genom att involvera en persons intressenter när personen själv inte har 

möjligheten att göra sin vilja tydligt förstådd. 
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Cowden & Singh (2007) beskriver de historiska föregångarna till begreppet 

”brukarmedverkan”, framförallt med fokus på den avgörande kampen över brittisk välfärd 

som skedde runt slutet av 1970 och början av 1980-talet. De menar att brukarmedverkan är en 

av de centrala begreppen i den strategi för reformer och modernisering av offentliga tjänster 

som leds av New labour. Vidare skriver Cowden & Singh (2007) om att varje myndighet är 

fast besluten om att påminna dem som arbetar inom den offentliga sektorn att ”de gamla 

dåliga dagarna” av paternalism är förbi, nu är det ”brukaren vet bäst” som gäller. Samtidigt 

vill de ställa en rad kritiska frågor om var intresset för brukaren kommer ifrån, och reflektera 

över ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv vad brukarmedverkan egentligen innebär. 

 

2.2 Nutida förutsättningar 

Situationen för människor med kognitiva nedsättningar har förändrats de senaste 30 åren, de 

är numera en del av samhället istället för att vistas på segregerade anläggningar. ”Människor 

som bor i samhället antas mer benägna att använda samhällets resurser och att få fler 

möjligheter att uppleva relationer och roller, såsom granne, vän, klubb deltagare, som är 

nödvändiga för att vara en del av ett samhälle.” (Verdonschot et. al. 2009:304). Sherlaw et. al. 

(2014) beskriver olika faktorer som påverkar integrationen till samhället för funktionsnedsatta 

och menar att bland annat samspelet mellan människor, miljö, kultur och tid spelar stor roll. 

Vidare beskriver författarna kulturens inverkan på handikappolitiken. Kulturer kan stärka och 

sätta fart på eller sabotera och inaktivera. De kan gynna eller bestrida personlighet av personer 

med funktionsnedsättningar. De kan hylla personligt val eller introducera institutionaliserade 

lösningar för individen. 

Angående moderna förutsättningar så skriver Lottie Giertz (2012) om hur funktionshindrade 

människor i dagens samhälle alltmer upplever sig deltaga som medborgare i samhället från att 

tidigare ha gömts undan gemenskapen av sin familj. Hon framhäver vikten av inividuellt 

anpassade medel och personal som bryr sig om att lära känna personen de arbetar med som 

faktorer som ökar delaktigheten för en funktionshindrad brukare. När brukaren är den man 

vänder sig till som expert över sitt eget liv så ökar inte bara dennes självbestämmande utan 

även den upplevda delaktigheten i vardagslivet. 

Sherlaw et. al. (2014) tar också upp den aspekten i sin studie och framhäver att personlighet, 

erkännande och rätt miljö är viktigt för en person med funktionsnedsättnings integration i 

samhället. De framhäver behovet av att inte skapa en miljö där man särbehandlar 

funktionshindrade på ett sätt som åtskiljer dem från att vara delaktiga i samhället då de är 
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individer med samma behov utav delaktighet som alla andra. Samtidigt som man måste finna 

individuella metoder för att denna delaktighet skall vara möjlig baserat på en persons 

förutsättningar. 

 

3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

För att uppfylla vårt syfte skall vi använda oss av kvalitativa intervjustudier från ett urval av 

handläggare och stödpersonal inom funktionshinderomsorgen från olika kommuner (mer om 

urvalet finner ni nedan under dess egen rubrik). Vi har valt kvalitativa intervjuer för att få en 

förståelse för personalens syn på brukardelaktighet. Den typen av intervjuer ger möjligheten 

att träffa personal personligen och på så vis undvika missförstånd samtidigt som de öppnar 

upp för möjligheten till diskussion av våra frågor (Thomassen, 2007) på ett sätt som 

exempelvis enkäter inte gör. Genom dessa kvalitativa intervjuer så vill vi samla in vår empiri 

på ett sätt som ökar vår förståelse för området. Därför kommer vi att tillämpa en hermeneutisk 

modell som den lämpligaste vetenskapsteoretiska grunden för vår studie. Hermeneutiken 

handlar om tolkning och förståelse skriver Thomassen (2007). Författaren tar upp filosofen 

Schleiermacher (1768-1834) som menade att förståelse inte var en självklarhet utan att risken 

finns att det uppstår missförstånd i kommunikationen. Det viktigaste redskapet för tolkning är 

språket enligt Schleiermacher som menade att man måste hitta en balans mellan språkets 

objektiva och subjektiva dimension. Något som vi ser en möjlighet för oss i att tillämpa en 

kvalitativ metod. 

 

 

3.2 Urval 

För att få en sammanhållen bild utav personalens arbete med människor med kognitiva 

nedsättningars delaktighet inom funktionshinderomsorgen så har vi gjort ett urval utav 

handläggare samt personliga assistenter, personal ansvarig för stödgivande verksamhet utifrån 

LSS, inom ett antal kommuner i Skåne, Kronoberg, respektive Jönköping län. Detta urval 

ämnar att anonymisera både kommuner så väl som intervjupersoner. Vi vill med urvalet 

sträva efter en så heltäckande bild som möjligt där vi försöker att inkludera flera olika 

intressenter för ökad representation. Becker (2008) beskriver vikten av att ha ett nyanserat 

urval och sträva efter just en heltäckande bild där man kan i så stor mån som möjligt innefatta 

“allt” från ens forskningsområde. Genom att intervjua både beslutstagande så väl som 
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stödgivande personal angående personer med kognitiva nedsättningars möjligheter till 

delaktighet så har vi fått ett datamaterial som går att analysera utifrån våra frågeställningar. 

Detta urval hade kunnat göras avsevärt mycket större för att uppnå den önskade “heltäckande” 

bilden, men det gäller också att man inte drunknar i all insamlad empirisk data så att ens 

studie når det önskade resultatet (Becker, 2008). 

Vi valde inte att intervjua personal från olika kommuner för att göra en jämförelse av deras 

arbete utan för att få en bredare förståelse för hur man arbetar med att öka delaktigheten hos 

kognitivt nedsatta människor. Man kan anta att resultatet hade blivit annorlunda om vi enbart 

intervjuat personal från större kommuner respektive enbart mindre då arbetssituationen ser 

olika ut från kommun till kommun. En del kommuner är mer arbetsbelastade än andra och vi 

har ämnat att greppa flera olika aspekter av samma verksamhet. Att ha analysmateral från mer 

än bara en sida av verksamheten för att nå en heltäckande bild av verkligheten (Becker, 2008). 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Datainsamling 

En inledande datainsamling av tidigare forskning och relevanta artiklar gjordes via 

artikelsökningar på databaserna Google Scholar och DIVA. Genom att använda sökorden 

*user* AND *participation* AND *disabled/disability* AND *inclusion* samt 

*brukarmedverkan* *brukarinflytande*, och avgränsa dessa till “peer reviewed” så fann vi 

fyra artiklar och två avhandlingar att grunda vår uppsats i. 

Andra artiklar och avhandlingar som använts som underlag för teori och vår analys har vi 

funnit genom sökhjälp från lärare, handledare och studiekamrater. 

 

Vinjett 

Vi har inför våra intervjuer konstruerat en vinjett, en form av narrativ berättelse för 

intervjuerna att utgå ifrån. Tine Egelund (2008) skriver om hur en vinjett används som ett sätt 

för forskaren att undersöka professionella grupper och personals värderingar och attityder. 

Den är till för att personalens egna bedömningar av situationen samt deras tillvägagångssätt 

skall göras tydligt inför en analys samtidigt som den standardiserar diskussionen i alla 

intervjuer man för. Därför var en vinjettstudie den mest lämpliga metoden i samband med de 

intervjuer vi gjorde. 

Vinjetten i sig har formen av ett fiktivt scenario hos en brukare med en nedsatt kognitiv 

förmåga. Han har stora svårigheter att kommunicera med omgivningen och presenterar en rad 
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problem för personalen att diskutera utifrån. Detta skall fungera som en vägledning där 

intervjupersonen får bekanta sig med vinjettens scenario i förhand för att under intervjun 

kunna svara på frågor angående hur denne hade hanterat situationen beskriven i vinjetten. 

 

Intervjuer 

Våra respondenter från urvalet arbetade i fem olika stora kommuner inom Skåne, Kronoberg 

och Jönköpings län. Vi tog en första kontakt med en del av respondenterna via telefon, där vi 

kortfattat berättade studiens syfte och att vi skulle utgå från en vinjett och frågade om de hade 

tid att ställa upp på en intervju. Därefter fick vi deras mailadresser och kunde bifoga vinjetten 

vi hade skrivit. I några kommuner var det svårt att nå personalen via telefon så då fick vi 

kontakta dem via mail istället där vi presenterade oss och studien kortfattat, samt berättade att 

intervju frågorna kommer grundas på vinjetten vi har skrivit. När de svarade och vi bokade in 

tid för intervju bifogade vi vinjetten. Med hjälp av vinjetten som handlade om en man med 

autism fick vi förståelse för hur personalen hade arbetat för att göra brukaren delaktig i sin 

verksamhet. Till vinjetten hade vi även följdfrågor vilket ledde till olika infallsvinklar på 

intervjuerna beroende på vad respondeten tyckte var mer intressant att prata om. Varje 

intervju gav oss kunskap och förståelse för hur man arbetar för att göra kognitivt nedsatta 

männikor delakiga. Intervjuerna var runt 35-45 minuter vardera och alla respondenter ställdes 

samma frågor men med en något annorlunda diskussion beroende på personliga svar. 

 

Genomförande 

Intervjuerna spelades in som ljudfiler med respondenternas godkännande. Dessa inspelningar 

transkriberades efterhand som intervjuer genomfördes genom att vi gemensamt lyssnade på 

ljudet och skrev ned konversationen. Genom att noggrant skriva ned konversationen och 

bibehålla allt talspråk, alltså presentera en ordagrann skildring av våra intervjuer, så ämnade 

vi att förmedla innebörden av konversationen som uppstått samt undvika att missrepresentera 

intervjupersonerna. En bedömning av validiteten i den här formen av transkribering gjordes 

genom att vi resonerat utifrån vad vi önskat analysera och därav kommit fram till att en 

ordagrann skildring av materialet bäst tjänat syftet med studien. Lämpligheten utav valet av 

presentationsform är av stor vikt när man presenterar sin empiri genom transkriberade 

intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Sedan följde en djupare analys utav intervjuerna där 

vi läste igenom det transkriberade materialet vi fått fram genom intervjerna i syftet att finna 

gemensamma teman samt besvara de frågeställningar som vi formulerat. Under denna 

kodning av det empiriska materialet så uppenbarade sig flera teman i texten när en 
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tematisering av materialet gjordes. Genom att gå igenom nyckelfrågorna varför, vad och hur i 

relation till intervjuundersökningarna så klargjordes vilka teman som var relevanta för vår 

studie och dess resultat/analys. (Kvale & Brinkmann, 2014) Vi valde att uppdela 

presentationen av vårt resultat samt vår analys i två sektioner. En som presenterar teman 

relaterade till de möjligheter som fanns samt en som presenterar teman i relation till 

svårigheter. Denna kodning har tjänat till att ge oss en tydlig grund för analysen, där resultatet 

har presenterat direkta svar på våra frågeställningar genom separerade teman och analysen har 

kunnat göras utifrån och med dessa teman som grund. Vi använde ingen standardiserad metod 

för att genomföra analysen utan utgick ifrån våra teman presenterade i resultatet och såg hur 

de förhöll sig till varandra samt hur våra valda teorier gick att väva in i dessa teman. 

Intervjuanalysen gjordes med en fokus på meningen bakom intervjupersonernas svar. Att ge 

en förståelse för vad diskussionen som framkommit i intervjuerna haft för innebörd och vad 

intressenterna förmedlat för mening i relation till våra teorier utifrån frågeställningarna. 

Meningstolkningen gjordes genom den hermeneutiska traditionen som tidigare framhävts. 

Detta för att utefter empirins bakomliggande mening kunna uppnå en förståelse för materialet 

samt låta frågan, alltså vår frågeställning, ha företräde i den tolkning som gjorts. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Till denna uppsats så har etiska överväganden gällande den enskilde brukarens integritet 

gjorts. Vi har inte fört intervjuer med brukare, utan personal som arbetar inom LSS-

verksamhet. Däremot så har det i dessa intervjuer framkommit detaljer och exempel från fall 

som personalen arbetar med eller på annat vis stött på under sitt yrkesliv. Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor framhäver att etikprövning behöver göras 

innan man får lov att forska med känsliga personuppgifter som grund, enligt 3§. Även om 

personalen är skyldig att bibehålla sekretessen och inte röja någon personlig information så 

finns det en risk för att känslig information i form av utsagor och exempel blir en del utav vårt 

empiri. Därför har ett etiskt övervägande angående vår empiriska data gjorts. 

 

Intervjuer skall föras med ett fiktivt exempel om en brukare. Alla intervjuer skall 

anonymiserats då det inte är relevant för studien vilka enskilda individer som medverkar eller 

vilken kommun de företräder. Anonymitet kan utgöra ett problem för vår studies trovärdighet 

då det blir problematiskt att kontrollera vårt empiri och dess integritet (Vetenskapsrådet, 

2011). Vidare så finns det ett problem med att det i studien kan komma att bli en 
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generaliserad bild utav hur kommunerna arbetar med funktionsnedsatta grundat i en enskild 

persons utsagor, vilket kan ses som ett etiskt problem i form av missrepresentation från vår 

sida (Vetenskapsrådet, 2011). Det är därför vi har träffat flera personer från var kommun, men 

utan att tydliggöra vem vi pratade med och exakt vilken kommun som vårt empiri 

representerar. På så vis undviker vi att måla upp en specifik kommun i ett vare sig alltför 

negativt, eller positivt sken och kan bibehålla den neutralitet som är essentiell inom forskning. 

 

3.5 Arbetsfördelning 

Uppdelningen av arbetet i denna uppsats har gjorts på följande vis: 

 

Erland har skrivit bakgrund, problemformulering, syfte/frågeställningar, metodkapitlet, samt 

presenterat svårigheter under resultatet.  

Fiola har skrivit förordet, abstract, hermeneutiken, tidigare forskning, teorikapitlet samt 

presenterat möjligheter under resultatet. 

Gemensamt har vi skrivit vinjetten, transkriberat, gjort analysen samt skrivit slutsats och 

slutdiskussion. Vi har också sammarbetat i upplägget av texten, med våra intervjufrågor, 

sammanställt referenslistan, och utfört intervjuer gemensamt. 
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4. Teori 

Till vårt examensarbete har vi valt att studera personalens syn på delaktighet för människor 

med kognitivnedsättning. Utifrån vårt forskningsområde har vi valt att studera etiska teorier 

som pliktetik och nyttoetik men även personalens handlingsutrymme för att få förståelse för 

och kunna tolka empirin. 

 

4.1 Etiska teorier 

Henriksen & Vetlesen (2013) menar att vi ställs inför val i arbetslivet där vi måste ta ställning 

till etiska värden och normer, etiska problem handlar om att vi försöker förstå varför eller hur 

vi ska handla på ett rätt eller bestämt sätt. Det handlar många gånger om vad som är rätt och 

fel, och det är när det saknas en självklar lösning som det uppstår ett etiskt problem. 

Moraliska problem handlar om hur vi lever och tar hänsyn till de övertygelser och kunskap vi 

har om vad som är rätt och fel. Våra handlingar bedöms utifrån olika etiska aspekter vilka i 

sin tur uttrycks i olika etiska teorier. Till vår analys i denna uppsats använder vi oss utav två 

etiska teorier. Pliktetik samt nyttoetik. Med hjälp av etiska teorier kan vi få bättre förståelse 

för de problem som är knutna till våra handlingar och finna en fullfjädrad lösning på dem. 

”De olika etiska teorierna ger oss en blick för det som är särskilt etiskt relevant i de problem 

och utmaningar vi står inför” (Henriksen, Vetlesen 2013:170). 

 

4.1.1 Pliktetik 

Enligt Henriksen & Vetlesen (2013) är en plikt en handling vi förbinder oss att göra av oss 

själva eller av andra. En plikt har tre utmärkande drag: för det första så är plikten absolut, 

vilket innebär att vi inte kan säga att den gäller bara ibland eller när det passar oss. Den är ett 

krav vi inte kan bortse ifrån. För det andra så formuleras den i en regel, en norm. ” de 

mänskliga rättigheterna kan uppfattas som pliktetiska regler, som gäller oavsett vem vi 

använder dem på” (Henriksen & Vetlesen, 2013:174). Slutligen handlar det om att plikten ska 

vara till hjälp för att vi ska få en överblick om vad som är rätt att göra, det vill säga att att vi 

inte ska förhålla oss till vad som är det goda eller det bästa. Pliktetik innebär att det goda är ett 

resultat av att vi väljer att göra det rätta. Vidare skriver Henriksen och Vetlesen (2013) att 

våra handlingar och bakgrunden till dem ligger till grund för våra plikter. Det finns en 

bestämd typ av etisk motivation för våra handlingar när vi utför våra plikter. Övertygelsen om 

våra plikter är därför handlingsmotiverande. Vi kan komma fram till vad som är rätt genom 
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att ha kunskap om våra plikter. De skriver om att det finns två olika typer av pliktetik: 

regeldeontologisk etik vilket innebär att våra plikter formuleras eller sammanfattas i olika 

regler och handlingsdeontologisk etik som handlar om att vi utifrån den situation vi befinner 

oss i vet vilken handling som det är vår plikt att utföra. ”Ordet ”deontologisk” kommer av 

grekiska deonta: det vi bör göra” (Henriksen & Vetlesen 2013:175). 

 

Den tyske filosofen Immanuel Kant som levde på 1700-talet är den mest kände pliktetikern 

genom tiderna och har gett mönster för all modern pliktetik. Kant menar att rättvisan säkras 

av etiken, och alla människor likställs. Enligt Kant är människan i stånd att handla utifrån 

principer som denne själv kommit fram till och på så sätt får människan sin frihet. 

Människans skicklighet att förstå det rätta genom sitt praktiska omdöme är enligt kant knuten 

till friheten. ” Att respektera människors rätt att handla fritt utifrån sin egen moraliska eller 

religiösa övertygelse är därmed ett viktigt element i pliktetiken som har stor betydelse för 

yrkesetiken” (Henriksen & Vetlesen, 2013:182). Om vi inte tar hänsyn till vad en patient 

tycker och denne inte får vara med och bestämma över sin situation så kränker vi 

människorvärdet. Utifrån att vi behandlar människor på ett sätt som gynnar förståelse och 

respekt klargör vi att de inte bara är redskap för vårt handlingsliv utan att de är individer som 

vi anpassar oss till och respekterar. För att en patient ska ha möjlighet att ha inflytande över 

sin situation behöver denne tala om den med personal, vilket i sin tur leder till att 

behandlingsformen utgörs av de val som personalen gör utifrån förståelsen gentemot 

patientens önskan (Henriksen & Vetlesen, 2013). 

 

4.1.2 Nyttoetik 

Henriksen & Vetlesen (2013) skriver att teleologisk etik härstammar från det grekiska ordet 

telos, vilket betyder mål, syfte eller ändamål. Det handlar om hur syften och ändamål 

bestämmer våra handlingsval. Den moderna utformningen av teleologisk etik kallas för 

utilitarism och betyder nytta på latin, därför heter det idag nyttoetik. Här läggs det stor vikt 

vid det som är följden eller nyttan av våra handlingar, det handlar här om att slå fast vid vad 

som kommer bli den bästa följden av ett val. Till skillnad från pliktetiken som handlar om de 

handlingsmotiverande regler som finns bakom våra handlingar så ligger motivationen för 

handlingen i nyttoetiken inte i en regel utan i konsekvensen av handlingen. Handlingen 

används bara som ett medel för att komma fram till ett bestämt svar. ”Konsekvensetiken 

intresserar sig bara för vad handlingen leder till” (Henriksen & Vetlesen 2013:221). 
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4.2  Handlingsutrymme 

Som komplement till de etiska teorierna använder vi teori om handlingsutrymme. Detta för att 

vidare förklara personalens möjligheter och valfrihet i sin yrkesroll när det handlar om 

pliktetiska och nyttoetiska avväganden.  

Svenssson et al (2008) skriver om handlingsutrymmet som socialarbetare har och menar att 

man är representant för en organisation och att man som socialarbetare står i direktkontakt 

med den som ska ha hjälp. Lipsky (2010) kallar denna socialarbetare för en gatubyråkrat och 

syftar till att definiera positionen man har som yrkesutövare som representant för en 

myndighet i mötet med brukaren. Socialarbetaren måste å ena sidan möta brukaren som 

människa till människa men har samtidigt ett begränsat handlingsutrymme som formas av de 

ramar organisationen gett yrkesutövaren. Dessutom formas uppdraget av normativa och 

moraliska aspekter vilket leder till att gatubyråkraten måste binda ihop brukarens behov med 

uppdraget och sammanföra dem så att båda sidor får förståelse för vad som är rätt. Samtidigt 

som man som socialarbetare har stor frihet över sitt arbete så finns det lagar och regler som 

styr arbetet, det handlar om hur man hanterar det utrymme som finns. Lipsky talar om hur han 

ser gatubyråkraten som någon inom offentlig verksamhet med ett handlingutrymme inom sitt 

område att bemöta och verka för att brukaren skall ha en form av delaktighet inom 

verksamheten. 

 

4.3 Teoriernas relation till varandra  

I arbetet med människor ställs man många gånger inför val där man behöver ta ställning till 

etiska värden och normer samtidigt som det finns lagar och regler som styr ens arbete. Vilket 

innebär att gatubyråkratens arbete formas och påverkas av bland annat de riktlinjer som finns 

i LSS. När man talar om etiska problem så handlar det om att försöka få förståelse för varför 

eller hur vi ska handla på ett rätt sätt, som socialarbetare måste man förhålla sig till 

organisationen och brukaren. Det finns två olika typer av pliktetik, den ena där plikterna 

utformas av regler och den andra innefattar att vi utifrån en specifik situation vet vilken 

handling som det är vår plikt att utföra. Vilket i sin tur kan knytas samman med 

handlingsutrymmet som gatubyråkraten har, där man får anpassa sitt arbete för att uppnå de 

mål som uppdraget innefattar. Ur ett nyttoetiskt perspektiv handlar det om vad som kommer 

bli den bästa följden av ett val och som socialarbetare har man stor frihet i sitt arbete så det 

handlar om vad man gör med det utrymme som finns.  
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5. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenterar vi en analys utav vår insamlade empiri utifrån våra frågeställningar. 

Där vi med hjälp av teorierna “Pliktetik”, “Nyttoetik”, “Handlingsutrymme” samt begreppen 

“brukardelaktighet”, “brukarmedverkan”, och “brukarinflytande” för att svara på våra 

frågeställningar utifrån insamlad data. Analysen kommer även att innehålla jämförelser med 

tidigare studier som behandlat samma problemområde. 

 

I detta avsnitt använder vi citat från de transkriberade intervjuer vi gjort. Dessa citat har i 

vissa fall skrivits om eller sett andra mindre förändringar för att minska graden av talspråk 

och förtydliga vad intervjupersonen ämnat att uttrycka. Dessa förändringar innefattar text 

inom parantes i citatet. Förändringar i texten har gjorts med noggrannhet för att inte förändra 

innebörden eller på annat sätt missrepresentera intervjun. 

Alla intervjuer har gjorts utifrån vår vinjett och många av våra frågor samt den diskussion 

som uppstått har rört sig kring vinjetten och den exempelperson (Oskar, en man med autism) 

som vinjetten handlar om. 

Sammanlagt sju intervjupersoner citeras i texten. För att åtskilja olika intervjupersoners 

uttalande men samtidigt bibehålla anonymitet så benämns dessa som H1, H2, H3, H4, H5, 

PA1 och PA2. H1 = Handläggare 1, och så vidare. PA1 = Personlig Assistent 1, och så vidare. 

Totalt fem handläggare och två personliga assistenter finns representerade i empirin. 

 

 

5.1 Resultat 

Möjligheter med brukardelaktighet gentemot kognitivt nedsatta människor 

I detta avsnitt presenterar vi de olika möjligheter som personalen upplever att kognitivt 

nedsatta människor har utifrån deras stödverksamhet. Vi vill även lyfta fram hur personalen 

arbetar för att öka brukardelaktigheten. Utifrån  våra intervjuer kan vi se att personalen anser 

att det finns goda förutsättningar för delaktighet för kognitivt nedsatta människor. I 

sammanställningen av resultatet har vi utgått från vinjetten vi använde till våra intervjuer (se 

bilaga 1).  
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Personalens utbildning 

I våra intervjuer med handläggare framkom det att de ansåg att personal som arbetar med 

autism skall ha utbildning för att få kunskap och förståelse för hur man arbetar och möter 

personer som har autism.  En av handläggarna menade att: 

”så jag som handläggare tar ett beslut på timmar personen har rätt till att ha 

personlig assistent timmar då alltså, sen är det chefens sak att verkställa detta och då 

handlar det om att hitta rätt personer, som som har kunskap om autism och vet hur 

man ska bemöta på rätt sätt.” (H3) 

Även under intervjun med en annan handläggare framkom det utifrån vinjetten att: 

“Om han skall ha kvar personlig assistans, som han har rätt till då, enligt det här i 

alla fall. Då behövs det ju att personalen är utbildad tror jag. Mycket 

vidareutbildning, mycket APT med sin chef för att liksom komma vidare med det 

här..” (H4) 

 

I samtal med personliga assistenterna framkom det att båda saknade utbildning och att det var 

ett påfrestande uppdrag de hade fått men att de försökte på bästa sätt finna lösningar för att nå 

så bra resultat som möjligt för sina brukare. En av personliga assistenterna uttryckte en 

önskan om att få gå en utbildning för att få förståelse för hur man ska agera i olika situationer.  

 

“...så var det mycket svårt i början när jag började jobba med min brukare. Efter en 

vecka kändes det omöjligt för mig att fortsätta mitt jobb för det var väldigt tufft för 

mig att nå fram till personen” (PA2).  

 

“men antagligen så får man gå en utbildning inom...och sen lära känna Oskar liksom, 

alltså det hade jag själv velat göra för då hade jag kunnat förbereda mig hur man ska 

bete sig, vad man ska göra, om man liksom ska prata med honom eller om man ska typ 

försöka få honom att andas lugnt eller om man ska krama honom för vissa typ som har 

sådana här utbrott, behöver närhet, så det är lite olika  men jag hade nog velat lära 

mig, alltså verkligen gå en utbildning” (PA1) 

 

Bygga en god relation utifrån brukarens villkor 

En viktig aspekt som lyftes fram under intervjuerna var att personalen som arbetar med 

kognitivt nedsatta människor ansåg att det var viktigt att man bygger en bra relation till 
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brukaren och att personen ska känna sig trygg för att man ska kunna nå fram till personen och 

arbeta med att göra denne så delaktig som möjligt i sin stödverksamhet. Det handlar om att 

skapa så goda förutsättningar som möjligt utifrån brukarens villkor. Här följer några exempel 

från olika personalers syn på vad det finns för möjligheter till delaktighet för kognitivt 

nedsatta personer utifrån vinjetten: 

”...men möjlighet hade ju kunnat vara att man liksom lär känna honom och sen förstår 

man det som betyder mycket för honom att man försöker nå honom på det sättet,vilket 

gör att han kanske öppnar sig sen i slut...alltså när man väl har kommit nära honom, 

alltså det hade varit en sak jag hade jobbat på så han kan känna sig trygg och på så 

sätt kan man ju också kanske försöka få honom att förstå att han är i behov utav 

hjälp...” (PA1) 

 

”och det handlar ju också om var känner sig personen mest trygg för att det ska vara 

lättare att kunna prata, och det handlar ju också om han vill ha någon med sig” (H2) 

 

Personalen uttryckte att det är viktigt att man lär känna sin brukare för få förståelse för dennes 

tillstånd, utifrån vinjetten som låg till grund för våra intervjuer framkom det att: 

”För att få Oskar mer delaktig så är det viktigaste att vi har bra relation till varandra 

,att han känner sig trygg. Kommunikationen är stor del för att Oskar ska kunna vara 

delaktig därför är viktig att jag som personal har kunskap och förståelse för Oskars 

tillstånd . När man jobbat en lång tid med en person med autism så lär man sig att 

förstå kroppsspråket..... man lär sig hela tiden förstå vad han vill och vad han behöver 

med hjälp av kroppsspråket” (PA2) 

Det framkom under alla intervjuer att kommunikationen spelade stor roll när det handlar om 

delaktighet, om inte kommunikationen fungerar så kan man inte utföra sitt jobb och se till 

brukarens bästa. Precis som i citatet ovan så la personalen stor vikt vid kommunikationen och 

hur man arbetar för att upprätthålla den. 

“så så det handlar om att hitta en tydlig kommmunikationsväg som passar just Oskar. 

Så han ska få det här lugnet, känna sig trygg” (H3) 

 

”det kan också vara förberett om man pratat med antingen Oskar eller om man pratat 

med närstående, hur vill han ha sin kommunikation? Vill han ha den... ritar vi? Ska vi 

rita på whiteboard, har vi inne på kontoret, vi kan även sätta in en whiteboard här. Är 
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det så att man vill ha det skriftligen, vill han ha det på bild? Hur vill han ha sin 

information? Det är också en form av delaktighet” (H1) 

 

Individuell anpassning 

Slutligen under det här avsnittet om möjligheter till delaktighet vill vi  presentera  olika 

metoder personalen arbetar med för att göra brukaren delaktig i sin stödverksamhet. Även om 

man jobbar på olika sätt så handlar det i slutändan om brukarens bästa, och hur man  arbetar 

för att öka delaktigheten hos sina brukare.  

Utifrån vinjetten och frågan om hur man arbetar med att göra kognitivt nedsatta människor 

delaktiga framkom det av personalen att den enskilde bestämmer mycket över sin delaktighet 

i stödverksamheten och att man arbetar för att människor ska vara så självständiga som 

möjligt utifrån de förutsättningar som finns.  

”jag ser ju att han har personlig assistans, den här mannen, bor i egen lägenhet och 

det är ju en möjlighet för honom när den här reformen nu har kommit med personlig 

assistans att man kan bo i egen lägenhet med egen personal... om det är en möjlighet 

eller ett hinder det kan man ju diskutera. Vi hoppas att det är en möjlighet för honom. 

Att skapa sig ett eget liv” (H5) 

 

”alltså det viktigaste för det första att när vi träffas ,  eller i det första telefonsamtalet 

med förvaltaren vart vill den enskilde träffas,  för det är också det som det första, vill 

han träffas på hemmaplan , vill han träffas här hos oss? Vill han träffas på bypool på 

cafe? Det är den enskilde som bestämmer det och det är en typ av delaktighet för 

första träffen. Han bestämmer alltid var han vill träffas, det är inte vi som bestämmer 

var vi ska träffas” (H1) 

 

Personalen menar att man kompromissar i arbetet med kognitivt nedsatta människor för att ge 

de möjlighet att vara delaktiga. De arbetar utifån den enskildes behov och önskan, alltså att 

denne själv får bestämma vart man vill träffas, men även när det passar den enskilde bäst.  

”vi tittar också på tidpunkt , vi har ett arbetschema som säger att vi jobbar mellan 

halv åtta och halv fem men är det så till exempel att man mår bäst efter klockan sex på 

kvällen, så tar vi det besöket klockan sex, det är också en form av delaktighet, när mår 

personen bäst och när kan vi träffa den enskilde” (H1) 
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En av personalen berättade om ett nytt projekt som man hade börjat arbeta efter och som 

fungerat mycket bra för deras brukare. Den här modellen används främst på gruppboende och 

har varit en möjlighet för personer med autism. Många personer som inte kunnat uttrycka sin 

vilja har med hjälp av delaktighetsmodellen börjat öppna upp sig och visa vad de vill och inte 

vill, även de människor som från början varit helt tysta. 

”... Vi håller just nu på att jobba med nånting som heter delaktighetsmodellen.. har 

personal som går igenom olika saker med det. Det kallas för att man gör en slinga. 

Olika frågor då kring det här med delaktighet och hur just han, den personen, kan 

vara delaktig. Och det kan ju vara på väldigt olika nivåer ibland. Det kan vara en sån 

sak som: Jag vill inte ha röd saft jag vill ha gul saft. Det kanske är ett litet problem för 

oss, vi bara byter flaska eller köper annorlunda när vi är ute och handlar. Där kan det 

vara ett jättestort för där går det oftast en personal och handlar och personen följer 

med ungefär. Så man kan inte bli delaktig i så små saker, och när man inte är delaktig 

i så små saker då har man ju jättesvårt å vara delaktig i stora frågor” (H4) 

Personalen anser att det är viktigt att brukaren får vara med och bestämma vad som ska hända 

i dennes liv, man arbetar för att alla ska vara delaktiga på det sätt som fungerar bäst för den 

enskilde. Här följer två exempel från  en handläggare och en personlig assistent som båda vill 

att brukaren ska vara självständig och få fatta beslut som rör ens eget liv. 

”alltså det hade väl varit att han hade fått planera sin vardag själv, lite utifrån vad 

han tycker om att göra och sen att man kombinerar det med att okej nu gör vi det vi 

måste göra och sen efteråt så får han välja vad han vill göra en dag lite så och då...att 

det blir lite som ett belöningssystem också ehm att han får vara med och bestämma om 

sitt liv lite så att man inte bara ska bestämma det själv liksom utan att han ska få vara 

delaktig, så tänker jag” (PA1) 

 

”Sen jobbar vi också med det här med genomförandeplaner: Att hur vill jag att min 

dag skall genomföras, hur vill jag ha mitt liv. Vad har jag för kontakter, och vad vill 

jag ha mer och vad skall vi jobba på och utveckla för mål och delmål och såhär. Och 

då är det ju... Personen i fråga är ju väldigt delaktig i det...” (H4) 

Det talas om alternativa former av kommunikation som nödvändiga för att förstå vad en 

person med kognitiva nedsättningar vill och hjälpa denne till en högre grad av delaktighet. 

Med hjälp av olika kommunikationsmedel så som bilder, socialaberättelser och seriesamtal får 

brukaren möjlighet att göra sig delaktig och på så sätt får personal som arbetar med personer 
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med kognitiva nedsättningar förståelse för vilken typ av kommunikation som fungerar bäst för 

personen i fråga. Utifrån vinjetten uttrycker en handläggare att : 

“med seriessamtal och sociala berättelser för honom. Då räcker det ju med att man 

gör en streckgubbe och man gör det här liksom det här är Oskar och sen är det ju då 

Oskar när han är arg då kan ju liksom visa det. Och vad kan man göra då för att 

Oskar skall bli lugn? Och han kan liksom peka själv och då kan man ha några 

alternativ kanske, lyssna på nån musik. Titta på ett tv-program, gå en promenad. Och 

sen då = lugn då. Man ritar och visar det” (H4) 

En av de personliga assistenterna påpekade att det var viktigt att brukaren hela tiden skulle 

veta vad som skall hända under dagen och att man med hjälp av bildscheman möjliggör att 

brukaren blir delaktig i sin vardag.  

“...kommunicera med hjälp av bilder, dagen var upplagd i ett schema av bilder som vi 

följde för att han skulle se vad som ska hända nu. Det är viktigt att de får veta att efter 

lunchen exempelvis så ska vi göra detta, och när det är klart så går man till 

bildschemat och ser vad man ska göra efter” (PA2)  

Under samtliga intervjuer talade både handläggare och personliga assistenter om att man lär 

sig mycket om vad en person tycker om och inte tycker om genom att läsa av kroppsspråket 

och tyda känslor som uppstår i olika situationer. Om en brukare inte kan uttrycka sig i tal så 

finns det andra former av möjlighet till delaktighet. 

“man ska tyda hans kroppsspråk eller ställa rätt fråga, ha olika 

kommunikationsmedel, bilder, teachbilder eller vad det kan vara,sociala berättelser, 

alltså olika metoder som man vet funkar på personen....hur kan vi kommunicera med 

Oskar så att han förstår oss och vi förstår honom? Eller framförallt att personalen 

förstår honom ” (H3) 

“Men vi försöker nog fånga in, nånstans på något sätt kan de flesta uttrycka sig på 

något sätt och då menar jag inte via talet utan via känsla eller via kroppsform eller 

via nån bild som vi kan lägga fram som faktiskt kan visa att det här tycker jag om” 

(H1) 

Det handlar om att man som personal ska ha kännedom om vad som fungerar bäst för att öka 

delaktigheten hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar som inte kan uttrycka sig i 

tal. Om man lär känna sin brukare så lär man sig tyda ett ljud som personen ger ifrån sig och 

förstår då om det är något som personen gillar eller ogillar.  En av de personliga assistenterna 

säger: 
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“då krävs det ju att man lär känna personen på djupet verkligen, personen kanske ger 

ifrån sig ett ljud när den tycker det är skönt eller att den mår bra och då får man ju 

utifrån det försöka komma på saker som liknar så att personen ändå får det så bra 

som möjligt. Att inte kunna uttrycka sig och bara vara så utlämnad till en assistent 

eller flera assistenter alltså det måste vara sjukt jobbigt” (PA1) 

Svårigheter med brukardelaktighet gentemot kognitivt nedsatta människor 

Här presenteras vilka svårigheter som personal upplever i arbetet med kognitivt nedsatta 

personer och att göra dem delaktiga. Personal vi intervjuat kunde se flertalet svårigheter med 

att inkludera brukare som lever med kognitiva nedsättningar. Dessa presenteras under olika 

kategorier nedan. 

 

Kommunikationssvårigheter 

Utifrån vår vinjett så framkom det en samstämmighet under flera av våra intervjuer. 

Svårigheter grundade sig i brukarens grad av förmåga till kommunikation. En handläggare 

sade så här: 

“... det är ju övergripande, men just när det handlar om autism så får man väl säga 

att de kan inte förmedla, dom kan inte...oftast.. om jag förstår Oskar rätt här så har 

han ju väldigt svår autismdiagnos, och då kan inte han säga nej jag vill inte eller ja 

jag vill, jag vill gå och handla, utan då måste man, man ska tyda hans ehm… 

kroppsspråk eller ställa rätt fråga, ha olika kommunikationsmedel...” (H3) 

Handläggaren såg en begränsad förmåga att kommunicera med kognitivt nedsatta brukare 

som en övergripande svårighet för sin verksamhet och sitt arbete att göra personen mer 

delaktig. 

 

När personal ställdes frågan om det alltid gick att göra sina brukare delaktiga så varierade 

svaren något. Man var ense om att det gick att göra personer delaktiga utefter sina 

förutsättningar, men att dessa förutsättningar kunde variera stort. Personer med väldigt grava 

kognitiva nedsättningar kunde aldrig uppnå en total delaktighet i verksamheten, menade flera 

utav intervjupersonerna. Dessa personer var så delaktiga som deras funktionsnedsättning gav 

dem möjligheten att vara. En handläggare gav som svar: 

“Nej, det gör det inte. [...] Har man inte talat språk så kan man ju ha någon alternativ 

kommunikation, men det finns ju kanske ändå dem med en väldigt väldigt låg nivå som 

är väldigt svåra och jag... Okej man kanske kan göra delaktig i vissa delar men inte 
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helt delaktig, det tror jag inte [...] Men det... dem flesta går att göra delaktiga fast på 

ett annorlunda sätt.” (H4) 

Ett synsätt som andra handläggare också uttryckte. Att delaktigheten oftast fanns men att den 

i flera fall såg väldigt annorlunda ut. En annan handläggare uttryckte: 

“Jag tänker att det är klart att det alltid går att göra en person delaktig sen är det, sen 

beror det ju på vad man lägger in i begreppet delaktig. Men det svåra är ju att hitta 

dom sätten. Sen tänker jag att det är inte alla personer som man kan ställa frågor och 

hela tiden  ha en dialog på så sätt som vi kan ha här. Men men jag tänker att man kan 

göra, att man ehm..att man absolut kan jobba för det. Att alla personer kan vara 

delaktiga.” (H2) 

Det kunde handla om att personen i fråga istället för att rakt av säga vad den ville gjorde ljud 

eller uttryckte sig genom sitt kroppsspråk på ett sätt som hjälpte personalen att förstå. Detta 

leder in till nästa kategori, bristen på kontinuitet, som framkom under våra intervjuer. 

 

Brist på personalkontinuitet 

En brist på kontinuerlig personal framkom som en svårighet för kognitivt nedsatta människors 

delaktighet. Personer med kognitiva nedsättningar behövde enligt personal vi intervjuat oftast 

tydliga rutiner där de vet vad som händer från dag till dag i verksamheten. När det inte finns 

någon kontinuitet så blir det en påfrestande situation för en person med kognitiva 

nedsättningar, man blir tillbakadragen och kanske slutar uttrycka sin vilja. För kognitivt 

nedsatta människor leder bristen på kontinuitet till en situation där man inte förstår varför 

saker sker runt omkring en, och då man redan inledningsvis har svårt att anpassa sig till 

förändringar så blir det en sårbar situation för dessa människor vid alltför regelbundna 

förändringar. Det finns inte den trygghet som flera intervjupersoner uttryckte som något 

nödvändigt för att en brukare med kognitiva nedsättningar skall ha förmågan att ta för sig och 

vara delaktig. Utifrån vår vinjett uttryckte en handläggare: 

“... och det handlar också om att ha en, vad ska man säga, kontinuerlitet i 

personalgruppen som lär sig tyda personer med den här, speciellt när det handlar om 

autism. Ehm det handlar ju om att lära sig hur personen agerar och det är mycket 

erfarenhet kring personen med autism som man måste skaffa sig.” (H3) 

Personal som känner personen de arbetar med väl kan alltså hjälpa avsevärt med att göra 

denne mer delaktig. Däremot så uttryckte personal att det alltför ofta blir en ruljans utav 

personal som inte hinner lära känna personen de skall arbeta med innan de byts ut mot någon 

annan. Något som försvårar processen. En annan  uttryckte: 
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“... och så blir det en ruljans så här. Och det är ju inte bra att... För lagen är ju tänkt 

att det skall vara långsiktigt och det ska vara kontinuitet och så här. Och det kan ju bli 

att det inte blir det istället. [...] Bara det att det kommer semestervikarier är ju väldigt 

jobbigt för många. [...] Och att rutinerna ändras. Daglig verksamhet stänger och så 

vidare.” (H4) 

Detta var en annan handläggares syn på bristen utav kontinuitet inom LSS-verksamhet. Det är 

något som begränsar många kognitivt nedsätta människor till att inte uppnå den nivå utav 

delaktighet som annars hade varit tillgänglig personen. 

 

Motsatta önskningar 

Vissa handläggare lade fram dilemmat med att ibland behöva kämpa med familjemedlemmar, 

eller rent av brukaren själv när de har motsatta önskningar än vad en själv som handläggare 

såg som lämpligt. 

En handläggare uttryckte: 

”Å jag kan ju som handläggare tycka att: Ja men det är ju helt klart att den personen 

skall ha det och det, men, den ser det inte själv och familjen ser det inte heller. Då 

kommer man ju i ett etiskt dilemma och då får man ju, sen får det sjunka in och sen 

kanske man behöver informera en gång till. Sen är det ju alltid så här vilket är rätt 

insats? Det vet man ju inte förrän efteråt. Sen just med utförandet är det ju många 

etiska dilemman. Lagen är ju gjord för brukaren, och det skall den ju va, men sen har 

vi personalen också. Vilket väger tyngst, om personalen säger det att nej jag orkar 

inte en dag till men personen behöver dem? Då är det inte lätt.” (H4) 

Ibland handlar det också om att brukaren vill något som familjen inte ser som lämpligt eller 

ogillar. Samma handläggare såg även det som en svårighet. Handläggare vidare utvecklade 

sin mening med att säga: 

”(Vad gör man) om mamman kommer och säger: Han går väl o lägger sig vid tio för 

det har han alltid gjort när han bodde hemma? Och han själv vill vara uppe till 

klockan tolv, ja det är ju klart att man skall lyssna på brukaren givetvis... Men det 

kommer alltid ett dilemma där för att då kanske mamman tycker att dåliga assistenter. 

Ja, vi vill byta ut dem, och så kanske man övertalar sin son/dotter att byta ut, och så 

blir det en ruljans så här. (H4) 

Det här knyter ann till den svårighet som uppstår i att bibehålla en konsistent personalgrupp 

som redan presenterats. När det blir en sådan här intressekonflikt så uttryckte handläggare att 
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man alltid skulle lyssna på brukaren främst, men att det ibland för dem fanns bättre metoder 

som inte brukaren eller familjen ville acceptera. 

En annan handläggare uttryckte svårigheten med familjer som motarbetar brukarens stöd, men 

rationaliserade det också som något som handlar om en förälders vilja att hjälpa sitt barn. Så 

här beskrev denne situationen: 

[...] jag kan inte tänka mig något annat än att vårdnadshavare eller föräldrar gör det 

dem tror är rätt för människor de tror, alltså det man gör är det man tror är rätt och 

det är det som är en balansgång att hela tiden så måste vi trycka på, vi måste vara 

tydliga med att du är förälder det är jättebra, den unga vuxna behöver dig som 

förälder men den kanske skulle behöva det här också. För det är ingen, det är inte det 

att vi ska strida så de inte ska få vara föräldrar längre utan de behöver ju sina 

föräldrar, de kanske har varit allt under flera år och då kan man inte ta väck 

föräldrarna för föräldrarna behöver vi, men det kan vara så att man kanske skulle 

behövt nån, nånting mer” (H1) 

Handläggaren uttryckte alltså ett behov för brukaren att ha föräldrar involverade men också 

behovet av att dessa föräldrar finner en balansgång och inte tar över situationen. Många 

gånger kan detta vara en svårighet när man som förälder har svårt att se att ens barn skulle må 

bra av att ha mer än bara sina föräldrar i sitt liv och ju äldre man blir desto mer behövs ett 

naturligt avstånd mellan brukaren och dennes föräldrar. 

En annan handläggare uttryckte liknande detta dilemma utifrån vår vinjett: 

“alltså det kan ju handla om det här med anhöriga, anhöriga vill något och tycker att 

personalen ska jobba och göra detta och detta och detta med Oskar är ju över 18 år 

och myndig och har förvaltare och kanske liksom...personliga assistenter kan inte 

styras av anhöriga. [...] för de vill ju sitt barn det bästa fastän att han är kanske 20, 

30 år men ehm... det kanske inte alltid är det bästa det dom tycker ändå.” (H3) 

Även personerna själva motarbetar eller i vissa fall vägrar stöd som skulle kunna hjälpa dem i 

livet. En handläggare beskrev de människor som lever med endast lindriga kognitiva 

nedsättningar som resultat av en utvecklingsstörning, och att de ibland inte vill ha något stöd 

för att slippa känna sig annorlunda från resten av samhället. Denne beskrev det: 

“... Och visst det kan ju vara ett etiskt dilemma, eller etiskt vet jag inte, men dilemma 

då om vi ser personer som de här lindrigt utvecklingsstörda som vi ser att dem hänger 

i fel gäng och dem har det inte bra och vi kan se att du skulle vara hjälpt av det här 

och det här då men dem säger nej. Då kan vi inte göra så mycket. Vi kan informera 

flera gånger, och vi kan inte göra så mycket. Det är ju hela tiden frivilligt. [...] Och 
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sen är det ju ibland familjer eller gode män som vill att de skall ha dem och dem 

insatserna men personen säger nej där också.” (H5) 

Handläggaren uttrycker att personer med dessa lindrigare utvecklingsstörningar har en så pass 

hög funktionsförmåga att de kan se hur de har ett annat liv än många andra i samhället och 

drivs ofta av en önskan att inte vara annorlunda. Därför avvisar de enligt handläggaren 

erbjudanden om stöd och motsätter sig hjälp som annars kunde förbättra deras liv. 

 

Destruktivt beteende 

En omfattande svårighet visade sig vara önskan om ett destruktivt beteende från brukarens 

sida. Handläggare så väl som personliga assistenter vi intervjuat uttryckte blandade åsikter 

kring synsättet att hjälpa en brukare att leva ett självständigt liv när det kom till mer 

ohälsosamma beteenden. Rökning, alkohol och dåliga matvanor bland annat, uttryckte flera 

som svårigheter och faktorer som kunde utgöra etiska dilemman i verksamheten. En 

handläggare uttryckte att det handlar om att ge ett visst egetbestämmande men också sätta en 

del gränser till hänsyn för brukarens hälsa: 

”Då får man ju försöka prata med dem, för dem här personerna går det ju oftast 

prata med och diskutera, berätta hur det är. Sen får man kanske bestämma att 

på fredag/lördag så är det dags för hamburgare, men vardagarna så äter vi det 

här: Vi har de här rutinerna. Försöka föra in dem på bra rutiner. Men är det så 

att de vill äta den här maten, dricka läsk och så så får man ju inte ta bort det 

heller utan då får man ju lägga nån kväll i veckan då man får göra det. Som 

dem själva får välja.” (H5) 

En annan handläggare pratade om dilemmat med hur mycket självbestämmande en brukare 

skulle ges i sitt liv, och vad man som personal har ett ansvar att hjälpa till med, men också 

vad man har för ansvar gentemot brukarens hälsa. 

”...Sen är det ju kläder efter väder. Det är klart, är det nån som vill gå i 

badbyxor när det är 20 grader kallt så måste man ju givetvis, då är det ju en 

fara för honom. Då måste man som personal liksom... Sen om.. om man har rosa 

byxor och orange tröja till exempel det, ja vadå? [...] Men det är också såna 

frågor som många gånger kommer upp på vår APT. Då att hur mycket skall man 

få bestämma själv? Skall man få röka ett paket cigaretter om dan fastän alla vet 

att det är ju inte nyttigt? [...] Det kan ju va så till och med att du som assistent 

går på systembolaget och hjälper till att köpa ut. Du hjälper till att dricka och 



 

28 

 

du får hjälpa till att torka spyorna sen för dem har druckit för mycket... och sånt 

är livet.” (H4) 

De personliga assistenter vi intervjuat var motsatta tanken på att hjälpa sina brukare att leva 

ett ohälsosamt liv, utan pratade om olika sätt att finna kompromisser till förmån för brukarens 

hälsa. En utav dem uttryckte sig så här om att låta sin brukare dricka läsk varje dag:  

”alltså det kanske inte är så bra, då får man ju liksom, om han är van vid det då 

får man ju börja trappa ner på det dag för dag, om han dricker 1 liter (läsk) 

varje dag kanske att han bara dricker en halv, tre dagar eller fyra dagar och 

sen så går det neråt och neråt och sen till slut så kanske det bara blir ett glas 

 eller typ en burk i veckan, alltså så tänker jag att man får göra, så att det inte 

bara *knäpper med fingrarna* blir såhär bara nu är det slut med allt sånt. För 

då kommer det bli fel i Oskars tankesätt och så.” (PA1) 

Gällande alkohol, och att köpa ut alkohol så uttryckte assistenten: 

”alltså näej, jag skulle nog inte ha gjort det, om han ville ha alkohol ofta hade 

inte jag gjort det, alltså om vi snackar fem dar i veckan, kanske en dag i veckan 

att jag hade köpt två öl eller nånting, alltså lite så men sen hade man ju kanske 

fått kompensera med nåt annat...” (PA1) 

Det framkom alltså att personalen såg en svårighet i form av en personlig ovilja att stötta 

destruktiva beteenden. De erkände samtidigt att de har en skyldighet att lyssna på sin brukare 

och hjälpa denne att leva ett självständigt liv, men ansåg att deras ansvar gentemot sin 

brukares hälsa övervägde detta. Den andre personliga assistenten vi intervjuat delade den 

förstes bekymmer med att stötta destruktivt beteende och uttryckte: 

”Jag tror inte det hade varit bra för hans hälsa att äta sån mat varje dag, jag 

hade kanske försökt få honom att förstå detta beroende på hur bra 

kommunikation vi hade haft med varandra [...] Som personlig assistent måste 

jag också sätta stopp ibland för att personen jag jobbar med kanske inte förstår 

att man inte kan göra vissa saker hela tiden. [...] När det kommer till alkohol så 

hade jag nog satt gränser, jag hade exempelvis inte köpt öl eller vodka till han 

varje dag bara för att han vill det, utan jag hade även här försökt få honom att 

förstå att sånt gör man bara ibland och att det är okej att på helgen kanske 

dricka en öl eller två... jag vet inte sånt här är jättesvårt då jag inte varit med 

om det i mitt jobb men jag tror inte det hade varit bra för honom att göra så 

även om det kanske hade påverkat hans delaktighet att bestämma över sitt liv.” 

(PA2) 
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Ingen utav de två assistenter vi intervjuat var alltså villig att ge sin brukare friheten att skada 

sin hälsa utan valde hellre att begränsa dennes möjligheter i mån att väna om personens hälsa. 

De såg en svårighet i detta då det enligt dem gav en människa med kognitiva nedsättningar en 

mer begränsad tillvaro vilket inte är syftet med deras arbete. Deras arbete enligt dem själva 

handlar om att öka delaktigheten för sina brukare men det var inte alltid möjligt utefter olika 

förutsättningar i brukarens liv och en viss nivå av icke-delaktighet. 

 

5.2 Analys 

Analys av möjligheter 

I våra intervjuer med handläggare och personliga assistenter framkom det att personer som 

arbetar med människor som har autism behöver ha kunskap och förståelse för brukarens 

tillstånd. Henriksen & Vetlesen (2013) skriver att genom att gynna förståelse och respekt gör 

vi klart för brukaren att vi respekterar och anpassar vårt arbete efter deras behov. Immanuel 

Kant menade att om man som personal inte tar hänsyn till vad en patient tycker och denne 

inte får vara med och bestämma över sin situation så kränker vi människorvärdet (Henriksen 

& Vetlesen, 2013). Detta kan knytas samman med det som kom fram under våra intervjuer, 

både handläggare och personliga assistenter ansåg att genom att bygga en god relation till sin 

brukare och skapa en trygghet så kan man arbeta för att få personen delaktig i sin verksamhet. 

Personal som arbetar med människor med autism ska skapa så goda förutsättningar som 

möjligt utifrån brukarens villkor. Henriksen & Vetlesen (2013) menar att kommunikationen 

mellan patient och personal måste fungera för att personen i fråga ska ha möjlighet att ha 

inflytande över sin situation. Detta i sin tur leder till att de val peronalen gör utifrån 

förståelsen gentemot brukarens önskan utgör behandligsformen. Utifrån resultatet av vår 

studie kan vi se att det är personalens plikt att arbeta utifrån brukarens  bästa och göra denne 

så delaktig som möjligt i sin verksamhet och det gör man genom att skapa en god 

kommunikation till sin brukare. 

Enligt Henriksen & Vetlesen (2013) är plikten ett krav vi inte kan bortse ifrån, den gäller inte 

bara när det passar oss utan det är en handling vi förbinder oss att göra. Både handläggare och 

personliga assistenter ställs inför olika val i arbetetet med sina brukare där de måste ta 

ställning till etiska värden och normer. Vidare skriver Henriksen & Vetlesen (2013) att plikten 

ska vara till hjälp för att vi ska förstå vad som är rätt att göra. 

Utifrån vinjetten vi använde i vår studie diskuterade vi hur man arbetar för att göra kognitivt 

nedsatta människor delaktiga och resultatet visar att personal som arbetar i den här typen av 
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verksamhet arbetar för att göra den enskilde så självständig som möjligt utifrån de 

förutsättningar som finns. Även om personalen arbetar på olika sätt i de olika kommunerna så 

ligger det till grund hos alla att jobba för brukarens bästa. Genom att arbeta med olika 

kommunikationsmedel som finns ger man brukaren möjlighet att vara delaktig. Med hjälp av 

socialaberättelser, bilder eller seriesamtal är det möjligt för personalen att skapa en förståelse 

för kognitivt nedsatta människor. Det har skett en stor förändring i arbetet med 

brukarinflytande i Sverige sedan 1960- talet, då brukare krävde att behandlas mer humant och 

ha inflytande över sin situation. Eriksson (2015) menar att brukarinflytandet har kommit att 

spela stor roll för att öka delaktigheten hos kognitivt nedsatta människor.  Vidare diskuterar 

Karlsson (2007) hur det såg ut för funktionsnedsatta människor förr i tiden och att de var 

utestulna och diskriminerade från samhället och hade begränsade möjligheter till 

självbestämmande och lyfter även fram att det var deras begränsningar som låg till grund för 

att de inte kunde leva ett liv som alla andra. Vi kan med hjälp av vår studie se att förändringen 

går åt rätt håll, kognitivt nedsatta människor är så pass delaktiga som de har möjlighet att vara 

i sin verksamhet idag. Kognitivt nedsatta människor är inte  uteslutna ur samhället, utan de är 

en del av samhället. Idag finns det möjlighet att bo på grupp boenden där man inkluderas i sin 

vardag och har rätt att vara delaktig i sin verksamhet men det finns även möjlighet att bo i 

egen bostad och ha personliga assistenter som är ett stöd i vardagen.  

 

Slutligen under det här avsnittet vill vi ta upp handlingsutrymmet hos personal som arbetar 

med kognitivt nedsatta människor. Vi kan utifrån vårt resultat se att med hjälp av 

handlingsutrymmet socialarbetare har så kan man kompromissa sitt arbete och anpassa det 

efter brukarens villkor. Svenssson et al (2008) skriver om Lipsky (2010) som menar att 

socialarbetaren är en representant för en myndighet men ska samtidigt möta brukaren som 

människa till människa. Det framkom av våra intervjuer att personalen arbetar för att få 

brukaren delaktig och ibland handlar det om att låta denne bestämma tid och plats för mötet, 

på så sätt skapar man en trygghet och låter brukaren vara delaktig i sin verksamhet. Lipsky 

(2010) menar att socialarbetaren måste knyta samman brukarens behov med uppdraget så att 

båda parter får förståelse för vad som är rätt. Samtidigt som socialarbetaren har ett 

handlingsutrymme så finns det lagar och regler som styr uppdraget, Lipsky (2010) skriver att 

det handlar om att lära sig hantera utrymmet som finns för att brukaren ska få möjlighet till 

delaktighet inom verksamheten. 
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Analys av svårigheter: 

Att de flesta svårigheter utgick ifrån brukarens grad av kommunikationsmöjligheter är 

möjligtvis inte överraskande. Däremot så framkom det att alla våra intervjupersoner såg det 

som möjligt att kommunicera med kognitivt nedsatta brukare till en viss grad beroende på hur 

starkt kognitivt nedsatta de var. I de situationer när det inte gick att förmedla viss information 

till personen eller när personen inte kunde göra sig förstådd försökte man hitta individuella 

lösningar. Något som underlättades av att vara välbekant med och lära känna sina brukare. 

Det handlingsutrymme man har påverkar mycket ens utrymme för att finna lösningar på 

problem och kommunikationsbrister som uppstår i arbetet med kognitivt nedsatt människor. 

 

Att tillåta eller rent utav hjälpa till med destruktiva beteenden var något som tydligt framkom 

som en svårighet för personalen vi intervjuat. När man ser på de svårigheter med 

brukardelaktighet gentemot kognitivt nedsatta människor som framkom genom vårt resultat så 

var inget så polariserande som just destruktiva beteenden. Man kan tydligt se att där finns en 

konflikt mellan plikt och nytta. De två etikerna ställs mot varandra och man har i den flesta 

situationer tvingats att kompromissa. 

Ens plikt som handläggare eller stödpersonal är att främja delaktigheten för alla personer som 

innefattas av LSS och ens verksamhet. Man skall också enligt lagen se till att brukaren kan 

leva ett självständigt liv: "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." (6§ LSS). Några intervjupersoner 

har pratat om detta. Att man kan hamna i situationer där i sin arbetsroll man skall arbeta för 

brukarens rätt till självbestämmande men samtidigt har ett ansvar för personens hälsa. 

Pliktetiskt skall man tillåta ens brukare att dricka alkohol och röka om denne är i laglig ålder. 

Man skall inte tvinga brukaren att ha på sig en tjock tröja under vintern om denne inte vill det. 

Handlar man pliktetiskt så skall ens professionella handlande vara motiverat av vad lagen och 

ens arbetsmässiga riktlinjer säger oavsett vad man själv har för värderingar (Henriksen & 

Vetlesen, 2013). Däremot så handlade många nyttoetiskt med att man inte skulle tillåta en 

brukare att leva på ett destruktivt vis trots det självbestämmande som skall gälla. Man 

rationaliserar sitt val att inte följa den plikt man har för att på lång sikt kunna bibehålla 

brukarens hälsa. Nyttan med det ansåg man övervägde ens plikt att göra rätt i lagens mening. 

Man kan alltså se hur ett nyttoetiskt förhållningssätt finns närvarande i pliktetiska dilemman 

och hur detta förhållningssättet ges utrymme att tillämpas praktiskt, men finns det även 

situationer och svårigheter där nyttoetiken får ge vika för pliktetiken? I dilemmat med 
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destruktiva beteenden så kan man se en ytterligare dimension där man inte enbart handlar 

nyttoetiskt utan har en nivå av ett pliktetiskt förhållningssätt genom att man ser sig själv ha en 

plikt gentemot att värna om brukaren och dennes personliga hälsa i sin yrkesroll. I synnerhet 

som personlig assistent. Detta ytterligare komplicerar det etiska dilemmat men öppnar upp för 

en diskussion om huruvida man bör följa sin plikt till självbestämmande eller sin plikt till att 

skydda personens hälsa. Sannolikt är att valfriheten för brukaren skulle, i rättslig mening, 

överväga personalens plikt att värna om den enskilda brukarens hälsa, men man förhåller sig 

till ett hälsomoraliskt synsätt i och med att våra intervjupersoner framhävt att de inte skulle 

vara bekväma med att stötta beteenden såsom kraftigt alkoholintag. 

 

När det handlar om situationer där motsatta önskningar hamnar i konflikt så handlar man 

nästan uteslutande pliktetiskt utefter den empiri vi analyserat. Det kan röra sig om situationer 

där exempelvis en handläggare kan se insatser som hade gynnat en brukare med kognitiv 

nedsättning men denne brukare vill inte ha del av dessa. Ens plikt är att följa brukarens 

önskningar eftersom LSS handlar om frivilliga insatser som den enskilde självmant skall ta 

emot. Således handlar man pliktetiskt och följer lagen samt brukarens önskningar även om 

man nyttoetiskt kan se att detta innebär en sämre situation för brukaren. Ens plikt gentemot 

svensk lagstiftning överskuggar ens vilja att hjälpa och nyttan som skulle finnas för brukaren i 

dessa situationer. (Henriksen & Vetlesen, 2013) Ett bra exempel som en av våra 

intervjupersoner framhävde är det dilemma som uppstår när människor som fungerar relativt 

bra i samhället men som ändå skulle kunna få betydande hjälp vägrar att ta emot någon form 

av insatser. Som handläggaren själv framhävde så är man hjälplös att göra något även om man 

kan se ett starkt behov. Personen själv måste vara den som vill ha insatsen och med det 

resonemanget handlar man pliktetiskt för att upprätthålla en korrekt verksamhet. Oavsett vad 

man personligen tycker det finns för möjligheter. 

 

De flesta av våra intervjupersoner har uttryckt att de anser att en kognitivt nedsatt brukare är 

precis så delaktig i dagens stödverksamhet som man har förmågan att vara. Precis som Lottie 

Giertz (2012) skriver så har en ny attityd gentemot funktionshindrade människor ökat 

delaktigheten även för dem med kognitiva nedsättningar och de ges nu utrymme för de 

individuella hjälpmedel som behövs för att uppnå en maximal form av delaktighet. Samhället, 

och mer relevant för denna studie stödgivande verksamhet för funktionsnedsatta, är idag mer 

öppet för människor med alla typer av funktionshinder. Sherlaw et. al. (2014) beskrev hur 

kulturen är en starkt påverkande faktor och mycket i vår studie visar att detta stämmer överens 
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med verkligeheten och den stödverksamhet som finns för kognitivt nedsatta människor. Som 

resultat av detta så kan man se hur ens delaktighet som kognitivt nedsatt brukare har ökat i 

linje med att personalens handlingsutrymme blivit större. När personalen på grund av en ny 

kultur kring funktionshinder getts friare utrymme i sitt arbete har nya mer kreativa metoder 

vuxit fram (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

 

6. Slutdiskussion 

6.1 Motsättning mellan politisk retorik och stödverksamhets utformning 

Det har blivit tydligt för oss att lagstiftning, mer specifikt; Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), är förankrad i önskvärda mål att göra dess brukare delaktiga. Lagen 

säger att alla skall ges möjligheten till självbestämmande inom verksamheten, medan det i 

praktiken inte alltid är realistiskt. Samtidigt så handlar LSS om att ge precis samma 

förutsättningar till funktionsnedsatta som till de utan funktionshinder; och det förekommer i 

verksamheten ett kontinuerligt arbete på individuell nivå för att uppnå det målet. Alla brukare 

ges samma möjligheter att påverka sin stödverksamhet men det betyder inte att man måste ha 

förmågan eller viljan att utnyttja den möjligheten.  

Lipsky (2010) diskuterar det handlingsutrymme som man har när man arbetar med brukare på 

så kallad ”gatunivå” och hur man ges förmågan att påverka brukaren utifrån om man väljer att 

begränsa denne eller arbeta för att ge personen ifråga en så stor mån av självbestämmande 

som möjligt. Rollen som gatubyråkrat i Lipskys teori är den som i slutändan är ansvarig för 

behandlandet av brukaren och detta kan göras på ett utav två olika sätt: Antingen följer man 

lagen; tillämpar en pliktetisk behandling av brukaren, och gör denne delaktig och låter denne 

hävda sitt självbestämmande. Eller så håller man tillbaka brukaren; utövar en form av kontroll 

för att genom ett nyttoetiskt förhållningssätt begränsa personen för att uppfylla ett annat syfte 

som anses gynna denne i längden. 

 

 Lipsky (2010) talar om att målen med den offentliga sektorn är vad som driver personalen 

och deras arbete, men att det kan uppstå skillnader i politisk retorik och arbetsmässig praktik. 

Många gånger har vi kunnat se, särskilt utefter det resultat vi presenterat, att det är just 

handlingsutrymmet man har som personal som påverkar ens möjlighet till att gå ifrån 

regelverket och handla efter vad man anser gynnar brukaren på bäst sätt. Man håller sig 

självklart inte helt fristående från svensk lagstiftning utan arbetar snarare från den på ett sätt 

som Lipsky (2010) beskriver som befriande från ett förvirrande system som stundvis inte 
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tjänar till att öka brukarens delaktighet utan snarare tar fokus från bättre metoder som man 

kan tillämpa ifall man som arbetare ges den nivån utav handlingsutrymme. Att personal 

hamnar i ett nyttoetiskt kontra pliktetiskt dilemma är således inte nödvändigtvis enbart till en 

nackdel i arbetet, men tillför ytterligare problem i form av vem som egentligen skall göra 

bedömningen av vad som är bäst för brukaren. Juridiker som inte träffaren personen i fråga? 

Socialarbetaren som bara ser brukarens behov utefter sin yrkesroll? Eller brukaren själv som 

är expert på sin situation men som inte nödvändigtvis är insatt i välfärdssystemet? Det hamnar 

i gatubyråkratens roll att göra den här avvägningen samtidigt som denne har ett ansvar att 

eftersträva ett korrekt händelseförlopp som gynnar brukaren i så stor mån som möjligt. 

 

6.2 Slutsats 

Studiens syfte var att få förståelse för hur personal som arbetar med kognitivt nedsatta 

människor ser på delaktigheten hos sina brukare. Vi ville få kunskap om vilka möjligheter 

respektive svårigheter personalen upplever med brukardelaktighet och slutligen hur man 

arbetar för att öka delaktigheten hos kognitivt nedsatta människor. Dem etiska teorier vi valde 

att utgå ifrån har varit relevanta för vår studie och bidragit till att besvara våra 

frågeställningar. Det har blivit uppenbart för oss att det är ett komplext uppdrag att arbeta med 

kognitivt nedsatta personer, och att man behöver beakta mer än bara lagen och de riktlinjer 

som finns för att det skall fungera. 

 

Mycket som vi funnit under arbetet med denna uppsats tyder också på att man många gånger 

arbetar utifrån en önskan av brukardelaktighet, medverkan och inflytande. En önskan som 

dessvärre uppenbarligen inte alltid går, eller för den delen är önskvärd, att tillämpa i praktiken 

under arbetet med kognitivt nedsatta människor. Trots att lagen rakt framhäver brukarens 

rättigheter så får man ofta gentemot kognitivt nedsatta personer nöja sig med en viss 

delaktighet utefter deras förmåga och begränsningar. Lagen säger att alla skall ges 

möjligheten till självbestämmande, medan det i praktiken inte alltid är realistiskt och man har 

anpassat verksamheten och dess mål efter detta. Detta tycks accepteras från lagens sida som 

den bästa möjliga tillämpningen utav brukardelaktighet gentemot kognitivt nedsatta 

människor och det är inte vår avsikt att i detta arbete gå in mer på djupet i det. Det skulle 

kräva ytterligare en studie med en ny infallsvinkel. Däremot så kan vi dra slutsatsen utifrån 

vårt resultat och dess analys att man ser detta som den bästa sortens lösning i dagens 

samhälle. En stödverksamhet där individen ges friheter men ibland behöver begränsas för sitt 
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eget bästa är i linje med den kultur gentemot funktionshinder som finns idag. Varför 

valfriheten ibland offras för att gynna individens hälsa och ibland ser till att bibehållas fullt ut 

går inte riktigt att svara på utifrån den analys vi gjort men det är ytterligare ett eget 

forskningsproblem som skulle kräva en mer djupgående analys. 

 

Arbetet med att främja delaktigheten tar sig form utefter brukarens egna förutsättningar. 

Under arbetet med kognitivt nedsatta personer krävs en hög grad av individuell anpassning, 

men ett avvägande måste också göras gällande den möjliga graden av delaktighet för var 

person. Med hjälp av de metoder och kommunikationsmedel som idag finns kan man som 

personal få bättre förståelse för sin brukare och på så sätt möjliggöra att brukaren blir delaktig 

i sin verksamhet. Vi kan utifrån vårt resultat dra slutsatsen att trots att det ibland handlar om 

 enkla saker så har brukaren ändå möjlighet att få bestämma över sin situation och vara 

delaktig i sin vardag utifrån den enskildes förutsättningar.  

 

Vi har därav kunnat se att arbetet med först och främst utförs med lagens (LSS) huvudsakliga 

mål i åtanke. Att ge människor med funktionsnedsättningar möjligheten att leva ett gott liv. 

Detta tar sig form på olika vis och det är inte självklart om det är bättre för en person att bli 

begränsad, eller att leva valfritt men med en större risk för sin hälsa. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1. 

Vinjett 

Detta är en kort berättelse om ett fiktivt fall där en funktionshindrad person med en 

intelligensnedsättning i form av en typ utav autism. Vi ser gärna att du läser den och sedan 

reflekterar  om personens situation och hur ni behandlat personen i fråga. 

 

Oskar Nyåker är en autistisk man på 27 år som bor i en egen lägenhet och har stöd i form av 

personlig assistans. Oskar lever rätt mycket i sin egen värld och har svårt för kontakten med 

andra, och är väldigt avig av sig. Ibland pratar han på och har mycket att säga, andra gånger är 

det nästan som att han stänger av och svarar inte alls, trots upprepade försök att få hans 

uppmärksamhet. Oskar tycks heller aldrig riktigt ge några raka svar på frågor, utan pratar 

omkring frågan när han väl svarar. Han är mestadels lugn, men kan ibland få plötsliga 

vredesutbrott där han kastar saker och skriker högt. För att sedan återfå lugnet och bete sig 

som om ingenting hänt. 

Oskar har en förvaltare som tar hand om hans ekonomi och hjälper honom att ta större beslut. 

Förvaltaren Magnus träffar Oskar regelbundet, och är en av de få som känner Oskar 

någorlunda bra. Oskar själv verkar aldrig riktigt ha tagit åt sig att han behöver stöd, och frågar 

ibland varför man är i hans lägenhet och hjälper till. Trots många försök att förklara så tycks 

det aldrig riktigt sjunka in för honom, även om han har lärt sig att känna igen de assistenter 

som arbetar hos honom. 
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Bilaga 2. 

Frågor som ställts under intervjuer med personalen: 

Vad ser du för svårigheter respektive möjligheter med Oskars tillstånd utifrån din 

verksamhet? 

 

Vad hade du kunnat göra för att få Oskar mer delaktig? 

 

Går det alltid att göra en kognitivt nedsatt person delaktig? I så fall hur? 

 

Vad har era brukare för inflytande över verksamheten och sin delaktighet i den? 

 

Hur mycket möjlighet har en brukare att bestämma själv? (vad man skall äta, hur man skall 

klä sig, vad man skall göra för dagen) 

 

Påverkar ert handlingsutrymme delaktigheten för era brukare? 

Finns det någon skillnad vad gäller kognitivt nedsatta brukare? 

 

Finns det några etiska dilemman när man arbetar med kognitivt nedsatta? 

 

Hur skulle du göra ifall en brukare vill göra något som ni upplever som destruktivt? Dricka 

mycket alkohol, bara äta skräpmat, inte tvätta sig osv. 


