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Abstract 

The definition and application of individual perspective within the care of 

persons with developmental disabilities and/or psychological disorders 

constitutes the purpose of this study. The main goal and intention of the 

legislation of our laws has acted as a guide for the questions presented in this 

study. All interviews were analysed using ideas from Grounded Theory. Setting 

the individuals personal needs in focus can lead to certain problems and/or 

obstacles in the application of this in the actual work. Methods giving the 

individual more influence in their own care need to be developed. The 

economical implications for an individual rights law such as LSS needs also to 

be illuminated. The system is built upon a specific collective view of care or 

ward and that view requires a new perspective to be able to se the individual as 

the principal character. 

Keywords: individual, individual adaptation, individualism, participation, 

collektivism, fundamental values and reception. 
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Abstrakt 

Individperspektivets definition och tillämpning inom omsorgen av personer med 

utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder har utgjort studiens syfte. 

Lagstiftningens mål och intentioner har varit vägledande i de frågeställningarna 

 som intervjuerna i studien bygger på. Intervjuer har analyserats med idéer 

hämtade från Grounded theory. Tillämpningen i det praktiska arbetet tyder på 

vissa svårigheter och ibland hinder i arbetet när den enskilde individens behov 

skall sättas i centrum. Metoder för brukarinflytande behöver utvecklas. De 

ekonomiska förutsättningarna till en rättighetslagstiftning som LSS behöver sin 

belysning. Systemet bygger på en  kollektivistisk syn på omsorgen och om 

lagstiftningens intentioner skall kunna uppnås behövs nya perspektiv för att 

kunna se individen som en huvudperson. 

Nyckelord: individ, individanpassning, individualism, delaktighet, kollektivism, 

värdegrund och bemötande. 
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Förord 

Individualisering, individanpassning, individfokusering… kärt barn har många namn. Vad 

menar vi när vi så gärna pratar om att vi har individinriktat arbetssätt? Vad betyder detta i en 

värld där människor med funktionshinder kategoriseras i en stereotypisk bild?   

Efter att ha arbetat som projektledare i ett EU-projekt och fått förmånen att följa två länders 

handikappomsorg och arbetsmetoder blev detta en berättigad fråga. Hur tillämpas 

individanpassning? Vägen från frågan till denna uppsats har varit lång och krokig men 

otroligt lärorik. Vägen hade inte lett till målet utan alla dessa fantastiska människor.  

Först och främst vill jag tacka de åtta personer som gav utav sin tid och delade med sig av 

sina tankar kring individanpassning. Ni har gett mig nya perspektiv och massor av nya 

erfarenheter. Tack till mina handledare, Johans T. Sandvin och Anders Nordlund. Utan ert 

stöd hade denna väg varit svår att vandra. Tack även till Lena Widerlund för din rara omsorg. 

Tack för korrekturläsning till Anneli Mäkinen och tack till Asta Hakso för hjälp med 

layouten.  Min kära vän och mitt stöd i allt Norma, tack för din hjälp med den engelska 

översättningen. 

Sist men inte minst, Jan, Jenny och min käresta Anders. NU är jag klar med det eviga 

skrivandet. ”Ja saispa nähdä … vi får väl se” som min kära far säger.  

Aareavaara 2007 
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1 INLEDNING OCH SYFTE 

1.1 Inledning 

Socialtjänsten har sedan 1990-talet genomgått flera genomgripande förändringar. Hit hör 

bland annat handikapp- och psykiatrireformen. Individens ställning som en allt starkare aktör 

i samhället poängteras i båda reformerna. Individanpassning av insatser inom den svenska 

handikappolitiken är en av de bärande principerna. Tanken på att funktionshindrade skall ha 

rätt till ett individuellt inflytande över sina liv skall vara vägledande i samhällets insatser. Det 

kan låta självklart men fenomenet blir intressant att studera när den praktiska tillämpningen 

och attityder träder in på arenan. Vad händer och framför allt vad krävs för att individen som 

mittpunkt upplever att hon eller han tas på allvar och känner att det handlar om ”mitt liv”. 

 

Samhällets attityder till personer med utvecklingsstörning präglas av en kluvenhet som yttrar 

sig som solidaritet och som socialt undvikande. Kommunaliseringen av handikappomsorgen 

under 1980-talet har inneburit att personer med utvecklingsstörning har kommit närmare 

beslutsfattare i sina hemkommuner. LSS lagens (Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade) tillkomst 1994 innebar ytterligare förändringar och rättigheter. Makten 

och inflytande över insatserna skulle föras över från samhället och de professionella till den 

funktionshindrade individen (Tideman 2000). 

 

1995 års psykiatrireform syftade till att förbättra psykiskt funktionshindrades situation i 

samhället.  Deras livssituation och delaktighet i samhället förtydligades och huvudmännen för 

psykiatrin fick en tydligare ansvarsfördelning. Reformer i sig behöver tid för att slå igenom 

och den samlade effekten blir oftast synlig först efter några år.  Socialstyrelsen (1999) har i 

sin utvärdering ”Välfärd och valfrihet” konstaterat bl.a. att den enskildes inflytande över 

insatser ska stärkas genom reformen. Utredningen visar att det sällan förekommer 

individinriktade planeringar där den enskilde har en överblick och möjlighet till påverkan.   

 

Om och hur samhällets stöd till funktionshindrade uppfyller kraven på individanpassning och 

analyser av hur dessa stödsystem fungerar har länge varit ett eftersatt område. Kunskapen om 

personer med funktionshinder har blivit bättre enligt forskningsrådets rapport (2001) om 

arbetsliv och socialvetenskap såväl inom den svenska forsningen som internationellt. Den 

forskningen är dock fokuserad på stödformers effekter och betydelse för den enskilda 
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personen. Riksförsäkringsverket (2002) har gett ut rapporten ”Frihet och beroende” om ett 

utvärderingsprojekt där individens upplevelser beskrivs. Individualisering är inte helt 

oproblematisk och flera olika aspekter påverkar möjligheten till detta. 

 

Flera studier visar att individualisering av omsorgen för personer med utvecklingsstörning 

eller psykiska funktionshinder har lyft fram individualister som har lyckats forma sin egen 

livssituation. Frågor om inflytande och makt står i centrum i forskning som förankras i 

kartläggning av vardagssituationer för människor med funktionshinder. Tyngdpunkten ligger 

på vilka möjligheter dessa människor har att själva påverka sin situation. Eftersom bilden är 

komplex så beror individens möjlighet till inflytande på såväl den praktiska tillämpningen av 

de mål som handikappolitiken har som på hur lagar som råder på området tillämpas (Barron, 

K., Michailakis, D. & Söder, M. (2000); Jarhag, 1993; Tiderman, 2000; Gustavsson, 2002) 

 

Vilka möjligheter har funktionshindrade att påverka de insatser som stödsystemet erbjuder? 

Hur ser möjligheter till inflytande ut? En annan viktig aspekt är det kollektiva synsättet som 

länge har format omsorgen av personer med olika funktionshinder. Finns det utrymme och 

möjlighet till individualism inom omsorgen och hur tillämpas det i så fall?  

 

Mot bakgrund av att det finns såväl lagstiftning som olika måldokument som fokuserar på 

dessa begrepp är det intressant att studera individperspektivets definition inom 

handikappomsorgen. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur den beslutande nivån och 

tjänstemän inom handikappomsorgen definierar individanpassning och hur den tillämpas i det 

praktiska arbetet på planerings- och verkställighetsnivå.   
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2 DEN ENSKILDE INDIVIDENS STÄLLNING INOM 
HANDIKAPPOMSORGEN DÅ OCH NU 

I detta kapitel behandlas stödsystem för personer med utvecklingsstörning och psykiska 

funktionshinder förr och idag.  Därefter följer en beskrivning av de lagstiftningar som 

används när olika stödinsatser bedöms för denna grupp. Underlag för detta kapitel är relevant 

forskning och litteratur om individens ställning i samhället och i den lagstiftningen som ger 

grunden för insatser. 

2.1 Stödsystem för personer med funktionshinder 

Människor med funktionshinder har alltid levt med ett starkt beroende. De har varit beroende 

av familjen, de enskilda välviljor, lagstiftning osv. Under 1900-talet var Sverige ett 

jordbruksland och huvuddelen av befolkningen försörjde sig på jordbruk. Människor som på 

grund av sitt funktionshinder inte kunde försörja sig levde genom sin familj eller socknen. 

Dessa människor placerades enligt Tiderman (1996) i institutioner. Institutioner som 

präglades av ett arbetssätt som fokuserade mer på att bota och lindra det sjuka. Utvecklingen 

fortsatte dock till ett mer individfokuserat arbetssätt. 

 

Under 1990-talet och fram till 2000-talet har flera betydelsefulla förändringar ägt rum. Dit hör 

bland annat handikapp- och psykiatrireformen. En tydlig ambition har varit att stärka den 

enskildes ställning. Samhällets stöd till funktionshindrade fördelas mellan olika aktörer. Stat, 

kommun och landsting tillhandahåller olika former av stöd för dessa grupper. Det stödet har 

sett olika ut under 1900-talet och har till stora delar gemensamma drag för olika typer av 

funktionshinder.  

2.1.1 Utveckling inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning 

Omsorgen om personer med utvecklingsstörning har under de senaste decennierna genomgått 

stora förändringar. Det gäller såväl i Sverige som i många andra länder. Institutionerna har 

avvecklats till förmån för ett mer ordinärt boende. Levnadsvillkoren håller på att bli mer 

normala och acceptabla och personer syns mer ute i samhället. Personer med 

utvecklingsstörning ska ha samma möjligheter som andra att leva ett gott liv i gemenskap med 

andra. 
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Samhällets stöd till personer med olika typer av funktionshinder har inneburit olika 

förändringar från tidigt 40-tal fram till den handikappomsorg vi har idag. Den tidiga 

handikappolitiken har inneburit en individknuten syn på handikapp. Fokus har legat på den 

enskilda individen och hans eller hennes begränsningar. Individuella behandlingar har 

fokuserats på att bota eller behandla för att korrigera det som ansågs vara ofullständigt. 

Orustfjord och Palmer beskriver i Riksförsäkringsverkets rapport (2001) de medicinska 

perspektiven under 1900-talet som senare kompletterades med och i viss mån även ersättes av 

pedagogiska, psykologiska och andra socialvetenskapliga perspektiv. Den generella strävan 

efter jämlikhet ledde även till effekter på stödet till funktionshindrade. Systemet byggdes ut 

och ett viktigt steg i utvecklingen är att synen på handikapp förändrades. Problemet ansågs 

mer ligga på den omgivande miljön än på individen. Perspektivförändringen ledde till den 

miljörelaterade synen på handikapp. Kebbon, L. m.fl. (1998) beskriver den utvecklingen som 

har lett till dagens omsorg. Sedan tidigt 40-tal till idag har fem lagar reglerat formerna för 

samhällets stöd.  

 

Omsorgstraditioner har förändrats och man kan urskilja två olika traditioner, den 

centraliserade säromsorgen och välfärdssamhällets ordinarie service. Ericsson och Ericsson 

(1998) beskriver i ”Kommunalisering och personers samhällsdeltagande” de alternativ som 

skapades då institutioner avvecklades på tre olika nivåer.  

 

1. Den organisatoriska nivån som handlar under den senare tiden om förändringar inom 

huvudmannaskapet. 

2. Den samhälleliga nivån där perspektivförändringen har inneburit att personer med 

olika typer av funktionshinder har fått större påverkansmöjligheter. Personer har t ex 

fått rätt till en juridisk prövning av det stöd som man erbjuds.  

3. På individnivån har förändringarna inneburit en ökad grad av deltagande i det 

allmänna samhällslivet, fokus ligger på jämlika levnadsvillkor (Kebbon et al. 1998). 

De enskilda individerna har efter avinstitutionalisering placerats i omständigheter där 

man har haft bristande möjligheter att påverka den egna situationen (Söder 1989). 

2.1.2 Utvecklingen av omsorgen av personer med psykiska funktionshinder 

Under de senaste årtiondena har det skett omfattande förändringar i vården och omsorgen av 

människor med psykiska funktionshinder. Insatserna inriktas inte längre enbart på vård och 
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behandling utan mer på de sociala konsekvenser sjukdomen ger. Den grundläggande 

ambitionen är att människor med psykiska funktionshinder skall kunna leva ett normalt 

vardagligt liv utifrån sina förutsättningar och kunna nyttja samhällets sociala service och 

stödinsatser. Bakgrunden till dessa förändringar är att många människors attityder till 

människor med psykiska funktionshinder har varit fyllda med fördomar och misstro (Agrell 

2002). 

 

Psykiatrin har historiskt sett varit medicinskt inriktad. Sandvin och Söder (1998) skriver i 

”Fullt og helt eller stykkevis og delt” om psykiatrins utveckling från tidigt 1900-tal till 1960-

talet. Psykiatrin har varit dominerad av den medicinska traditionen. Huvuddragen har kunnat 

urskilja tre olika perspektiv: 

 

1. Medicinsk reduktionistiskt perspektiv där det biomedicinska perspektivet har varit 

tydligt och dominerande till 1950-talet. Sjukdom ses som ett fenomen och den sjuke 

som passiv mottagare av behandling. Perspektivet är en förespråkare av institutioner. 

2. Det andra perspektivet beskrivs som ett psykologiskt eller psykoterapeutiskt 

perspektiv. Sjukdom ses som ett trauma där individen kan med hjälp av t ex 

psykoterapi behandlas. Det psykoterapeutiska synsättet blir mer skeptiskt till 

institutioner.  

3. Det tredje perspektivet är det social-psykiatriska perspektivet som har vuxit fram 

under 1960-talet. Sjukdom ses som en produkt av relationer till omgivningen. Socialt 

nätverksarbete blir viktigt och institutioner ses som övergrepp och som skapare av 

psykiskt sjukdom. Enligt Sandvin och Söder (1998) finns det många likheter mellan 

utvecklingen inom psykiatrin, speciellt inom det social-psykologiska perspektivet, och 

omsorgen av personer med utvecklingsstörning.  Många problem för dessa personer 

kunde ses som en orsak av institutionaliseringen. 

 

Under 1990-talet började man i Sverige använda sig av beteckningen ”störning” i stället för 

”sjukdom”. Fokus flyttades från ensidigt inriktat sjukdomsbegrepp till att betona tillståndet 

liksom behov av vård vid dessa tillstånd. Man började även fokusera på den miljön som 

påverkade den sjukes tillstånd. Detta ansågs inte bara vara en språklig förändring utan innebar 

en förändring av synsätt, från sjukdomsorienterat till handikapporienterat perspektiv 

(Socialstyrelsen, 1999). 
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2.2 Handikappolitisk utveckling och de styrande lagstiftningar 

I ett historiskt perspektiv har människor med funktionshinder allt för ofta varit diskriminerade 

och utestängda från stora delar av samhället. Beroendet av andras välvilja och begränsningar 

på det egna livet har minskat möjligheterna att leva som andra. Institutionstänkande och 

segregation har syftat till att skydda funktionshindrade från övriga samhället men även ibland 

tvärtom (Regeringens prop. 1999/2000:79). Detta är ett tänkande som står i stark kontrast till 

de målsättningar som dagens handikapp politik bygger på. I den nationella handlingsplanen 

för handikappolitiken redovisas målen enligt följande: 

 

• En gemenskap i samhället med mångfald som grund 

• Ett samhälle utformat så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir 

fullt delaktiga i samhällslivet 

• Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar och män och kvinnor med 

funktionshinder 

 

De principer som ligger till grund för de nationella målen anknyter till Förenta Nationernas 

standardregler för människor med funktionshinder. I det nationella styrdokumentet ”Från 

patient till medborgare” (Regeringens prop. 1999/2000:79) slår regeringen fast att det 

handikappolitiska arbetet särskild skall inriktas på följande mål: 

 

• Identifiera och undanröja hinder för delaktighet i samhället  

• Förebygga och bekämpa diskriminering av personer med funktionshinder 

• Ge personer med funktionshinder förutsättningar för självständighet och 

självbestämmande. 

 

Den svenska handikappolitiken är en del av den generella välfärdspolitiken och utgår från 

principen om alla människors lika värde och lika rätt. Ytterst är välfärdspolitiken en 

demokratifråga där samhället skall bygga på principen om att alla människor är lika mycket 

värda, har samma behov och skall behandlas med samma respekt. Att få leva som en 

självständig individ utifrån sina egna resurser och att få bestämma över sin vardag är 

avgörande för människors livskvalitet. Frågor om inflytande måste få särskild uppmärksamhet 

när människor är dagligen beroende av olika stödinsatser till följd av funktionshinder. 
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”Perspektiv på funktionshinder & handikapp” beskriver hur de handikappades situation har 

förändrats från objekt till subjekt. Människor med funktionshinder har setts som vårdobjekt- 

oavsett typen av funktionshinder. Lagstiftningen som ligger till grund för insatser har 

förändrats. Under 1970-talet genomfördes genomgripande förändringar i den då gällande 

sociallagstiftningen. Den sektorsindelade socialvården övergavs till förmån för en mer 

enhetlig lagstiftning, som utgick från en helhetssyn på den enskilde individen och hans eller 

hennes sociala problem (Tiderman 1996).  

 

1980 kom den nya Socialtjänstlagen (SoL) som utformades som en ramlag. Till stora delar 

styrdes socialtjänsten av lagens inledande bestämmelser som fastslår en del viktiga principer. 

I lagen fastslås bland annat att socialtjänsten skall bygga på respekten för människors 

självbestämmanderätt och integritet (Nordström & Thunved 2003). Den nya socialtjänstlagen 

formades till en målinriktad ramlag vilket i sin tur gav kommunerna en ganska stor frihet att 

utforma och utveckla socialtjänsten så att de tillgodosåg kommuninnevånarnas behov av 

insatser. Portalparagrafen tydliggjorde viktiga principer för bland annat delaktighet. 

Paragrafen hade följande övergripande mål: 

 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten 
skall under hänsyn till människors ansvar för sin egen och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppens egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet. 

 

Socialtjänsten skulle ta hänsyn till människors eget ansvar för sin situation, liksom att 

verksamheten skall bygga på respekt för självbestämmande och integritet. Lagstiftningen var 

tydlig i att insatserna skall utformas tillsammans med den enskilde och inte ”över huvudet” på 

honom/henne. Ramen för den enskildes inflytande och delaktighet fanns med i 

Socialtjänstlagen som var grunden för de insatser som människor med funktionshinder sökte. 

 

Individuella förutsättningar återkommer även i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 

1982:763). Lagstiftningen definierar ansvaret hos sjukvårdshuvudmän när det gäller till 

exempel habilitering. Habiliteringens uppgift är bland annat att utreda och diagnostisera 

funktionshinder och arbeta för att minska funktionshindrets konsekvenser, graden av 

handikapp. Målsättningen är en så hög grad av självständighet som möjligt utifrån individens 
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förutsättningar. Individens förutsättningar som blir en viktig del i de mål som man ställer i 

arbetet med personen. I det arbetet, oavsett vilken lagstiftning som ligger till grund, blir 

kvalitetsfrågorna viktiga för såväl den enskilde som för professionen och de beslutande.  

2.2.1 Den svenska handikappolitiska reformen 

Vägen till den handikappolitiska reformen tog sin början under 1980-talet med en utredning 

som fick namnet Handikapputredning. Utredningen hade bland annat som syfte att undersöka 

vilka möjligheter till inflytande personer med stora och omfattande funktionshinder hade. 

Dessa personer upplevde att de hade begränsade möjligheter att påverka de insatser som de 

var beroende av. Utredningen kom bland annat fram till att åtta procent av de tillfrågade 

tyckte att de kunde påverka sitt eget liv till exempel genom att kunna påverka under vilka 

tider de skulle ha sina insatser. Livet var mer inriktat på att kunna ”få in sitt behov av stöd” på 

ett förutbestämt schema. Detta och det faktumet att SoL var en ramlag med möjlighet för 

kommuner att fastställa sina egna riktlinjer inom den så kallade ramlagen, såg utredningen det 

nödvändigt att skapa en rättighetslag för de personer som var i störst behov av insatser. 

Arbetet med propositionen till LSS påbörjades. 

 

Regeringen och riksdagen beslutade om reformen som skulle garantera dessa grupper stöd i 

deras dagliga livsföring. LSS trädde i kraft den 1 januari 1994 och innehåller en del specifika 

insatser för just denna grupp. Syftet med lagen är att främja de funktionshindrades rätt till 

delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. Lagen är en rättighetslagstiftning, som ger de 

personer som omfattas av lagen rätt till tio i lagen beskrivna insatser - under förutsättning att 

behov av insatserna finns och att behovet inte tillgodoses på annat sätt ( SFS 1993:387).  

För att ha rätt till insatser enligt LSS ska man ha ett funktionshinder som gör att man tillhör 

någon av följande tre personkretsar: 

 

1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller 
autismliknande tillstånd. 
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. 
3. Personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller 
psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 
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Dessa grupper av funktionshindrade har enligt lagen rätt till att få sina behov bedömda enligt 

specificerade insatser. Personernas behov av stöd skall enligt lagen bedömas och formas 

individuellt i den aktuella situationen enligt följande insatser i LSS § 9 punkterna 1-10: 

 

  1. Rådgivning och personligt stöd 
  2. Biträde av personlig assistent 
  3. Ledsagarservice 
  4. Biträde av kontaktperson 
  5. Avlösarservice i hemmet 
  6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
  7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
  8. Boende med särskild service för barn och unga 
  9. Boende med särskild service för vuxna 
10. Daglig verksamhet 

 

LSS tydliggör även mål och allmänna inriktningar för verksamheten med det som har formats 

till de bärande principerna i insatser (SFS 1993:387). De bärande principerna i LSS beskrivs i 

§ 5-6 enligt följande: 

 

Verksamheten enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1§. 
Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
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. 

 

Grundförutsättningar i såväl LSS och SoL bygger på personernas självbestämmande, respekt 

för integritet och delaktighet. Dessa utvecklingslinjer har haft betydelse för socialtjänsten och 

dess utveckling av individfokuserat synsätt. 

2.2.2 Livsvillkor på 2000-talet 

Levnadsvillkoren för personer med funktionshinder beror till stor del på hur det omgivande 

samhället är utformat i förhållande till de funktionshindrades förutsättningar och behov. 

Socialstyrelsen (2002) skriver i rättsammanställningen rörande bostad med särskild service 

för vuxna om de generella och individuella insatser som stödet till funktionshindrade kan 

delas i. Generella insatser kan till exempel handla om tillgänglighets insatser. Genom att 

påverka människors attityder till och bemötande av funktionshindrade kan den generella 
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tillgängligheten ökas. En utökning som stärker den enskilde individen och ökar deras 

möjligheter till delaktighet i olika samhälleliga sammanhang. Socialstyrelsen tar även upp 

vikten av de individuella insatserna. Insatser som regleras i olika lagar som till exempel LSS. 

 

Socialstyrelsen (2003) har gett ut en rapport om socialtjänsten i Sverige, ”Den enskildes 

ställning, några utvecklingslinjer under 1990-talet”.  Livsvillkoren för personer med 

utvecklingsstörning präglas idag av självbestämmande och delaktighet. Gruppbostäder byggs 

och den dagliga verksamheten utvecklas. Personlig assistans som en av insatserna i LSS 

kvalitetsutvecklas i takt med att nya utförare växer fram.  

 

Tillsynsmyndigheten har i sina rapporter (Socialstyrelsen & Länsstyrelser 2002) konstaterat 

att på vissa boendeenheter behandlas personer med utvecklingsstörning som ”föremål” och 

inte som självständiga individer. Därmed anser tillsynsmyndigheten att när det gäller 

självbestämmande har verksamheterna inte nått handikappreformens mål. Livsvillkoren för 

personer med utvecklingsstörning har dock normaliserats. Tiderman (1997) har i sin studie 

”Lever som andra” exemplifierat utvecklingen med t ex egen lägenhet, brevlåda, namnskylt 

och nyckel.  

 

Individens ställning blev tydligare inom handikappomsorgen och fokuseringen från 

funktionshinder eller funktionshindrade som grupp till enskilda individer blev allt viktigare i 

den lagstiftning som reglerar stödet men även i de olika måldokument som beskriver 

inriktningen i handikappomsorgen. 

 
Målet med lagstiftningen hänger intimt samman med människosynen. Hur samhället betraktar 

funktionshindrade präglar utformningen av lagen. Människosynen utgör de skiljelinjer som 

uppstår i tillämpningen av lagen. Betraktar vi personer med utvecklingsstörning eller 

psykiatriska funktionshinder som samhällsmedborgare eller utövar vi makt, medvetet eller 

omedvetet mot dessa individer (Tideman 1996). 

 

Den miljörelaterade synen på handikapp förändrar perspektivet från handikappet till den 

omgivande miljön. Personer med utvecklingsstörning ses som en individ med ett 

funktionshinder. Funktionshindret i sig gör inte personen handikappad utan sker i mötet med 

omgivningen. En person med utvecklingsstörning som inte bemöts med respekt som individ 
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och behandlas som ”sin diagnos” kan bli mer beroende av sin omgivning än om han/hon möts 

med respekt och tillit till sin egen förmåga. 

I Psykiatriutredningen (1992) beskrivs de psykiskt funktionshindrade för första gången i ett 

större sammanhang. Utredningen beskrev de psykiskt funktionshindrade som individer och 

synen satte individerna i ett annat perspektiv. Utredningen fastslog att samhället hade samma 

skyldigheter mot psykiskt handikappade som mot andra handikappade. Vikten av att insatser 

bedöms utifrån individens behov ställer krav på såväl handläggning som planering av insatser. 

Personer med utvecklingsstörning föds med ett funktionshinder och lever med det hela sitt liv. 

Livssituationen innebär ett livslångt beroende. För personer med psykiatriska funktionshinder 

förhåller sig situationen annorlunda. Dessa personer har ofta ett livslångt handikapp. Ibland 

mår personen bra och behovet av insatser minskar men när personen mår dåligt blir behovet 

påtagligt. Detta ställer stora krav på samhällsinsatser. Flexibilitet i utformningen av insatser 

blir viktigt och individen medverkan betydelsefullt. 

2.2.3 FN:s standardregler 

1 december 1993 antog Förenta Nationer (FN) generalförsamling standardregler för 

människor med funktionshinder jämlikhet och delaktighet. Reglerna innehåller tydliga 

principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar. Genomgående i 

dessa 22 standardregler uppmanas medlemsländer att sätta individens behov i mitten. Insatser 

skall utformas så att man inte handikappar människor med funktionshinder.   

2.2.4 ICF International Classification of Function, Disability and Health  

FN: s Världshälsoorganisation, WHO, publicerade redan 1980 en klassifikation för att 

beskriva konsekvenser av sjukdom – ICIDH. Efter många års revisionsarbete godkände WHO 

ICF klassifikationen 2001. Den nya klassifikationen har ändrats från att klassificera 

sjukdomskonsekvenser till att beskriva hälsokomponenter (Socialstyrelsen 2003). 

 

ICF:s övergripande mål är att vara ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga 

och funktionshinder i relation till hälsa. ICF kan användas som ett verktyg vid bedömningar 

av behov och vid utvärdering. Genom att ha ett gemensamt språk kan vi göra jämförelser av 

data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården och serviceverksamheter samt 

över tid. En annan nyhet i ICF är en fördjupad insikt om omgivningsfaktorers betydelse. 
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Omgivningsfaktorer är den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken en person 

lever och verkar. Dessa faktorer kan vara underlättande eller hindrande. ICF utgår från 

positiva/neutrala grundbegrepp. Klassifikationen innehåller två grundläggande förteckningar: 

 

1. Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer 

 

2. Aktiviteter och delaktighet 

 

Funktionshinder är en paraplyterm för funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, 

aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkningar. Modellens övergripande begrepp är 

hälsotillstånd. Dessa två grundläggande faktorer handlar om funktionstillstånd och 

funktionshinder och om de kontextuella faktorer, det vill säga omgivning och personliga 

faktorer. Modellen visar på hur komplext förhållandet mellan individ och omgivning är och 

hur alla faktorer samverkar med och påverkar och förändrar varandra i dynamiska 

samspelsprocesser. Sammantaget skapar alla dessa faktorer individens möjligheter eller 

begränsningar till aktivitet och delaktighet. 

• ICF förtecknar även omgivningsfaktorer som påverkar, t ex attityder, lagstiftning, 

hjälpmedel, personligt stöd, transportssystemet. 

• ICF klassificerar inte personer utan beskriver en persons situation vid en viss 

tidpunkt.  

• ICF vill erbjuda en syn på hälsa som utgår från ett biologiskt, individuellt och socialt 

perspektiv. 

• ICF innehåller etiska riktlinjer som syftar till att förhindra att ICF används på ett 

respektlöst sätt. 

Genom ICF kan man göra en bedömning av vår förmåga, istället för att se till oförmåga. 

Klassifikationen kan användas för alla människor. Med hjälp av ICF förstår man lättare hur 

viktigt det är att se helheten. Åtgärder exempelvis i planeringen av insatser blir viktiga 

faktorer eftersom de påverkar individens förutsättningar till aktiviteter och delaktighet. Den 

fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning som vi lever i kan för oss 

vara underlättande eller hindrande. ICF klassificerar inte personer utan beskriver en persons 

situation vid en viss tidpunkt. ICF innehåller etiska riktlinjer som syftar till att förhindra att 

ICF används på ett respektlöst sätt.  
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2.3 Forskning om mål och tillämpning inom handikappomsorgen 

Den socialt inriktade forskningen har under 1970- och 1980-talet i huvudsak handlat om 

frågor som hänger samman med förändringar i form av avinstitutionalisering och integrering. 

(Barron, K., Michailakis, D. & Söder, M. 2000). Under 1990-talet har forskningen lett vidare 

till en fokusering på studier av funktionshindrades vardagsliv. 

Hjelmqvist, Rönnberg och Söder (1994) visar i sin översikt över den svenska forskningen om 

handikapp två perspektiv på handikappforskning. Det beteendevetenskapliga perspektivet 

som tar sin utgångspunkt i att forskningen måste förankras i de problem som individen själv 

upplever. Det andra perspektivet, det sociala, strävar efter att förstå vad funktionshindret 

innebär i ett socialt sammanhang. Studier med det sociala perspektivet handlar även om de 

innebörder som finns i ideologier och organisationer, om maktförhållanden, intressen och 

värderingar som upprätthålls och återskapas. Dessa två perspektiv är inte helt distinkta utan 

det beteendevetenskapliga och sociala perspektivet går in i varandra men enligt SFR:s 

(svenska forskningsrådet) översikt är det ändå viktigt att fånga viktiga tyngdpunktsskillnader 

mellan dessa synsätt. 

Mallander (1999) har i sin avhandling beskrivit tre olika kategorier av självbestämmande när 

det gäller individuella beslut. Han tar upp de grundläggande individuella besluten som kan 

handla oftast om initiativrätt när det gäller omsorgsformer. De kollektiva besluten tas av 

personal och då är brukarna utestängda från möjligheten att bestämma. Den tredje kategorin 

beskriver han som de individuella besluten i vardagen som kan handla om besök i affären 

eller i matsituationer. Grundproblemet enligt Mallander (1999) är att möjligheten till totalt 

självbestämmande och individualisering begränsas av att personerna är beroende av stöd och 

hjälp i sin vardag och därmed en del av en omsorgsorganisation. Balansen mellan att ha 

inflytande och att andra påverkar ens liv är svår och skör. Det finns alltid en risk att den 

enskilda individens vilja och individualism i sådana organisatoriska sammanhang aldrig blir 

helt jämlika eller symmetriska relationer inte respekteras. Personalens makt och en viss 

styrning som är given i organisationen hjälper den enskilda individen tillrätta. Mallander 

(1999) har jämfört inflytande på ett nedlagt vårdhem för personer med utvecklingsstörning 

med gruppbostäder. Slutsatsen i hans avhandling blev att gruppbostäderna i hög grad byggde 

på samma maktförhållanden mellan personal och boende som på institutioner. Personalen 

kontrollerar aktiviteterna och möjligheten att komma ut och göra individuella aktiviteter var 

begränsad. 
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Tiderman (2000) har i sin avhandling beskrivit skillnaden mellan individ- och 

samhällsanpassning. Enligt honom har handikappolitiken lite förenklat två huvudvägar att gå. 

Den första handlar om att genom olika insatser ge den enskilda individen bästa möjligheter till 

att leva ett självständigt, individanpassad liv. Den andra handlar om att anpassa och förändra 

samhället, den fysiska miljön och människors attityder för att minska de handikappskapande 

situationer. Den förstnämnda menar Tiderman fokuserar på den enskildes svårigheter och den 

sistnämnda på de hinder samhället skapar. Enligt Tiderman har den individinriktade synen 

varit dominerande men det är viktigt att dessa frågor kompletteras med insatser på den 

samhälleliga nivån.  Ett memento är dock förändringstakten inom det socialpolitiska området 

som ställer krav på att anpassa verksamheten till skiftande förhållanden. 

Jansson (2002) har i sin avhandling beskrivit hur samspelet mellan kollektivet och den 

enskilde individens privata arenor formas och vilka frågor som påverkar det samspelet. Enligt 

henne har individualiseringsideologins genomslagskraft kommit tydligt till uttryck i 

personalens föreställning om värdet och betydelsen av den privata arenan. Bilden av det egna 

hemmet blev en symbol för tanken om småskalighet, individualisering, frihet och frånvaro av 

social kontroll. Många av boendecheferna i hennes studie ger uttryck för ett synsätt som 

innebär att det privata och det kollektiva utgör varandras motpoler. Möjligheten att få 

utveckla det privata livet bygger på att det kollektiva umgänget förhindras eller försvåras. 

Enligt Janssons studie är bilden inte så entydig. Många i hennes studie påtalar att närheten till 

andra är en förutsättning för upplevelsen av trygghet och att möjligheten att kunna dra sig 

undan och vara för sig själv ökar tillfredsställelsen. Hon refererar till en studie av Szivos 

(1996) där man ställer resonemanget om individualiserade lösningar i ett annat ljus där den 

nya inriktningen benämnds med begrepp ”postnormalisation”. Normalisering ses som ett led i 

en gemensam kamp för jämlikhet i levnadsvillkor och socialt medlemskap. Det förutsätter en 

verksamhet där individer och stöd till honom eller henne inrymmer förutsättningar för och 

stimulans av relationer mellan personer inom den egna gruppen. Jansson använder följande 

citat för att beskriva vikten av att kunna identifiera sig i gruppen med andra i ett större 

sammanhang: ”It asserts that one can only value oneself, if one is able to value others who 

are like oneself.” (Brown & Smith 1993) 

Gustavsson (2002) beskriver i sin avhandling den sociala rättighetens vara eller icke vara som 

en aktuell fråga. Hans avhandling tar utgångspunkt i LSS och i de rättigheter som den svenska 

välfärdsstaten har givit medborgarna. Han ställer frågan om dessa rättigheter tas på allvar och 
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hur den ekonomiska situationen kommunerna befinner sig i påverkar denna rättighet. 

Rättigheter som är sammanbundna med en annan fråga, nämligen vad staten bör och får göra. 

Enligt Gustavsson har en rättighet alltid en politisk signifikans och det bör noteras att de 

”äldre” rättigheternas fortlevnad jämsides med ”yngre” rättigheter i olika maktkonstellationer 

mellan individen och staten är det centrala. Gustavsson tar upp den uppenbara svårigheten i 

de sociala rättigheterna implementering, de positiva rättigheternas och deras förverkligande 

samt den ekonomiska resurstilldelningen, vilket i sin tur förutsätter en viss prioritering av 

politiskt art. Problemet är enligt Gustavsson huruvida denna individuellt utkrävbara rättighet 

så som den uttrycks i LSS kan uppfattas stå i paritet med traditionella juridiska rättigheter, 

såsom medborgerliga och politiska, och hur den funktionshindrades rätt i sådana fall skall 

tillvaratas. 

3 CENTRALA BEGREPP I UPPSATSEN 

I detta kapitel kommer uppsatsens centrala delar att redovisas. Vad innebär individualisering 

och hur kan det tillämpas i omsorgsarbetet?  I ett arbete som utförs i en organisation med 

bestämda prioriteringar. Vilka möjligheter har individen till inflytande? Hur påverkar det 

sociala arbetets kollektiva blick omsorgen? Hur påverkas vi av våra attityder och hur påverkar 

attityder bemötandet? Vilken betydelse har organisationens värdegrund?  

3.1 System och individ 

Den enskilda individen är en del av systemet där olika världar står ställda mot varandra.  

Månsson (2000) beskriver hur dessa system har påverkat dagens moderna samhälle. 

Systemvärlden har på bekostnad av livsvärlden ökat sin betydelse. Livsvärlden har minskat i 

betydelse för samhället t ex familjens betydelse har minskat. Livsvärlden består av de social 

relationer som är viktiga för alla individer: familjen, vännerna och arbetet.  Här kommunicerar 

vi för att forma våra grundläggande föreställningar som sedan utgör den värdegrund vi står 

på. Systemvärlden består av mera formella värden som t ex ekonomiska eller politiska. Här är 

det sakliga relationer som styr t ex politisk makt. 

 

Personer med olika typer av funktionshinder lever i ett annat makt- och beroendeförhållande.   

Dagligen i en beroendeställning till andra och till systemets olika stödformer. Samtidigt som 

man som individ är unik skall man hitta sin plats i ett större sammanhang, i en organisation. 
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Individfokusering eller individualisering är centrala begrepp i många måldokument och även i 

lagstiftningen som ligger till grund för stödet. Men vad står individualisering för? 

3.2 Individualisering och individperspektiv 

Levnadsvillkoren för personer med funktionshinder beror i hög grad på hur det omgivande 

samhället är utformat i förhållande till personens förutsättningar och behov. Stödet som 

personerna behöver för att kompensera för sina funktionshinder kan vara generellt eller 

individuellt och i denna uppsats kommer fokus att sättas på de individuella insatserna. Men 

vilken betydelse har individualisering? Hur kan den definieras och varför har den så central 

roll i de måldokument som styr handikappomsorgens insatser? 

 

Individualisering innebär enligt Sörbom (2002) att individen blir en starkare aktör i samhället. 

Det i sin tur innebär även en del skyldigheter för den enskilde individen i samhället. Hon eller 

han skall själv göra anspråk på att få bestämma hur hon eller han vill leva. Detta ställer frågan 

om följderna av individualisering i ett annat ljus. Personer med funktionshinder skall kunna 

söka information om insatser själva och det i sin tur får effekter för de grupper som inte kan 

begära insatser själv. 

 

Ett annat exempel på individfokusering är de principer som riksdagens socialutskott ställde 

sig bakom i samband med den beredning som ligger till grund för psykiatrireformen: ”Alla 

insatser till psykiskt störda skall var anpassade efter hans/hennes individuella förutsättningar 

och behov” (SoU 28: 1993/94). Individualisering innebär i detta sammanhang både att 

insatserna fokuseras på den enskilde individen och dennes behov och förutsättningar, och att 

hon eller han får ett direkt inflytande i såväl planeringen av insatserna som i utförande och i 

genomförandet (Knutsson & Pettersson, 1995). Psykiatrireformen hade den psykiskt 

funktionshindrades egna val och prioriteringar som en av utgångspunkterna. Genom reformen 

fick personer med psykiska funktionshinder möjlighet till en ny insats, personligt ombud. 

Kommunerna byggde upp försöksverksamheter med syfte att bistå och företräda den enskilde 

t ex gentemot myndigheter. 

 

Personer med utvecklingsstörning lever under omständigheter där de är mer eller mindre 

beroende av andra människor under hela sitt liv. I den situationen får individperspektivet en 

stor betydelse (Tideman 2000). Samhällets strävan att förstå och bistå, både personer med 
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utvecklingsstörning och psykiskt funktionshindrade med insatser beror på vilket perspektiv 

man utgår ifrån. För att förstå individen skall perspektivet vara att se hela människan. 

 

Vad menas då med individperspektiv? Den lagstiftning som råder på området har sin 

utgångspunkt i individen. Socialstyrelsen anordnade under 2002 en serie seminarier med 

temat ”Effekten för brukaren”. En av uppgifterna för projektet var att främja kunskapen om 

socialtjänstens insatser och bl a om individperspektiv på insatserna. Enligt debatten på 

seminarierna råder det fortfarande vårdperspektivet där personerna inte alltid ses som 

individer (Socialstyrelsen 2002). Perspektivet på individen flyttas ofta till ett 

handikapperspektiv där handikappet ses som en egenskap hos individen och fokus flyttas från 

Lisa 20 år till Lisa Down Syndrom 20 år. De psykiskt funktionshindrade betraktades som 

”deras symtom”. I mötet med samhället fick det sociala konsekvenser och individen blev 

handikappad. 

 

Målet med lagstiftningen hänger intimt samman med människosynen. Hur samhället betraktar 

funktionshindrade präglar utformningen av lagen. Människosynen utgör de skiljelinjer som 

uppstår i tillämpningen av lagen. Betraktar vi personer med utvecklingsstörning eller 

psykiatriska funktionshinder som samhällsmedborgare eller utövar vi makt, medvetet eller 

omedvetet mot dessa individer (Tideman 1996). 

 

Den miljörelaterade synen på handikapp förändrar perspektivet från handikapp till den 

omgivande miljön. Personen med utvecklingsstörning ses som en individ med ett 

funktionshinder. Funktionshindret i sig gör inte personen handikappad utan det sker i mötet 

med omgivningen. En person med utvecklingsstörning som inte bemöts med respekt som 

individ och behandlas som ”sin diagnos” kan bli mer beroende av sin omgivning än om 

han/hon möts med respekt och tillit till sin egen förmåga. 

 

I psykiatriutredningen (1992) beskrivs de psykiskt funktionshindrade för första gången i ett 

större sammanhang. Utredningen beskrev de psykiskt funktionshindrade som individer och 

synen satte individerna i ett annat perspektiv. Utredningen fastslog att samhället hade samma 

skyldigheter mot psykiskt handikappade som mot andra handikappade. 

 

Barron m fl. (2000) skriver om den förändrade styrningsmekanismen som det tidstypiska för 

handikappreformen nämligen individualisering. Den ger uttryck för individer som är utrustade 
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med rättigheter och det är individen som skall utnyttja dessa rättigheter. Den tilltagande 

individualiseringen kan ses även som typisk i den meningen att den speglar en allmän 

förändring i samhället, betoning av marknad, individualism och frihet. Individens inflytande 

utgör ett ideologiskt drag i reformen och i lagens bestämmelser om medbestämmande och 

integritet. Byråkrati, regelstyrning och professionell dominans ställs mot brukarinflytande. 

3.3 Inflytande 

Maktutredningens typologier av Söder, Barron och Nilsson (1990) tog upp olika typer av 

inflytandesituationer. I en del av dessa situationer finner de människor med omfattande 

funktionshinder som kan påverka sin situation. Ofta kunniga människor som agerar med 

informella strategier som till exempel genom personliga kontakter. Dessa individer är mer 

inriktade på sin egen situation och är sällan med i organisationer. Denna grupp skiljer sig från 

de individer som är i verkliga påverkanssituationer. Individer som utifrån sin gemensamma 

möjlighet med andra med liknande funktionshinder är aktiva i mer formella sammanhang som 

till exempel handikapporganisationer. Idag när man talar om inflytande associerar man i 

första hand till det individuella inflytandet. 

3.3.1 Individuellt inflytande 

Med individuellt inflytande menas enligt Barron m fl. (2000) de möjligheter som personen har 

att fatta sina egna beslut och träffa egna val i vardagen. Forskningen under 1990-talet har 

handlat till största delen om individuellt inflytande inom LSS. Eftersom personkrets 1 som 

omfattar den största gruppen av personer tillhörande LSS nämligen personer med 

utvecklingsstörning, har den till stor del handlat om denna grupp. Inflytande är till stor del 

beroende på var man bor, i vilken form av boende. I gruppbostäder tenderar inflytandet att 

reduceras avsevärt på grund av den inställning som fortfarande finns bland boende enheter. 

 

I en utvärdering av kommunaliseringen av omsorgerna i Halland visar Tiderman (1997) att 

inflytandet för personer med utvecklingsstörning har förbättrats något men i förhållande till 

befolkningen i övrigt är den fortfarande sämre. Inflytande inom psykiatrin är ett betydligt 

mindre undersökt område. Socialstyrelsen (1999) tar i sin utvärdering av psykiatrireformen 

”Välfärd och valfrihet” upp som exempel boende situationen. Även här betonas vikten av att 

få sina individuella behov tillgodosedda. Dessvärre är det oftast kommunens befintliga 
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resurser som avgör boende formen. Agrell (2002) tar upp de stora förändringar som 

psykiatrireformen innebar för kommuner och de enskilda. De grundläggande förändringarna 

som genomfördes i samband med reformen syftade till att personer med psykiska 

funktionshinder skulle bland annat få bättre möjligheter till delaktighet och inflytande. LSS-

lagens genomslagskraft för personer med psykiska funktionshinder har dock inte blivit så som 

handikapputredningen förutspådde. 

 

Printz (2001) beskriver i ”Psykiskt funktionshindrades ställning i samhället” översiktligt de 

lagar som berör denna grupp av funktionshindrade. I de lagar som han har sammanställt läggs 

en stor vikt vid inflytande över de insatser som erbjuds av vård- och omsorgsgivare. 

 

Gruppen personer med utvecklingsstörning och personer med psykiska funktionshinder har 

som alla andra handikappgrupper organisationer som företräder dem, 

handikapporganisationer. I dessa organisationer kan personerna utöva en annan form av 

inflytande. Ett inflytande som grupperna utövar kollektivt, det så kallade kollektiva 

inflytandet. 

3.3.2 Kollektivt inflytande 

Ett kollektivt inflytande definieras i allmänhet till påverkans möjligheter i grupper, som 

handikappade eller som hyresgäster i en förening. Det kollektiva inflytandet har framför allt 

handlat om organisationer och deras möjligheter till att vara delaktiga i till exempel frågor 

som berör gruppen. Har handikapporganisationernas roll förändrats? Kohlström (1996) tar 

upp aspekter om inåtvända och utåtvända identiteter. Den inåtvända identiteten handlar om 

organisationer som bygger sin identitet kring det sociala umgänget som tillhörigheten till 

gruppen skapar. Gruppen agerar inte utåt i den meningen att man i första hand skall bevaka 

socialpolitiska frågor. Det kan finnas en risk att betrakta sin möjlighet till inflytande och 

därmed delaktighet i samhället på det sättet. Organisationer i sig blir en grupp med 

gemenskap som mål och betraktar sig som funktionshindrade i samhället inte som individer 

som skall vara lika delaktiga och med samma inflytande som alla andra. 

 

Kohlström (1996) nämner FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar) och 

RSMH (Riksföreningen för social och mental hälsa) som exempel på en förskjutning av 

inflytande. FUB tenderar till att utvecklas till förening där de utvecklingsstörda själva deltar i 
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allt mindre grad. Det sker en förskjutning från att de som berörs av frågor och som skall vara 

delaktiga deltar i allt mindre grad och andra representerar dem i organisationer. Föreningen 

för personer med psykiska funktionshinder RSMH är även den en förening med många 

anhöriga som deltagare och medlemmar. Här finns det dock en större tendens till att även 

personer med funktionshinder deltar aktivt själva.  

 

I den offentliga kommunala verksamheten handlar det kollektiva inflytandet ofta om 

kommunala handikappråd. När inflytandet på den kollektiva nivån förändrades i samband 

med reformen växte det fram en ny form av myndighet, Handikappombudsmannen (HO). Ett 

organ för kollektivt inflytande som blir en institution som bevakar de individuella 

rättigheterna.  

3.4 Det sociala arbetets kollektiva blick  

Vad innebär socialt arbete? Vad har socialt arbete för uppgifter? Är det sociala arbetets 

uppgift att förhindra människor att falla utanför den samhälleliga gemenskapen? Finns det  

mer eller mindre uttalade krav att arbetet bedrivs ur ett kollektivt synsätt?  Det samhälleliga 

uppdraget innebär att det sociala arbetet formas till en normerande kontroll av individen. 

Socialt arbete har ofta ett kollektivistiskt perspektiv, boende för en viss form av 

funktionshinder eller en viss typ av problematik. Boendeformen kan även ha betydelse för 

individens möjligheter till inflytande. 

 

Enligt Jarhag (1993) är inflytande i vardagslivet fortfarande starkt begränsat. Med inflytande i 

det här sammanhanget menas de möjligheter som personen har att fatta egna beslut och träffa 

egna val i sin vardag. Formellt sett menar Jarhag att personer med utvecklingsstörning har rätt 

att bestämma över det egna livet, men att detta är långt ifrån fungerande för de flesta. Enligt 

Jarhags studie på inflytande för personer med utvecklingsstörning beror detta mycket på 

vilken form av boende man bor i. I gruppbostäder tenderar inflytande att reduceras på grund 

av personalens kollektivistiska inställning. 

 

Enligt Barron m fl (2002) pekar flera studier under 1990-talet på att möjligheterna för 

inflytande för personer med funktionshinder ser olika ut beroende på flera olika aspekter . 

Krav på utbildning och professionalism ökar. Yrkesidentiteten för personal inom 

handikappomsorgen har genomgått en omfattande förändring när Lagen om stöd och service 
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ersatte Omsorgslagen. Fokus i yrkesidentiteten har förändrats från att vårda till att stödja. 

Personalens yrkesidentitet har blivit mer pedagogiskt orienterad.  Socialstyrelsen skriver 

(2002) om de krav som kan ställas på de anställda. De skall ha en sådan utbildning och 

erfarenhet att de kan ge de bonde den omvårdnad och det stöd som de behöver, så att varje 

individ, vid varje tidpunkt, tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet att leva som 

andra. Den ökade individualiseringen innebär att personalen skall kunna kommunicera med 

den enskilda individen och utgå från dennes behov.  Hur man som personal bemöter den 

enskilda människan får en bred betydelse. För att uppfylla alla dessa krav på 

individanpassning behöver personalen kunskap om många olika saker.  

3.5 Bemötande 

I betänkandet ”När åsikter blir handling” (SOU 1998:16) tar Dimitris Michailakis upp olika 

aspekter som är av betydelse för personer med funktionshinder i mötet med andra personer. 

Betänkandet gör en kunskapsöversikt om aktuell forskning på området. Bemötande handlar 

om människosyn och om människors lika värde. Regeringsformen uttrycker i det första 

kapitlet detta enligt följande. ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet…” 

 

Många människor med funktionshinder säger sig uppleva att de blir kränkta i sina kontakter 

med myndigheter och andra organ. De möts inte med respekt och upplever sig inte ha samma 

värde som andra. Attityder mot personer med funktionshinder är åsikter som i sin tur leder till 

handlingar (SOU 1998:16). Vad är det då som formar våra attityder? Många forskare anser att 

rädslan för det okända och annorlunda formar attityder. En ångest som människor inte ens 

alltid är medvetna om. Letar man efter forskning om bemötande ser man att det har skrivits 

förhållandevis lite om bemötande inom till exempel socialtjänsten.  

 

Bemötande som begrepp kan definieras på olika nivåer. En nivå som uttryck på den 

beslutande nivån det vill säga politik och lagstiftning.  Lagstiftningen talar om de rättigheter 

som personer med funktionshinder har och politiken formulerar samhällets ideologier.  

Anders Dolfe beskriver i ”Hur man uppnår ett gott bemötande av vuxna personer med olika 

slag av funktionshinder” (2003) denna nivå som den kollektiva nivån. På den organisatoriska 

nivån tolkar till exempel myndigheter och verksamheter lagarna. När sedan det kommer på 
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den individuella nivån speglas bemötandet av kollektivets värderingar och spelregler. Etiska 

frågor kommer upp på ytan och det goda bemötandet kommer mer i fokus. 

 

Bemötande kan även definieras som ett möte mellan två eller flera personer där villkoren i 

samspelet är olika. Den funktionshindrade i en beroendeställning till yrkespersonen. 

Maktrelationen blir tydlig och är en källa för återkommande diskussioner.  Samspel handlar 

om att ta och ge. Expertkunskapen blir tvåsidig då yrkespersonen i mötet med den 

funktionshindrade står för sin yrkeskunskap. Den funktionshindrade, å andra sidan, är expert 

på sina egna behov, sina upplevelser av olika känslor och sin livssituation. Bemötandet kan 

ses som både yrkesmässigt som medmänskligt.  

 

Även här spelar personalens utbildning en viktig roll. Personalen behöver kunskap om den 

humanistiska människosynen som ligger till grund för alla insatser och skall prägla dessa. Ett 

värdigt bemötande och individualiserat stöd är förutsättningar för att den enskilde skall 

tillförsäkras goda levnadsvillkor. Arbeten som innebär att man skall hjälpa en annan 

människa, speciellt i svåra situationer, kan vara påfrestande. Bemötandeutredningens rapport 

(Regeringens prop. 1999/2000:79) ”Från patient till medborgare”, kom fram till att det 

saknades systematiska och långsiktiga handlingsplaner angående personalens 

kompetensutveckling. Traditionella insatser som kortare kurser, föreläsningar eller temadagar 

ändrar människors attityder endast i begränsad grad. Ett mera processinritat långsiktigt arbete 

och dialog på arbetsplatserna håller levande ideologin som verksamheten bygger på. 

 

Forskning om de professionellas attityder utgår från att personalens bemötande avgör kvaliten 

i mötet. Dolfe (2003) delar bemötandet i en så kallad kunskapspyramid. Den humanistiska 

människosynen utgör en grund i pyramiden byggd på värdegrunden i arbetsgruppen. 

Pyramidens bas består även av etiskt ställningstagande och av grundläggande kunskaper om 

förhållningssätt. Den humanistiska människosynen kan utvecklas vidare. Varje individ har rätt 

till och har även behov av att utveckla sina möjligheter. Möjligheter som leder till en mer 

självständig och delaktig individ.  De värden som verksamheten bygger på blir tydliga. 

3.6 Värdegrund  

Värdegrund som en grundläggande fråga i omsorgsverksamheten speglar samhället vi lever i. 

Den handlar om relationer mellan människor och om hur vi behandlar och värderar varandra.  
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Hedin och Lahdenperä (2000) beskriver i ”Värdegrund och samhällsutveckling” ordet som en 

metafor. Ordets beståndsdelar definieras var för sig till ett sammansatt ord som beskrivs som 

ett hus. Grunden som något fast och hållbart och värde som mer abstrakt som skapas av olika 

uppfattningar. 

 

De värden som är grundläggande kommer således att skapa mening, värdighet, självkänsla, 

identitet, samhörighet, spelregler och ordning. Meningen med att tillhöra en större 

gemenskap. Värde där humanismens grundtankar är viktiga. Att alla har ett värde i sig och där 

man anser att alla människor är lika mycket värda oavsett kvaliteter. Självkänsla som 

individens egen grund att bygga på. Egen identitet som möts med respekt och bygger på en 

solidarisk hållning mot de svaga grupperna i samhället. Alla dessa ingredienser i 

värdegrunden skapar spelregler och ordning i samhället (Hedin & Lahdenperä, 2000). 

Spelregler som bland annat återspeglas i bemötandet av personer med funktionshinder. 

                                                                                                                                                                               

Bilden av individen formas i mötet med andra. Vem är jag?  Johnson (2003) beskriver 

självkänslan som något som i början kan vara väldigt diffust och flyktigt men som i takt med 

ökad självmedvetenhet får allt större betydelse. Bild som formas och ritas om i takt med att vi 

får reflektioner från omvärlden. Anpassning till dessa reaktioner är betydelsefullt både för den 

sociala och för den psykologiska överlevnaden.  Självkänslan kan enligt Johnson beskrivas 

som två vägar. Den första som leder till yttre självkänsla där individens roll är aktiv medan 

den andra ger en inre självkänsla där individens roll är mera passiv. Den aktiva självkänslan 

förvärvas genom kompetens och genom andras beröm och bekräftelse av handlingar. Den 

passiva självkänslan ges av andra genom spegling och omgivningens omdöme. 

Människans relationer och förhållningssätt mot sitt eget jag är viktigt för välbefinnande. 

Enligt Johnson (2003) utgör inte självkänslan en direkt länk till fysisk hälsa, men genom dess 

allmänna betydelse stärker vi våra möjligheter att möta till exempel sjukdomstillstånd eller 

tillstånd där man är beroende av andra. 

3.7 Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar 

Den aktuella forskningen och den styrande lagstiftningen i bakgrunden är individens ställning 

det centrala i den svenska handikappomsorgen. Individualisering av handikappomsorger i 

Sverige och i denna uppsats i de två undersökta kommuner är en viktig utgångspunkt för 
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studien. Det praktiska arbetet i verksamheten ställs inför många krav och utmaningar där de 

starka formuleringarna i olika styrdokument är vägledande. Dessa styrdokument, såväl inom 

lagstiftningar som de kommunala, blir verklighet för brukare inom handikappomsorgen när de 

översätts i praktiskt arbete. Hur tillämpas individanpassning i det praktiska arbetet? Vilka 

frågor och begrepp blir viktiga i det dagliga arbetet när man sätter individen i ett större 

sammanhang, i en organisation? Med detta som bakgrund skall denna uppsats beskriva hur 

man tillämpar dessa principer i två undersökta kommuner. 

 



4 METOD 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens genomförande samt analysarbete. Kapitel börjar med en 

redogörelse av urval och avgränsning av intervjupersoner. Därefter presenteras såväl de utvalda 

kommunerna som intervjupersonerna. Kapitel avslutas med en redogörelse av genomförande 

av intervjuerna samt en genomgång av den valda analysmetoden. Undersökningen är en 

kvalitativ studie om individanpassning där personer i deras professionella roll samt politiska 

uppdrag har intervjuats enskild. 

4.1 Urval och avgränsningar 

Mitt val av kommuner inleddes med att överväga vilka faktorer som skulle vara viktiga 

kriterier för de kommuner som jag kontaktade. Jag valde att ta kontakt med en större kommun 

med en relativt omfattande omsorgsverksamhet. Kommunen ifråga var även aktuell i 

urvalsprocessen eftersom den kommunen innan kommunaliseringen har haft en större 

verksamhet inom såväl omsorgen av personer med utvecklingsstörning som för personer med 

psykiska funktionshinder. Den andra kommunen representerar en mindre kommun med en 

mindre omsorgsverksamhet. 

 

Valet av intervjupersoner baserades på variationsbredd för att få en bredare syn på vad man 

menar med individanpassning och hur den kan tillämpas. Intervjupersoner presenterar sina 

perspektiv på individanpassning utifrån sina positioner. Följande befattningar har ingått i 

studien: 

• Två socialchefer 

• Två nämndsordförande 

• Två arbetsledare inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning 

• Två arbetsledare inom omsorgen av personer med psykiska funktionshinder 

 

Undersökningen är gjord inom LSS-omsorgen och SoL-insatser för brukare inom psykiatrin. 

I undersökningen har verkställare inom handikappomsorgen för insatser jämlikt LSS 9 § p.9 

och 101 intervjuats. Psykiatrin representerades av såväl hemtjänst som boende. 
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4.1.1 Presentation av kommunerna 

För personer med utvecklingsstörning erbjuder den ena kommun olika typer av boendeformer. 

Personalstyrkan varierar t ex från dygnet runt personal till stödboendeformer.  

Stödboendeformer innebär att man bor i närheten av en boendeenhet och får stöd i sitt eget 

boende av personal på boendeenheten. Rehabiliteringspersonal bestående av en arbetsterapeut 

och sjukgymnast gör individuella bedömningar och metodhandleder personal. Det innebär att 

de bedömningar som finns till grund för olika typer av planer sammankopplas med en metodisk 

bedömning där personalens arbetssätt fokuseras på individanpassning. 

 

Psykiatrin erbjuder såväl hemtjänst som boende i olika former. Boendestöd är t ex en 

verksamhet för personer med psykiska funktionshinder med stort behov av stöd och service. 

Kommunen har olika typer av boende enheter för psykiatrin. Boende  enheterna är inte speciellt 

inriktade på vissa diagnoser. Kommunen har även en utbredd verksamhet med personliga 

ombud. Dessa arbetar som stöd och ombud för psykiskt långtidssjuka som bor i eget boende.  

 

Den andra kommunen representerar en glesbygdskommun med mindre omsorgsverksamhet. 

LSS-verksamheten består av flera olika boendeenheter med platsantal som varierar mellan  

4-9 platser. En enhet ombesörjer även korttidsvistelse enligt LSS. Sysselsättning ombesörjs av 

en traditionell dagcenter verksamhet samt en mer arbetsinriktad verksamhet enligt 9 § p. 10 i 

LSS. 

 

Psykiatrin består av en boendeenhet med 5 platser och en daglig träffpunktsverksamhet.  

Hemtjänstgruppen inom den ordinarie hemtjänstverksamheten hjälper och stöttar de personer 

med psykiska funktionshinder som bor hemma. Även denna kommun har en verksamhet för 

personliga ombud. Den verksamheten drivs tillsammans med andra kommuner och personliga 

ombud besöker kommunen med jämna mellanrum. Rehabiliteringsperson såsom arbetsterapeut 

och sjukgymnast finns i denna kommun som en gemensam resurs för hela socialtjänsten. I 

undersökningen har även de måldokument som fanns att tillgå i respektive kommun studerats. 
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4.1.2 Presentation av intervjupersoner 

Intervjupersoner som representerar beslutsfattare består av ordförande i socialnämnder och 

socialchefer. Socialnämndsordförande representeras av en man och en kvinna. Båda har varit 

verksamma politiker under flera mandatperioder. I inledande diskussioner tog en av politikerna 

upp dennes bakgrund som nämndsordförande men även som verksam i en av 

intresseorganisationerna inom handikappomsorgen. Den intervjupersonen har varit verksam 

inom handikapprörelsen i den aktuella kommunen. Personen i fråga har även ett 

föräldraperspektiv. Den andra intervjupersonen har varit verksam som ordförande i en 

mandatperiod men som nämndsledamot i flera perioder. Socialchefer som ingick i 

intervjustudien är högsta ansvariga tjänstemän inom socialtjänsten i sina respektive kommuner. 

Båda har varit verksamma under en längre tid.   

 

Intervjupersoner som representerar tillämpande delar av studien är arbetsledare inom 

handikappomsorgen med ansvar för boendeenheter för personer med utvecklingsstörning och 

personer med psykiska funktionshinder. Arbetsledare inom omsorgen av personer med 

utvecklingsstörning har flerårig erfarenhet av verksamheten. Båda har totalt ansvar för sina 

respektive verksamheter. Det vill säga att de ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal. 

Arbetsledare inom psykiatrin representeras av en person med ansvar för boendeenheter samt 

för stödgrupper inom öppna hemtjänsten som är inriktade på stöd till personer med psykiska 

funktionshinder. Den andra arbetsledaren är ansvarig för boendeenhet samt en stödgrupp inom 

hemtjänsten. Personen är även arbetsledare för handläggare inom den grupp som handlägger 

ärenden för personer med psykiska funktionshinder. Båda har totalt ansvar såsom arbetsledarna 

inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning. En av arbetsledarna har 

socionomexamen och flerårig erfarenhet av yrket. Den andra är sjuksköterska med flerårig 

erfarenhet av såväl öppen som sluten psykiatrisk vård. 

4.2 Genomförande av intervjuerna 

Studien har genomförts i form av åtta halvstrukturerade intervjuer. Alla intervjuer spelades in 

på bandspelare och skrevs ut ordagrant i sin helhet. Intervjuerna pågick mellan 45 minuter och 

upp till 1 timme och 30 minuter. Alla intervjuer genomfördes på intervjupersonernas 

arbetsplatser. 
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Intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjuguide (Bilagorna 2 och 3). Intervjuguide lades 

upp med ett antal underfrågor för varje delområde (Starrin & Svensson 1996). Fördelen med 

underfrågor är att de hjälper den som intervjuar informanten att hållas på ”rätt spår”. Guiden i 

denna studie täckte följande områden: definition av individperspektiv, tydligheten av 

individperspektiv på beslutsnivå och individens delaktighet i planeringen. 

 

De intervjuer som gjorts har bokats efter en inledande förfrågan (Bilaga 1) per e-post om 

personens villighet att ställa upp. Information om syftet med studien likaså som beräknad 

tidsåtgång har också redovisats i sammanhanget. Jag har även tagit del av kommunernas 

verksamhetsplaner där jag har sökt efter dokumenterade mål som kan förknippas till 

individanpassning. 

 

Personernas egna svar och uppfattningar om individanpassning är utgångspunkten för 

uppsatsens resultat och slutsatser. Fördelen med temaintervjuer är att öppenheten gav 

möjligheten till att inhämta och analysera information vars inhämtningssätt inte var så 

standardiserat från början utan bestod av temaområden. 

 

Intervjun är ett växelspel mellan två eller flera personer som samtalar med varandra. I denna 

uppsats var syftet att ta reda på vad intervjupersoner menar med individanpassning och om hur 

den tillämpas i det praktiska arbetet samt i planeringen av insatser. Kvale (1997) beskriver hur 

kunskap byggs upp och att det rör sig om ett samspel, ett utbyte av synpunkter och information 

mellan personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Ämnet för studien är från 

intervjupersonens värld, något som han eller hon har en relation till. Intervjuer har alltid ett 

tema, i detta fall individanpassning.  

 

Intervjuns resultat beror till stor del på den som intervjuar, i mindre grad på den som svarar. 

För att intervjun skall ge så mycket som möjligt behöver intervjuaren på förhand noga ha 

planerat och förberett intervjun. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att frågorna stimulerar till ett 

positivt samspel och att informanten känner sig motiverad att svara på frågor. Målet med denna 

studie var att få fram informanternas uppfattning om individanpassning och hur den tillämpas. 

 

Hur kan man då veta att man ställer de rätta frågorna? En bra guidning i en intervjusituation 

kan enligt Strauss & Cordin (1998) listas upp i olika typer av frågor. En intervju kan inledas 

med frågor som ”öppnar dörren” för intervjuaren. I denna studie handlade det om att förklara 
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syftet med studien. Nästa steg i intervjun är den så kallade teoretiska delen. Frågornas syfte är 

att hitta samband och processer samt att se variationer på olika temaområden. I denna studie 

handlade den teoretiska delen om att identifiera individanpassning, hur den definieras och hur 

individen är med i planeringen samt i genomförande av insatser. Intervjun kan gå vidare till en 

mer specifik del där informanten beskriver sin egen upplevelse. Intervjuerna var grunden till 

analysarbetet där olika temaområden söktes. Resultatet av studien som denna inte kan 

generaliseras på samma sätt som en kvantitativ studie och det har inte heller varit meningen. 

4.3 Analysarbetet 

I bearbetningen av intervjumaterialet har mönster och teman varit vägledande, det vill säga 

likheter och skillnader i de olika intervjuerna. Metodiken i Grounded theory har använts för att 

få fram återkommande teman. Metoden kännetecknas av en teori som härleds från data, 

systematiskt bearbetat och analyserat genom processen som beskrivs i grounded theory 

(Strauss & Cordin 1998). Citat från intervjuer används för att illustrera resonemangen.  

 

Metoden karaktäriseras av flexibilitet och öppenhet för konstruktiv kritik. Den ger forskaren 

möjligheter att tänka abstrakt och kunna analysera situationen kritiskt. Metoden handlar om att 

skapa, formulera eller upptäcka teorier som kan ligga bakom det fenomenet som forskaren vill 

undersöka. 

 

Metoden genererar begrepp, begreppssystem, teoretiska strukturer eller en teoriinteraktion. Den 

handlar om att skapa, formulera eller upptäcka bakomvarande teori och inte att verifiera en 

teori (Olsson & Sörensen, 2000). 

 

Det är av betydelse att man börjar med så få förutfattade meningar som möjligt samtidigt som 

det även är av vikt att man är insatt i det som man skall studera. De frågor som man ställer sig i 

sin studie ska vara så öppna och allmänt hållna som möjligt. Det här innebär att när man går in 

och studerar ett fenomen skall man inte vara på förhand styrd av en teori som i sin tur skulle 

styra datainsamlingen. I denna studie handlar det om att förutsättningslöst gå ut och ställa 

frågan, vad innebär individanpassning.  
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Enligt Strauss och Glaser (1998) är det att rekommendera att litteraturgenomgången genomförs 

efter datainsamlingen för att man inte skall bli styrd av det man läser. Datainsamlingen kan ske 

genom t ex intervjuer som i denna uppsats.  

 

Efter datainsamlingen skall materialet systematiseras genom att de s.k. analytiska verktyg 

används. Syftet med de analytiska verktygen är att de leder forskaren till ett induktivt sätt att 

tänka, utan förutfattade meningar och utan att vara styrd av personliga erfarenheter och 

litteratur. 

 

Materialet kan systematiseras t ex genom kodning. Forskaren söker efter begrepp som står för 

någon företeelse i undersökningen. Dessa begrepp innehåller olika dimensioner som i sin tur 

kan ha olika värden. Kodningen innebär att man ger företeelser olika namn. I denna studie har 

olika företeelser som har betydelse för frågeställningen sökts. Företeelser har sedan varit 

vägledande i litteratursök. 

4.4 Etiska överväganden 

I samband med intervjuerna har personerna fått information om hur materialet kommer att 

bearbetas. Intervjupersoner kommer att presenteras i egenskap av sina positioner och inte med 

namn. Personer i undersökningen är offentliga personer och de har genom medverkan gjort ett 

medvetet val att ge sig till känna. Temaområden är riktade så att de har med personernas 

offentliga uppdrag att göra.  

 

Deltagande i studien är frivilligt och alla informerades om det i samband med första förfrågan. 

 

Vid inledning togs alla formfrågor upp kring sekretess, bandinspelning, syfte med uppsatsen 

och intervjupersonens möjlighet att avbryta sin medverkan om han/hon så önskar. 

Handhavande med bandinspelningar förklarades innan inspelningen startade. Banden kommer 

att avlyssnas och nertecknas av författaren. Efter att studien är klar kommer banden att 

förstöras.  
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4.5 Källkritik 

Det finns lite forskning, utvärdering och teorier kring individualisering inom 

handikappomsorgen och speciellt inom psykiatrin. Forskningen är kopplad till omsorgen av 

personer med utvecklingsstörning och flera utvärderingar tar upp frågorna kring den 

handikappolitiska reformen, LSS. Även inom den reformen finns det mer forskning kring 

omsorgen av personer med utvecklingsstörning än psykiatrin. Här kan förklaring sökas i de 

utvärderingar som visar vilket utslag den tredje personkretsen fick i LSS, personkretsen där 

psykiatrin bedöms. Enligt Socialstyrelsens utvärdering (1999:1) Välfärd och valfrihet, var det 

få som fick beslut enligt LSS. De 1000 personer med psykiska funktionshinder som 1996 hade 

LSS insatser var långt färre än de 7000 personer som Handikapputredningen hade beräknat. 

Sökande efter forskning ledde till omsorgen av personer med utvecklingsstörning, till olika 

utredningar om LSS och dess effekter. 

 

Andra aspekter som är värda att ta upp i sammanhanget är bristen på forskning om hur 

brukarna upplever individanpassning. Den forskning och de studier som finns är oftast 

inriktade på hur verksamheten definierar och verkställer individanpassade insatser. Det finns 

förhållandevis lite skrivet om de effekter som individualisering ger åt de enskilda individerna. 

4.6 Diskussion om metod och tillförlitlighet 

I en studie som denna finns det risker för feltolkningar och andra felkällor. Felkällor kan handla 

om valet av intervjupersoner och perspektiv på undersökningen. Valet av intervjupersoner 

begränsades till arbetsledare och beslutande inom respektive område. I undersökningen har 

intentionen att studera mål och tillämpning varit mer på den formella nivån. I detta fall har det 

inneburit att försöka förstå och tolka en tredje parts uppfattning om individens insatser och 

önskemål. En av intervjupersonerna var även en förälder, som informanten uttryckte det, med 

”insyn inifrån”.  Ett annat alternativ hade varit att studera individens uppfattning och utföra 

studien på individens egna uppfattningar. Syftet med studien var dock att undersöka mål och 

tillämpning och därför föll valet på just denna nivå. 

 

Det som kan ge orsak till att reflektera över eventuella feltolkningar är frågan om man 

överhuvudtaget kan ge uttryck för vad individanpassning innebär för en annan person. ”I 

forskningsetik och perspektivval” tar Rosemarie Eliasson (1995) upp denna fråga. Enligt  
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Eliasson är det inte så enkelt att anta ett perspektiv och kunna ge uttryck för vad som är viktigt 

för en annan person. Svårigheten ligger i att intervjuaren och informanten har en egen bild, en 

egen föreställning av vad som är viktigt vilket gör att informationen sorteras. 

4.7 Tolkningsram för studien 

Studien hämtade sin tolkningsram i litteratur, i intervjuer och i måldokument. På så sätt syftade 

studien till att bilda en uppfattning om olika möjliga infallsvinklar på individperspektiv inom 

handikappomsorgen. 

 

Ett grundantagande för studien var att fokus i omsorgsarbetet är individen och hans/hennes 

behov. Individens deltagande i omsorgsarbete och i planeringen är nödvändigt för att samspel 

mellan personal, beslutsfattare och individen skall äga rum. Individen kan inte anses som 

passiv mottagare av omsorg utan påverkar och påverkas av samspel med andra. Ett annat 

åtagande som var viktig är kommunikationen som sker mellan partnerna i omsorgsarbetet, 

kommunikationen mellan verkställare och individ samt mellan beslutsfattare och individ.   
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5 SYSTEM OCH INDIVID ELLER TVÄRTOM? 

I detta kapitel redovisas de teman som har blivit centrala för uppsatsen. Faktorer som enligt 

intervjupersoner är viktiga för de frågeställningar som uppsatsen handlar om. I detta avsnitt 

presenteras de delar som har återkommit i intervjuerna. I de centrala delarna finns citat från 

intervjuer som illustrerar det som har sagts. Varje avsnitt påbörjas med en jämförelse mellan 

omsorgen av utvecklingsstörda och psykiatrin i de frågeställningarna där det har framkommit 

skillnader.  

 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av de måldokument som har studerats i de aktuella 

kommunerna. Därefter redovisas de synpunkter som intervjupersoner hade om styrdokument 

och deras praktiska värde. En beskrivning av visioner och mål, individualism och av frågan 

”finns det plats för alla innanför ramen”. 

5.1 Visioner och mål 

Socialstyrelsen skriver i sina författningar om vikten av styrdokument för en myndighet som 

skall tillhandahålla insatser för personer med funktionshinder. Det finns flera skäl till varför 

dessa dokument är viktiga. Dels som kvalitetssystem för den kommunala handikappomsorgen 

och dels så är tillsynsmyndigheten och lagstiftaren tydliga i hur dessa system bör byggas upp. 

Kommuner som politiskt styrda organisationer skall fördela sina resurser mellan olika behov. 

För att komma fram till vad som är viktigt att prioritera behöver kommunen olika 

styrdokument. De kommunala verksamhetsplanerna är ett sådant dokument. 

5.1.1 Måldokument och deras tillämpning 

I de kommuner som ingick i studien var verksamhetsplanerna specificerade i olika mål, 

inriktningsmål och effektmål. Det finns en mängd lagreglerade bestämmelser som omfattar 

socialtjänsten. Till dessa hör Socialtjänstlagen, LSS och HSL. I dessa lagar fastställs de 

nationella målen. Kommunernas socialtjänst formulerar sina egna mål utifrån en bedömning av 

de nationella målen som finns formulerade i gällande lagstiftning. Socialnämnderna formulerar 

sina inriktningsmål för den verksamhet som de ansvarar för. Inriktningsmål är allmänna och 

skall sedan brytas ner i mindre delar. I en av kommunerna hade socialnämnden formulerat ett 

av målen enligt följande: 
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Verksamheten skall verka för ett förhållningssätt och insatser som främjar 
människors delaktighet och självständighet. 

Verksamheten skall visa god handlingsberedskap och därför präglas av 
förhållningssätt att alltid befinna sig ’steget före’. 

Verksamheten skall verka för åtgärder som anpassar resursfördelningen till 
behovssituationen och kostnadsnivån till de ekonomiska förutsättningarna. 

I den andra kommunen var det övergripande målet formulerat enligt följande: 

 

Att uppnå full delaktighet och jämlikhet så att personer med funktionshinder 
får leva som andra. 

För att kunna uppnå ett arbete som kan mätas och utvärderas hade kommunerna brutit ner dessa 

mål till mer verksamhetsnära effektmål. Målen kan vara till sin grund hämtade från den 

aktuella lagstiftningen som sedan bryts ner till den egna verksamheten. Mål kan handla om hur 

delaktighet skall tillämpas i boendet. I en av de kommuner som har medverkat i studien har 

man formulerat mål för delaktighet i den insats som mest kännetecknas av inflytande och 

delaktighet, personlig assistans. Mål formuleras enligt följande: 

 

Arbeta för att omsorgsmottagare där personliga assistenter arbetar skall 
känna sig delaktiga och självständiga i sin tillvaro genom att några 
assistansmottagare skall tillfrågas om vad de anser är viktigt för att de skall 
känna delaktighet och självständighet om och i sin dagliga tillvaro. 

Att alla som möter handikappomsorgens företrädare skall uppleva ett gott 
bemötande. 

I de måldokument som studerats fanns även med en grundläggande värdering, alla människors 

lika värde. Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott stöd, en 

god vård och omsorg. Värdegrund beskrivs som grundläggande i förhållningssätt gentemot 

enskilda, deras anhöriga och varandra. Bemötande på alla nivåer anses som viktigt. En av 

kommunerna beskriver det enligt följande: 

 

Alla människor har lika värde och får ett individuellt och mänskligt 
bemötande utifrån sin livssituation. Alla människor har ett stöd som bidrar 
till att de kan leva och bo i sin hemmiljö 

Det som intervjupersonerna ansåg vara viktigt var att hålla dessa dokument levande. De flesta 

såg dessa dokument som viktiga för verksamheten. Viktiga som vägvisare för den omsorgen 

man erbjuder i kommunen. I allmänhet såg man en skillnad mellan mål och verksställighet. 
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Visioner som kan bli guldramar för verksamheten men utan innehåll och möjlighet att 

verkställa bara hyllvärmare. En av intervjupersonerna uttryckte sig så här: 

 

Att ha fina mål är en sak och att verkställa dem på ett sätt som kommer 
individen till nytta en annan sak. Visst har jag funderat många gånger vem vi 
gör våra mål för? För att värma hylla eller för att personalen skall känna 
arbetet meningsfullt. 

När vi kommer fram med brukarnas önskemål och man seriöst lyssnar på det 
känns det bra. Då är det så mycket roligare att jobba med de fina 
formuleringarna, du vet man känner igen sina brukare och kan tänka till en 
speciell person. 

Tydligheten i målen och framför allt i arbetet hur målen tas fram tycks vara avgörande i arbetet 

med verksamhetsutveckling. Verksamheter där brukaren har en medverkan i målformuleringar 

tycks vara det optimala. Det framgår dock av intervjuerna att det brister i metoder hur man 

skall få med den optimala brukarmedverkan. Inom psykiatrin kunde personalen konstatera att 

det fanns en tydlig brukarmedverkan i hur verksamheten planerades. Dock kom det fram en 

medvetenhet om att detta var personalens uppfattning inte brukarnas. 

 

Det som jag har många gånger funderat på är om vi på riktigt har en 
brukarmedverkan eller… ja visst vi diskuterar och frågar och har våra samråd 
med brukare men är det på våra villkor eller på deras. Visst vi upplever att vi 
inom psykiatrin måste ha brukarna med i planeringen för annars kanske det 
inte blir någon verksamhet överhuvudtaget men man undrar ändå om det blir 
på riktigt, du vet.  

 
Inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning kunde arbetsledare konstatera att de 

många gånger saknar bra arbetsmetoder för att kunna känna att brukarmedverkan blir på 

riktigt. Inom verksamhetsområdet är det enligt intervjupersoner vanligt att man frågar t ex 

anhöriga eller gode män. Samtidigt kom det fram en tydlig uppfattning om att personalen alltid 

frågar de som kan svara för sig själv om deras uppfattning. Ändå så fanns det även här en 

medvetenhet om personalens möjlighet att påverka genom t ex hur man ställer frågor. 

 

Det framkom av intervjuer en otydlighet i definitionen på mål. En verksamhet som är politiskt 

styrd samtidigt som den har en stark lagstiftning bakom sig behöver enligt intervjupersoner en 

tydlig målformulering. Att det sedan handlar om en verksamhet som har enskilda individer 

med olika behov som målgrupp försvårar detta målarbete. Flera intervjupersoner tog upp att 

det finns olika måldokument som de skall följa. Ibland kan en förvirring uppstå i olika mål och 
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definitioner. En förvirring kring alla planer som dels verksamheten men även individerna har. 

Ett synsätt framfördes av en av de intervjuade: 

 

Ibland blir jag så förvirrad i alla dessa planer. Man kan undra vad som är vad 
och om alla är nödvändiga. Det kan ju bli så att det blir planer och planer och 
till slut blir det så att säga mättnad. Vi behöver klargöra för oss själva som 
personal vad det är för planer vi behöver. Ibland känner vi så mycket för 
dessa fina mål men i praktiken känns de som guldramar och utan att vi kan 
jobba med dessa mål känns de som hyllvärmare och då har alla lagt ner en 
massa jobb i onödan samtidigt som vi känner att vi väcker onödiga 
förhoppningar. 

Intervjupersonernas ambition att arbeta med mål av olika slag är en viktig utgångspunkt för 

individanpassningen. Den praktiska förankringen och tydligheten i olika planer och mål för 

individerna skapar en otydlighet i organisationen. Planer som har individen som huvudperson 

kan enligt intervjupersoner skapa förhoppningar som kanske inte kan verkställas. Det i sin tur 

leder till att personalen känner sig delad och i kläm mellan sina mål för verksamheten, för 

individerna, för sig själva som arbetstagare och de faktiska möjligheterna som de har att 

förverkliga dessa löften som personalen känner att brukarna har fått.  

5.1.2 Tröghet i systemet 

Flera av intervjupersoner uttryckte en svårighet i att kunna arbeta med mål när ekonomin styr 

det man kan göra. En svårighet som uttryckes som en frustration hos dem som är närmast 

brukaren.  En av intervjupersonerna uttryckte den känslan på följande sätt: 

 

Visst har vi fina mål men ibland så känner vi att vi ändå inte kan uppnå det vi 
formulerar på grund av ekonomin. Målen och pengarna följs inte åt eller hur? 
Och då blir det svårt. Det blir som att den ena handen vet inte vad den andra 
gör och allting blir som trögt…Ibland kan det kännas frustrerande att jobba 
med mål för vi vill…så mycket, du vet. Vi vill jobba med individen men 
känner i samma andetag att vi måste ta hänsyn till budgeten och måste få in 
allt och det är många som behöver stöd och hjälp. 

 

Det faktum att verksamheten är styrd av olika måldokument och olika förordningar kan enligt 

en intervjuperson skapa en tröghet i systemet: 

 

Ibland känns det att vi bedömer individer individuellt utifrån vissa ramar 
eller riktlinjer och systemet känns väldigt trögt. Man får en känsla av att alla 
skall passa in individuellt i en form. Det blir så motsägelsefullt samtidigt som 
jag är mycket medveten om att individerna ingår i en större organisation. 
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Detta som intervjupersonen uttryckte det ”tröghet i systemet” var en underliggande ton i flera 

intervjuer. Individens möjlighet att få bemötas och behandlas utifrån sina speciella behov och 

önskemål var tveksamt. Den reella möjligheten till individualism. Finns det plats för alla 

olikheter inom en organisation? Formar organisationen en struktur som skall passa för alla? 

5.2 Individualism och inflytande, finns det plats för alla inom ramen? 

Individualism och inflytande skiljer sig åt inom de verksamhetsgrenar som studien handlar om. 

Inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning upplevs individualism mera som en 

lagstiftad prioritering. Intervjupersoner är väl medvetna om lagstiftningens intentioner och 

individen rätt till att påverka de insatser som erbjuds. Inom psykiatrin upplevs individualism 

och inflytande mera som en förutsättning eller en metod för att nå individen där han eller hon 

befinner sig. Individualism och inflytande verkar enligt intervjuerna vara något som är en 

självklarhet i verksamheten samtidigt som vissa av intervjupersonerna beskrev det som en oklar 

självklarhet. Tydlig i teorin men ibland väldigt otydlig i praktiken. Individer som genom stöd 

från personalen utvecklas och går vidare skall kunna stödjas till att bli så självständiga som 

möjligt, enligt en av de bärande principerna i lagen. Men systemets flexibilitet ifrågasätts och 

man undrar om det finns plats för den nya individen. 

5.2.1 Att utvecklas som individ  

Att utvecklas som individ med rättigheter och förmåga att se sig själv som en oberoende 

individ, är ett ideal som flera av intervjupersonerna tog upp. I det samhälle som vi lever i är 

oberoende något som alla efterstävar. Ju mer vi klarar av själv desto bättre individer är vi. Inte 

bara i våra egna tankar utan även som delar av ett system. I intervjumaterialet framkom detta. 

Flera intervjupersoner uttryckte detta som viktigt: 

 

Man stöttar individerna till att bli så oberoende som möjligt. Självständiga 
individer /…/ Vi har ju en lagstiftning som har det som sitt viktigaste mål. 

Att se varje person som en egen individ och sträva mot ett så oberoende liv 
som möjligt… självklart men vem skall säga vad som är bäst för just den 
individen. 

Vi arbetar redan efter en lagstiftning som ger individen och systemet sina 
ramar. Men att arbeta efter dessa ramar är inte alltid så lätt. Det kräver en hel 
del. 
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Det finns en viss tveksamhet i hur långt man skall gå med individualisering. Samtidigt som 

intervjupersoner tog upp de ramar och den lagstiftningen som ligger till grund för 

omsorgsverksamheten var man medveten om hur svårt det är att leva upp till dessa mål. Varje 

individ har sina mål som man sätter upp tillsammans och som man strävar mot. Individernas 

förutsättningar och begränsningar utgör personalens ramar i arbetet med brukaren. Allt detta 

skall knytas samman med de ramar som verksamheten har. Organisationen, handikapp boendet 

eller de ekonomiska ramarna. Att arbeta individinriktat i ett system som regleras med lagar och 

förordningar och som dessutom har ekonomiska ramar är inte helt enkelt. Personalen hamnar 

lätt i en konflikt situation mellan sina professionella värderingar och den verkligheten som de 

lever och arbetar i. Frustrationen som personalen känner uttrycktes på följande sätt: 

 

Det är inte alltid så enkelt, vi är som i kläm mellan olika intressen. Dels så 
vet vi vad som, eller tror oss veta, är bäst för individen. Och så har vi vår 
utbildning och alla riktlinjer och rekommendationer i bakhuvudet och sen 
inte minst ekonomin. Man kan lätt känna sig frustrerad när man inte känner 
att man gör ett bra jobb och personalen vill inget hellre än at just göra ett bra 
jobb. Jag har än inte träffat på någon som har kunnat säga att man har gjort 
allt man vill för individen. 

Personalens dilemma var tydligt i intervjuerna av såväl politiker som arbetsledare. Det är väl 

känt hos intervjupersonerna att man alltid försöker ha individen i centrum och att det 

genomsyrar hela verksamheten men enligt intervjuerna i denna studie finns det olika hinder 

efter vägen till individanpassningen. 

5.2.2 Finns det plats för alla i systemet? 

Systemets generella lösningar kan komma i konflikt med den enskildes individuella situation. 

Handikappolitiken betonar den enskildes roll i planeringen av stödinsatser. Inom omsorgen av 

utvecklingsstörda upplevs planering som ett verktyg för att kunna jobba lika medan planering 

inom psykiatrin innebär mera ett kontrakt mellan individen och arbetsgruppen. Flera av 

intervjupersonerna tog upp systemets stelhet och dilemmat som organisationen hamnar i när 

systemet är just så generellt att man har svårt att möta individen. Det upplevs som svårt att hitta 

en optimal balans i arbetet: 

 

Vi pratar mycket om social rehabilitering. Vi ska slussa ut individer 
allteftersom de klarar vardagars sysslor själv. Vi stöttar individen men 
systemet runt individerna förändras inte. Den nya behovsbilden blir svår att 
möta. Det vore bra om behoven kunde bedömas alltid i den aktuella 
situationen, lite som i hemtjänst. Ibland känns det att vi slussar ut individer 
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till ett annat system där de skall passa in, om de passar in är sedan en annan 
sak. 

Individernas möjlighet till inflytande i ett system som bygger på en planering av såväl 

personella som ekonomiska resurser anses vara ett hinder. Det upplevs svårt att kunna vara så 

flexibel som man skulle behöva: 

 

Oftast så planerar vi på årsbasis aktiviteter, skall vi till en resa på sommaren 
så vill man ju att så många som möjligt skall få del av det och man planerar 
både ekonomin och personalbemanningen därefter. Att sen kunna vara så 
flexibel som man skulle vilja och möta individen just som Kalle och inte som 
en boende på enheten skulle vara det optimala. 

De professionella måste enligt intervjupersonerna länka samman systemets ramar och den 

enskilda individens önskemål och behov. För att nå dit upplever intervjupersonerna att det 

krävs en hel del empati och framför allt respekt. Här känner flera intervjupersoner sig 

otillräckliga och upplever en frustration i situationen: 

 

Visst, ibland tänker jag att visst alla skall behandlas och bemötas individuellt 
men vad menar vi med detta och är det möjligt i en organisation som styrs av 
regler och har bestämda ramar. 

Nog tänker man många gånger att jag hade velat lösa situationen på ett annat 
sätt men jag måste ta hänsyn till helheten och visst tänker jag många gånger 
att vi inte jobbar så himla individuellt, ja kanske utifrån vissa bestämda regler 
och riktlinjer. Då kan jag ibland tänka att man får göra sitt bästa med 
respektfullt bemötande och att göra det så gott det går att vara individuell, du 
vet vi måste med rätta oss i en viss mall, eller hur? 

Det framkom tydligt att intervjupersonerna kopplade detta till bemötande och faktumet att 

när personers upplevelse av mötet med de professionella var god kunde man även se mötet 

som individuellt.  

5.3 Inflytande 

Att vara delaktig och ha inflytande över sina insatser verkade vara en självklarhet i 

verksamheterna. Det som framkom tydligt var nivån på inflytande. Vad kan den enskilda på 

riktigt påverka och i vilka frågor handlar det om att informera individerna om redan fattade 

beslut. Flera av intervjupersoner tog upp svårigheten som de känner när den enskilde inte kan 

föra sin egen talan och man ändå skall arbeta med målet att ha den enskilde med i alla beslut 

som berör honom eller henne. Praktiska handlingar som till exempel individuella 
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arbetsplaner diskuteras med gode män eller anhöriga. Hur skall man då kunna vara säker på 

att det är den enskildes vilja och att man inte tillgodoser andra behov. 

5.3.1 Individuella arbetsplaner 

Det finns i intervjumaterialet flera exempel på att individperspektiv kopplas praktiskt till 

individuella arbetsplaner. Det verkar finnas olika modeller av planer och det i sin tur förvirrar 

en del. Samtidigt som dessa planer är individuella så utgör de en grund för den gemensamma 

planeringen som hela verksamheten gör.  En av intervjupersonerna berättar:  

 

Jag tror att vi i våra planer och vårat tänk lägger upp en strategi där vi tänker 
att varje individ skall få just sina behov tillgodosedda men sedan skall alla 
dessa individuella behov rymmas inom ramen för ett handikappboende. Klart 
man skulle önska sig mer individualiserat omsorg. Men jag tror att det 
viktigaste är för individerna att vi är tydliga i att vi inte lovar mer än vi kan 
hålla. 

För att möta individen som den person han eller hon är, med respekt och empati är viktigt i 

intervjuerna. Respektfullt bemötande är en av grunderna i omsorgsarbete. Intervjupersoner 

tog upp bemötandet ur två perspektiv, ett kollektivt bemötande och ett individuellt 

bemötande. Intervjupersoner tog upp exempel som beskrev det kollektiva bemötande som 

personer med funktionshinder upplever i dagens samhälle: 

 

Vi som finns med individerna ute i samhället ser så många exempel där vi ser 
att personer ses som deras funktionshinder. Psykiatrin har en viss stämpel 
och man bemöter alla med psykiatriska funktionshinder på ett visst sätt och 
visst man ramlar dit själv också ibland. Vi kan uppleva att dessa personer får 
till exempel inte samma möjlighet till delaktighet. Nog är det sällan nämnden 
till exempel vill ta in dessa personer och höra deras åsikter. Inte vet jag det 
beror nog på rädsla och okunskap inte så mycket medvetet en vilja att sätta 
dem åt sidan. 

Flera av intervjupersonerna var medvetna om det kollektiva sätt inte bara samhället bemöter 

och behandlar dessa individen på utan att de som personal även ”ramlar dit med jämna 

mellanrum”. Då gäller det att vara professionell och ha en öppen kommunikation i gruppen. 

Personalen kan hur professionella de än är uppleva ibland att man behandlar alla lika, 

psykiatrin har sina speciella drag och omsorgen av personer med utvecklingsstörning sina 

drag. Hur än personalen tar upp dessa perspektiv på t ex arbetsplatsträffar så händer det att 

behandlar alla som sina ”symtom eller sjukdom”. Beslut om gruppen blir gruppens inte 

individens. 
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5.3.2 Kollektiva beslut 

Att beakta varje person som individ och behandla dem så är inte alltid så lätt. Flera 

intervjupersoner tog upp önskan att tillmötesgå individernas önskemål när det gäller till 

exempel aktiviteter men att personal ändå vill ge denna möjlighet till så många som möjligt 

med de resurser som finns. Här upplever intervjupersonerna att det är viktigt att mål och 

medel följs åt. Det upplevs som väldigt frustrerande att läsa om mål som beskriver en rik 

fritidsverksamhet för alla boende och så vet man att personalresurserna inte räcker till att 

tillmötesgå detta. En av intervjupersonerna uttryckte frustrationen på följande sätt: 

 
När föräldrar till exempel har mer eller mindre blivit lovade en massa 
aktiviteter på boende så kan det kännas som att ständigt gå i uppförsbacke 
när man vet att vi är begränsade och visst vill jag att alla skulle kunna ha sin 
egen tid och få göra något ensam med personalen men när det inte går så vad 
gör vi. Vi drar ju ut så många som möjligt och visst det blir kollektivet 
boende som far ut inte Maja som ha de fått det lovat. 

Det kollektiva arbetssättet är något som man påminns om alltid då och då: 

 

Visst ibland känner man igen personalens arbetsmetoder. Utan en ständig 
diskussion om hur vi arbetar kommer vi lätt i gamla spår. Man skall göra 
vissa saker en viss tid och man skall ha samma rutiner, ibland undrar jag vem 
som behöver dessa rutiner 

Det kollektiv bemötande påminner om institutions tiden och det är speciellt arbetsledarna inom 

handikappomsorgen medvetna om. Rutiner är lätta att falla tillbaka på och det kollektiv 

arbetssättet är rotad i verksamheten. Arbetsmetoder som tillämpas i decennier är inte så lätta att 

förändra. Viljan till en mer individanpassad arbetssätt finns och är tydlig i dokument och på 

den arbetsledande nivån men den praktiska tillämpningen behöver utvecklas på alla nivåer. 

Bemötande av individer anges som en grund för alla insatser och upplevelsen som individen 

får i mötet med personalen är avgörande för känslan av individuellt förhållningssätt. 

5.4 Bemötande i socialt arbete 

Bemötande och förhållningssätt och dess betydelse för individen är i grunden densamma inom 

båda verksamhetsgrenar men inom psykiatrin verkar institutionshistorian vara närmare och 

påverka individernas upplevelse mer. Flera av intervjupersonerna tog upp vikten av ett gott 

bemötande som i sin tur ger den enskilde en upplevelse av ett individuellt förhållningssätt. En 

av intervjupersonerna berättade om en person med en lång historia inom psykiatrin där 
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bemötande på institutioner och på nuvarande boende skilde sig åt och där skillnaden blev 

tydlig i just hur hon som individ upplevde detta: 

 

Kvinnan berättade om hennes möten med personal… personal som kunde 
svara henne att det fanns inget kaffe även om de stod med kaffekannan 
bakom ryggen och då berättade hon om hur dumma de trodde att hon var. På 
boendet känner hon att personalen ser henne och bemöter henne med respekt. 
Hon berättade att hon inte behöver känna sig dum även om hon är sjuk och 
behöver personal.  

Citatet påminner om den tiden då omsorgen bedrevs på institutioner. Enligt intervjupersonen 

ett skrämmande exempel på hur personer med psykiska funktionshinder behandlades men 

samtidigt en påminnelse om att förhållningssättet kan göra sig påmind i verksamheten då 

värdegrunden och det etiska förhållningssättet inte diskuteras nog flitigt. Inom omsorgen av 

personer med utvecklingsstörning verkar bemötande och förhållningssätt påminna än idag 

om institutions tid utan att personalen alltid är medvetna om det. 

 

Nog blir det ibland så jag tänker … vem är det som behöver rutiner och ett 
förhållningssätt och bemötande som är väldigt styrd av personalen. Du vet 
inte tänker personalen alla gånger på vems behov man tillfredsställer. 
Lägenheten skall vara på ett visst sätt även om den är väldigt privat och 
kanske där individen skulle mest kunna ha just sitt. Sen när man ställer frågor 
till personalen så tittar de på varandra och då kommer det fram en och en 
annan leende… just det där var vi igen. 

Förhållningssätt och bemötande tycks enligt intervjuerna vara avgörande i hur de når 

individerna. Flera av intervjupersoner tog upp en vanlig fras, behandla andra som du själv 

skulle vilja bli behandlad. Genom att möta individen där han eller hon är med respekt är ett 

utmärkande drag i intervjuerna. 

5.4.1 Behandla andra som du själv skulle vilja bli behandlad 

Intervjupersonerna beskrev vikten av ett gott bemötande som en fråga om respekt och värde 

för varje individ: 

 

Jag känner mig lite okunnig i hur man kan definiera detta. Jag tänker mycket 
på att det handlar mer om att kunna organisera ett arbete. Jag tror definitivt 
att vi har mycket att göra men grunden är 
klar och tydlig, tycker jag. 

Jag tror att behandlar vi alla med respekt och ser de som Kalle och Maja så är 
vi på rätt spår. Jag brukar gå till mig själv, du vet. Även om det som jag får 
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inte är så positivt men får jag det med ett bemötande som respekterar mig 
som individ så upplever jag situationen ändå som mer positivt än om någon 
hade behandlat mig illa, inte sett mig som person utan som ett besvär, du vet. 

Behandla andra som du själv skulle vilja bli behandlad. Ett vanligt uttryck i socialt arbete 

men vad betyder det i praktiken. Behandla andra som Du skulle vilja bli behandlad innebär 

även ett ödmjukt förhållningssätt där individens egen vilja och önskan skall vara vägledande.  

 

Idag ser omsorgen ut så här men för att vi skall kunna leva upp till det vi så 
gärna säger, du vet, behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad, 
måste vi vara ödmjuka och nyfikna att ta reda på hur den andra vill ha det 
och vilken kultur personen kommer ifrån. Det börjar bli tydligt inom 
äldreomsorgen men jag tror att detta kommer även till handikappomsorgen 
och då måste vi vara beredda att möta det. 

Citatet tog upp vikten av att vara medveten om de förändringar som handikappomsorgen står 

inför i och med att människor med andra kulturella bakgrunder kommer att vara i behov av 

handikappomsorgens insatser. Det verkar finnas en medvetenhet för den bredden som 

omsorgen idag bygger på. Bredden som har sin grund i de värderingar som ger 

omsorgsinsatserna dess innehåll och vägledning. 

5.5 Värdegrundens viktiga ingredienser 

Förutsättningar till individualisering byggs enligt intervjupersonerna på ett system där 

värdegrunden verkar ha en betydelsefull roll. Att värdera varje individ utifrån deras förmågor 

och styrkor är grunden i de individuella arbetsplanerna: 

 

I grunden ör varje individ den viktigaste. Sedan är det viktigt att man har 
individperspektiv utifrån varje individ och dennes förutsättningar. 
Man utgår ju hela tiden från individen och hans eller hennes behov /…/ utan 
att för den delen begränsa. Man måste även få testa sina förmågor och hur 
långt man kan nå. 

Värdegrundens viktiga ingredienser enligt intervjupersonerna är, återigen, bemötande, 

upplevelser och självkänsla. Upplevelse av den situation där man bemöts som individ är 

viktigt enligt en intervjuperson: 

 

Varje individ är unik och deras egen upplevelse av individuella anpassningar 
är olika. För mig är det självklart. Individperspektiv utifrån den människans 
perspektiv och förutsättningar, värderingar och så vidare. Men för mig 
handlar det om delaktighet och upplevelsen av service och hjälp till 
delaktighet och planering. För mig är det en värderingsfråga och 
individperspektiv i sitt rätta bemärkelse. 
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Självkänslan som en grundpelare i individens värdegrund uppfattades enligt en 

intervjuperson som ett samspel mellan personal och individ: 

 

Just det här med att lyckas stärker deras självkänsla. Självkänsla som stärker 
det individuella i insatserna är viktigt. Personalen jobbar och stärker 
individen i just det som är viktigt för hans eller hennes självkänsla.  Det i sig 
leder till att personen upplever att det man gör är verkligen bara för honom 
eller henne. 

Upplevelsen av den service som man får verkar också ha betydelse. Upplevelser som är 

unika precis som varje individ är: 

 

För mig handlar det om hur just den individen jag har framför mig upplever 
sin situation. I den upplevelsen finns det en värdegrund som är unik för varje 
individ. Visst handlar mycket om hur delaktig jag får vara men även om hur 
jag upplever det jag får. 

Stora visioner och mål skall enligt flera intervjupersoner kopplas till praktisk handling och på 

individnivå tar intervjupersoner upp det verktyg som finns i verksamheten, de individuella 

arbetsplanerna. 

 

Respektfullt bemötande i alla situationer garanterar såväl organisationen som individerna 

kvalitéer som är svåra att förbigå: 

 

Vi har jobbat länge med visionen som till stora delar handlar om bemötande. 
Bemötande på alla nivåer på ett respektfullt sätt. 

För att säkra demokratin försöker vi arbeta mycket med delaktighet och 
bemötande. Mötet är oerhört viktigt och utgångspunkten till verksamhetens 
ansikte utåt och för den delen inåt med. 

I de flesta möten upplevs det maktaspekter som är viktiga att observera. De professionella 

har ett stort inflytande och kan påverka individens livssituation: 

 

Som personal är det viktigt att tänka eller vara medveten om att vi står på 
olika nivåer.  Boende är beroende av personal på ett eller annat sätt. Det 
gäller att man har bra utbildning och handledning och tänker mycket på 
förhållningssätt. 

Under intervjuer med politiker kom även brukarenkäterna upp till diskussion. 

Intervjupersonen tog upp enkäternas förträfflighet när man vill veta vad de som har insatser 

tycker om verksamheten. Men även synpunkter som brukarnas beroende ställning till den 

som frågar. 
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Vi frågar våra kunder vad de tycker om den verksamheten som vi erbjuder. 
Du vet, det är populärt med brukarenkäter eller kund undersökningar. Men 
jag tycket att det finns en väsentlig skillnad i och fråga en kund i affären och 
en kund inom socialtjänsten. De är ju beroende av oss och sen kan man undra 
vem är det som frågar. Vill jag eller vågar jag klaga, hur kommer det att 
uppfattas. Alla gör ju så gott de kan eller hur? Sen lämnar man ute de som 
eventuellt söker insatser. Jag skulle gärna vilja veta vad de förväntar sig av 
oss. 

Brukarna är beroende som individer av de tjänster som erbjuds, beroende som individer men 

även som grupper. Brukare inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning upplevs av 

intervjupersoner som mera utsatta i den situationen. Personalen upplever att brukarna svarar 

som de tror att de förväntas att svara. Det tycks råda även en kollektiv bild av vad brukarna 

behöver och vad som kan erbjudas. Den kollektiva nivån på bemötande beskrivs som tydlig i 

och med de begränsade resurserna. Grupper ses ofta som kollektiv, personer med 

utvecklingsstörning och personer med psykiska funktionshinder. Alla intervjupersoner var 

tydliga med att man skall utgå från individen. Individernas olikheter ger dock en klar bild av 

vilka svårigheter organisationen upplever för att nå till individanpassning på det sätt man 

skulle vilja: 

 

Det finns ingenting så olikt som individer. Samtidigt ser vi den svåra 
balansen mellan grupp och individ /…/ för om man tittar på arbetet idag så 
här vi gått från individen mer till att jobba med gruppen. 

De ramar som organisationen har dels som verksamhetsmål och som ekonomi påverkar 

förutsättningar till individualisering. Förutsättningar som enligt intervjupersonerna påverkas 

mycket av de värderingar som varje individ har. När mötet mellan professionella och 

personer med funktionshinder bygger på människors lika värde kan det enligt en 

intervjuperson skapa helt nya förutsättningar i en situation som har varit låst: 

 

Att få leva utifrån sina egna förutsättningar… något vi kände att vi hade 
lyckats med handlade egentligen om att vi såg han som individ inte som hans 
sjukdom. En person som levde som vi tyckte i misär och vi försökte år efter 
år att få han på ett boende utan att lyckas. Vi kände oss misslyckade för han 
ville inte göra som vi tyckte var bäst för honom. Till slut gav vi väl mer eller 
mindre upp och proppade inte på honom vårt sätt att tänka. Sedan vände det 
och en dag kom han till enheten och tog handläggaren i hand och säger… 
Välkommen till MITT liv. Och det sa liksom allt. 

Dessa situationer beskrivs som frustrerande när personalen känner att de hamnar i kläm 

mellan olika viljor och målsättningar. Dels så finns det en klar medvetenhet om att 
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omsorgens en av de viktigaste principerna är just individanpassning samtidigt som 

verksamheten styrs av olika riktlinjer, regler och inte minst de ekonomiska ramarna. Citatet 

tar upp dilemmat när personalen har ett sätt att tänka eller som intervjupersonen uttryckte det 

” som vi tyckte var bäst för honom” och försöker anpassa individen till systemet. När 

systemet väl tar ett steg tillbaka och anpassar sig till individen blir resultatet ett annat. Citatet 

är hämtat från psykiatrin och är ett exempel på det arbetssättet som kanske mer tydligt råder 

på just psykiatrin. Enligt intervjuerna i denna studie en förutsättning att få med individerna. 
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6 INDIVIDPERSPEKTIV, MÅL OCH TILLÄMPNING 

 

Detta kapitel inleds med en fördjupad tolkning av intervjuer utifrån frågeställningar 

som varit i centrum för studien samt den litteratur som jag har utgått ifrån.  

6.1. Skillnader och likheter i bakomliggande ideologi och lagstiftning 

Individperspektiv inom den rådande lagstiftningen definieras i såväl Lagen om stöd och service 

som i Socialtjänstlagen. Det finns tydliga likheter i de grundläggande värderingarna i LSS och i 

socialtjänstlagen. Målsättning och övergripande principer är i många fall närmast identiska. 

 

Regering och riksdag har konsekvent i olika propositioner slagit fast att de övergripande 

principerna från handikappreformen skall genomsyra all verksamhet inom socialtjänsten: 

självbestämmande, inflytande, valfrihet och individperspektiv. Flera av begrepp som återfinns i 

olika dokument när det gäller individperspektiv finns i lagstiftningens inledande 

portalparagrafer. Grunderna i LSS kan spåras till handikapputredningens slutbetänkande där de 

bärande principerna om inflytande och självbestämmande formuleras.  

 

Erfarenheten från min studie visar att individperspektiv som en vägledande princip inom den 

svenska handikapp politiken inte var så enkel att definiera eftersom det är så individuellt. Hur 

definierar då de beslutande inom handikappomsorgen individperspektiv? Enligt flera 

intervjupersoner handlar det om att se och bekräfta den enskilda människan som en unik 

individ. Respekt och värdegrund där varje person blir vänligt bemött och respekterad handlar 

om att leva sitt liv på sina egna villkor. De beslutande inom handikappomsorgen i egenskap av 

tjänstemän såg individperspektivet som en rättighet. En rättighet som var tudelad, dels som en 

självklarhet och en skyldighet för kommunen, men samtidigt som en utopi. En utopi som 

kopplades till de ekonomiska ramarna som verksamheten har. Personal som har visioner och 

sätter upp mål för individen samtidigt som organisationen begränsar möjligheten för 

verksamheten att förverkliga dessa mål. Den politiska nivån tyckte att individperspektiv var en 

självklar skyldighet för kommunen men samtidigt medveten om vilka svårigheter personalen 

möter i praktiken.  

Individperspektiv definierades även som en upplevelse av intervjupersoner, upplevelsen för 

individerna av rätt bemötande och omtanke. En intervjuperson stannade även upp i definitionen 
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av rätt bemötande och de kulturella skillnader som socialtjänsten möter. Enligt 

intervjupersonen blir det allt större krav på socialtjänsten att se sina insatser med en bredd som 

man inte har sett tidigare. En viktig egenskap för personalen blir att se och uppfatta vad som är 

mest betydelsefullt för den individ som man möter. 

 

Individperspektiv i yrkesutövandet eller inom uppdraget beskrevs med individuella lösningar 

och med ett perspektiv som fokuserar på personens behov.  Enligt flera intervjupersoner en 

förutsättning för att omsorgsarbetet skall fungera tillfredsställande. På den beslutande nivån 

anges individperspektivet som en viljeinriktning redan i grunderna till lagstiftning och man 

upplever att lagstiftningen är så stark och ny att den inte ännu är ifrågasatt utan alla försöker 

inrikta sina insatser och mål utifrån individens perspektiv. Det tycks finnas en klar koppling till 

de beskrivningar och bärande principer som finns inom rådande lagstiftningar när det gäller 

individperspektiv. Det handikapp politiska definitionen utgjorde en tydlig grund i alla 

intervjuer. 

6.2. Individuella lösningar med fokus på varje enskild människa 

I forskningen om den enskildes ställning finns det en tydlig tendens som visar på den 

begränsad möjligheter att påverka. Mallander (1999) har i sin avhandling lyft fram det 

kontrollerande arbetssättet som fortfarande råder på gruppbostäder. Tillsynsmyndigheten, 

länsstyrelsen har även i sina rapporter påpekat att man ännu inte har nått handikappreformens 

mål om självbestämmande. 

 

Ju närmare den praktiska tillämpningen man kommer i organisationen desto närmare individ 

definitionen kommer man. Som arbetsledare och handläggare är man fokuserad på att varje 

beslut om insatser skall bedömas individuellt i den aktuella situationen den enskilde befinner 

sig i. Hur tillämpas då individperspektiv inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning 

och personer med psykiska funktionshinder? Återkommande påminner intervjupersonerna om 

att varje situation är unik och skall bedömas så men samtidigt tycks man vara medveten om 

svårigheten att se varje situation utan att vara medveten om helheten. Individens egen lägenhet, 

den privata världen är viktig att respektera då man definierar individperspektiv på 

arbetsledarnivån. Inom såväl omsorgen av personer med utvecklingsstörning som inom 

psykiatrin är minnena från de stora institutionernas tid närhistoria. Skillnaden tycks ibland bli 

så tydlig att intervjupersonerna kan se detta som ett hinder för att de skall kunna tillförsäkra 
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den enskilde individen en god levnadsnivå. Detta stämmer väl med de slutsatser som Jansson 

(2002) tog upp i sin avhandling. För att berätta om den praktiska tillämpningen tog 

intervjupersonerna upp verkliga situationer där de har ställts inför dilemmat individ kontra 

gruppen. Det tycks finnas en vilja och en ambition att tillfredsställa så många som möjligt 

samtidigt som man vill ge det där lilla extra till varje individ. I diskussionerna kommer de 

ekonomiska konsekvenserna fram och organisationen verkar vara väl medveten om lagens krav 

men känner sig ambivalent mot kommunens riktlinjer eller mer eller mindre uttalade krav av 

ekonomisk karaktär. Arbetsledarna talar om personalen frustration när de känner att de inte 

räcker till och kan känna sig professionella i alla situationer.  

 

Hur verksställs de individuella behoven när resurserna är knappa? Gustavsson (2002) kom i sin 

avhandling fram till de ekonomiska konsekvenserna av en rättighetslag som LSS. Hans 

slutsatser om den enskildes verkliga rättigheter när kommunens ekonomi kan sätta de ur spel, 

togs även upp av intervjupersoner. Tydligast kunde denna tendens ses i denna studie under 

intervjuer med arbetsledare som även hade vissa handläggaruppgifter. Personerna upplevde det 

svårt att kunna känna sig professionella i sina roller som handläggare då de var mycket 

medvetna om att varje individ skall bedömas individuellt men hade ändå politiskt tagna 

riktlinjer att ta hänsyn till. Som en av intervjupersonerna uttryckte det ”individuellt enligt 

kommunens riktlinjer”. Tydligheten i besluten när det gäller individperspektiv var en klar 

utgångspunkt för alla beslut på arbetsledarnivån. Däremot kunde inte den beslutande nivån vara 

lika tydlig i sina beslutsformuleringar med motivering att deras beslut är formuleringar av mera 

övergripande nivå. Beslut som gäller en nybyggnation av en boendeenhet formulerades som ett 

övergripande beslut och det individuella kom med då besluten formulerades och verkställdes 

för varje enskild individ.   Enligt de beslutande fanns det tillfällen då man kunde konstatera att 

besluten hade fått en annan inriktning när inflytande och delaktighet med berörda 

handikapporganisationer hade fungerat. En intervjuperson berättade om hur inriktningen på ett 

nytt boende ändrades när anhöriga och brukarorganisationen hade kommit med i planeringen: 

 

Det vi trodde var omöjligt och var beredda att argumentera med 
organisationer blev inte alls så utan vi kunde konstatera att deras mål var 
betydligt närmare individen än vad vi hade som mål. Vi var mer inriktade på 
alla bestämmelser och rekommendationer som fanns och trodde att det som 
någon annan hade sagt var viktigt var det som gällde även för våra 
ungdomar. 
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Det som dock var mer vanligt var att man diskuterade med tjänstemännen inom berörda enheter 

innan man fattade beslut som berörde personer med utvecklingsstörning eller psykiska 

funktionshinder. De beslutande tjänstemännen hämtade informationen från arbetsledare och 

övrig personal. Det kommunala handikapprådet fungerar som en länk mellan 

brukarorganisationen och kommunen. 

6.3. Brukarorganisationer och deras roll 

I denna studie har inflytande studerats från olika perspektiv. Hur kan den enskilde påverka de 

insatser som han eller hon har? Vilka möjligheter har den enskilde att påverka de beslut som tas 

på den politiska nivån när det gäller olika stödformer inom handikappomsorgen?  

Det tycks finnas en viss stelhet i systemet som försvårar individernas möjligheter till 

inflytande. Regelsystemet kan upplevas tungt och byråkratiskt och det finns en tradition av ett 

kollektivt inflytande genom de kommunala handikappråden. Beslutsfattare uppger sig känna en 

viss osäkerhet i denna fråga. En osäkerhet som kan enligt dem bero på en rädsla för olikheter, 

attityder och även på vissa fördomar som man har. En av intervjupersonerna jämförde attityder 

till funktionshindrade med relation vi har till äldre personer.  

 

Alla har vi äldre personer runt i kring oss men alla har inte en naturlig 
relation till funktionshinder. Detta tror jag kan göra att vi blir rädda för det vi 
inte känner till och hellre då låter bli att erbjuda möjligheten till inflytande, 
inte medvetet, absolut inte, men vi är rädda och osäkra i den situationen och 
reagerar, tycker jag… helt mänskligt, fel givetvis mot den enskilde, men… 

Analysen tyder på att det kollektiva inflytande genom andra som representerar de 

funktionshindrade, föräldrar, syskon eller intresseorganisationer tycks vara det vanliga sättet att 

kunna påverka. På boendeenheterna finns det dock en viss utveckling mot de så kallade 

boenderåd där boende på enheten kan påverka och ha inflytande i det som händer och sker på 

enheten. Vid en djupare analys upplevs även det inflytandet ha en viss karaktär av kollektiva 

beslut. De personliga ombuden har inom psykiatrin ökat personernas möjligheter till inflytande 

och det verkar vara för att dessa ombud är just personliga. Detta stämmer väl med de 

intentioner som psykiatrireformen har med insatsen. Likaså upplevs kontaktpersoner inom 

omsorgen av personer med utvecklingsstörning fylla en mer personlig funktion. 

 

För den enskilda individen tycks det inte vara möjligt att skilja mellan inflytande över insatsen 

och inflytande i vardagslivet. För personer med psykiska funktionshinder tycks den egna 
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lägenheten ge en identitet och en möjlighet till självbestämmande och inflytande. Det som 

framgick av denna studie var att inflytande över verksamhetsfrågor kanske till och med är 

större inom psykiatrin än inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning. Man uppger att 

man har kontinuerliga samråd med brukarorganisationer och boende men man understyrker att 

detta är hur verksamheten uppfattar det, hur brukarna upplever deras inflytande är ett outforskat 

område. Socialstyrelsens översyn visar dock att brukarna upplever att ”personalen bestämmer 

över huvudet på oss sjuka” (Socialstyrelsen 1998 b).  

 

Individuella planer är ett instrument som används inom såväl omsorgen av personer med 

utvecklingsstörning som inom psykiatrin. Det finns dock en tydlig förvirring i begreppen 

individuell plan och arbetsplan för en viss insats. Individens deltagande i planeringen skiljer sig 

åt mellan dessa två undersökta grupper. Inom psykiatrin finns det mera som en förutsättning för 

planering av insatser. Inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning är det inte alltid 

personen är med på möten utan representeras av kontaktperson eller god man.  

 

För att förflytta studien ytterligare en nivå i definitionen av individperspektiv fokuserades 

blicken på verksamheternas målstyrning och hur den kan användas för att den enskilde skall stå 

i centrum. 

6.4. Målstyrning som medel för individualisering 

Hur använder den politiska organisationen målstyrningen för att fokusera på individen? 

Målstyrning är ett sätt för kommunen att länka samman den politiska styrningen med den 

professionella verkställigheten av de olika lagstiftningar som råder till exempel inom 

socialtjänsten. Socialtjänsten som i sig är en av de mest regelstyrda verksamheter inom den 

kommunala organisationen. Förvaltningens uppgift är att utifrån de mål som nämnden har 

antagit och de krav som speciallagar och föreskrifter som tillsynsmyndigheten tillskriver 

kommunen driva verksamheten på bästa möjliga sätt. 

 

I denna studie har det visat sig att brukarnas medverkan till största del består av kontakt med 

brukarorganisationer till exempel genom de kommunala handikappråden. En annan form som 

de intervjuade politikerna tog upp är de brukarenkäter som görs eller borde göras för att ta reda 

på hur verksamheten uppfyller brukarnas behov och vilka behov till utveckling eller förändring 

av insatser som finns. En av de intervjuade politikerna tog upp brukarnas beroendeställning och 
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hur det påverkar de svar som man eventuellt får. Vidare stannade intervjupersonen upp i det 

faktum att genom att utvärdera de insatser och deras förträfflighet i individfokusering som 

faktiskt verkställs idag, lämnar man ut den uppsökande verksamheten kommunen har. Enligt 

intervjupersonen är det även viktigt att veta hur man kan få reda på vad de personer som ännu 

till exempel bor hemma anser är viktigt för att de skall kunna känna att de bemöts som 

individer. Dessa synpunkter talar för den kollektiva påverkansmöjlighet som man har som 

individ och påvisar även att den direkta möjligheten till inflytande och delaktighet är 

begränsad.  

 

Verksamheten har utvecklings- och kvalitetsansvaret för burkarinflytande och för det 

individinriktade arbetssättet. Förvaltningen anger värdegrunden för sättet att arbeta genom mål, 

policy och genom olika strategiska dokument intar de även en viktig roll i att föra detta vidare 

till personalen. En stor del av ansvaret för inflytande bärs idag av de politiska nämnder som är 

ett beslutande och styrande organ. Enligt en av intervjupersonerna blir det lätt en fel fokusering 

då politiker sitter långt ifrån verkligheten och innehar andra kompetenser än de beslutar ifrån 

och därför borde ramarna och besluten flyttas till rätt nivå men med en öppen och rak 

diskussion med de förtroendevalda. 

 
 



 59

7 KVALITETSMÅTT ELLER UTOPI 

Detta kapitel avslutar studien med en diskussion om individperspektiv är något som kan 

definieras och vad är det som är av vikt för den enskilda individen. Studien avslutas med en titt 

framåt, vilka frågor har studien väckt och vad skulle en framtida studie om ämnet kunna 

vidareutveckla. 

7.1 Individperspektiv och dess möjligheter, inte helt oproblematiskt 

Vad händer och framför allt vad krävs för att individen som mittpunkt upplever att hon eller 

han tas på allvar och känner att det handlar om ”mitt liv”.  Vad är individperspektiv? Hur kan 

det tillämpas från teori till det praktiska arbetet? Viktiga begrepp och frågor som berör 

individperspektiv. Frågorna var många och arbetet resulterade i ett mycket vidare resonemang 

än vad jag hade förväntat mig.  

 

I de undersökta kommunerna fanns det en del variationer där verksamheternas karaktär och 

storlek spelade en roll. I den undersökta glesbygdskommunens var inte verksamheterna så stora 

och variationen på insatser mindre. Det framkom en del skillnader i arbetsledarnas diskussioner 

om individens möjligheter till inflytande. Inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning 

var möjligheten till individuellt inflytande mindre än hos psykiatrin. Men inom psykiatrin såg 

man attityderna hos allmänheten och individerna själva som ett hinder.  

 

En stärkt ställning för individen är ett område som behöver utvecklas och prioriteras. Men 

många ställer sig frågan hur detta skall gå till och om det överhuvudtaget är möjligt. Mot denna 

bakgrund är det viktigt att lyfta upp till dagsljuset de hinder som finns för att vi skall kunna 

stärka individen. En fråga som har väcks under denna studie är hur man skall kunna säkerställa 

att personer som inte själva kan föra sin talan får sina behov tillgodosedda. Vad finns det för 

metoder att jobba med brukarinflytande med grupper som inte hörs och syns så mycket?  

 

Ett annat hinder som kom upp i denna studie är de ekonomiska konsekvenserna av ett ökat 

inflytande. Frågan om den enskildes ökade inflytande måste relateras till socialtjänstens 

förutsättningar. I detta perspektiv blir de ekonomiska resurserna av stor betydelse. De 

företrädare för kommunerna som intervjuats i denna studie uttrycker själva att man inte alltid 

kunnat arbeta med ökat inflytande så som man hade önskat sig på grund av bristande resurser.  
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Individualisering och möjligheten att påverka som ett mål för verksamheten måste redan initialt 

diskuteras i termer av möjlighet att välja. Skall individen stöttas i att växa måste man vara 

medveten om att kunna erbjuda nya alternativ. Systemets tröghet upplevdes som ett hot för 

individualiseringen enligt uppsatsen. Tröghet som yttrade sig som svårighet att anpassa 

verksamheten efter förändrade förutsättningar. 

7.2 Individperspektiv, en skriven rättighet eller en arbetsmetod 

En fråga som kan ställas om individperspektiv är en rättighet som är väl förankrat i alla 

dokument och i den rådande lagstiftningen eller om det ses som en arbetsmetod. Studien har 

inte varit av komparativ karaktär. Studien har haft som syfte att studera hur individperspektiv 

tillämpas inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning och personer med psykiska 

funktionshinder, inte om det finns likheter eller skillnader. Resultatet i studien tyder dock på att 

det finns en skillnad inom dessa verksamhetsgrenar. En skillnad som tycks definiera vikten av 

individuella arbetssätt med utgångspunkt från olika perspektiv.  

 

Inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning är lagens intentioner och individens 

ställning tydligt som en rättighet. Tydligheten är slående i alla dokument och när arbetsledarna 

berättar om arbetsplaner. Näst intill så det verkar som en självklarhet, i teorin. När det sen 

kommer till den praktiska tillämpningen är det inte lika självklart. Dilemmat mellan 

individualism och kollektiva arbetssättet kan i praktiken stå ivägen för den självklara 

intentionen man så gärna pratar om. Alla vill och står bakom det individuella arbetssättet men 

attityder och inställningar påminner om gamla tider. Attityder som har betydelse för individer 

och påverkar såväl personal som beslutsfattare och folk på gatan. Vad kan denna kategorisering 

bero på? En del attityder leder till att man bortser från de individuella egenskaperna hos 

personer med utvecklingsstörning. Andra attityder kan leda till att man bortser att alla individer 

har önskningar även personer med utvecklingsstörning. För personer med utvecklingsstörning 

handlar det många gånger om att förlita sig på att andra ser till att de individuella behoven 

tillgodoses. Andra kan handla om anhöriga, gode män eller personal. Då blir lagens intentioner 

något som lutar sig mot i argumentationen om individperspektiv.  

 

Inom omsorgen av personer med psykiska funktionshinder verkar individens ställning vara mer 

en arbetsmetod. Intervjuerna inom detta verksamhetsområde vittnar om individperspektiv som 

en förutsättning för att man överhuvudtaget kommer individen nära. Attitydernas betydelse för 
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denna grupp kommer oftast från en förutbestämd uppfattning. Institutionens förhållningssätt är 

även inom psykiatrin nära. Men här blir individens ställning och betydelse en annan. Personens 

medverkan i arbetsplaner blir ett verktyg för personalen, en slags överenskommelse där inte 

bara behandling utan även sociala aspekter blir individens egen plan. 

7.3 Kvalitetsmått eller utopi 

När jag som kund köper en vara så vill jag veta vad jag får. Jag läser in innehållsförteckningen. 

Läser av priset och kanske till och med konkurrentens pris. Hur gör man då som kund inom den 

offentliga sektorn? Kan individer överhuvudtaget kallas för kunder? 

 

Den bild som växte fram under uppsatsarbetet var en bild av en vågskål. Bilden visualiserades i 

en av intervjuerna när vi pratade om förväntningar. Vetskapen om vad man kan förvänta sig är 

viktigt för att kunna stötta individer på ett bra sätt. För vet jag vad jag kan förvänta mig är jag i 

ett möte med en myndighetsperson i ett annat läge än om jag möter personen utan att veta vart 

mötet skall leda. 

 

Frågan om den enskildes inflytande kan aldrig vara en enbart professionell fråga utan blir också 

förr eller senare politisk. Ytterst handlar det om vilka rättigheter de folkvalda vill ge 

individerna i olika situationer och dessa skall verkställas ute på enheterna. Diskussionen får 

inte för den skull bli en politisk diskussion. Bestämmer man sig för att individens inflytande är 

viktigt måste man också inse att det kräver insatser och samordnade professionella åtgärder. 

Dilemmat som kommunerna hamnar i är på ena sidan en stark lagstiftning och på andra sidan 

de förutsättningar som kommunerna har att tillgodose individernas behov så som lagen 

tillskriver det. Starka brukarorganisationer och en professionell personal tillsammans med 

individerna kan och bör höja sina röster för en fördelningspolitik som inte sätter svaga grupper 

mot varandra i den kommunala ekonomin. Som det är i dag så sätts olika grupper inom sociala 

sektorn mot varandra, kräver LSS resurser måste man ta det från något annat. Då kan tysta 

grupper som t ex missbrukare eller äldre få mindre resurser ur den gemensamma potten. 

 

Under uppsatsens gång har jag tillsammans med intervjupersonerna funderat på om en total 

individanpassning är utopi eller är det en riktig möjlighet för den enskilda individen. Jag 

avslutade intervjuerna med att be intervjupersoner beskriva hur de skulle vilja ha den omsorg 

som de själv skulle söka. Att veta vad man kan förvänta sig, att mötas med respekt och få vara 
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sin egen personlighet var viktiga ingredienser i en individanpassad verksamhet. Att man sedan 

inte kan leva precis som hemma och får alla sina egna önskemål uppfyllda var inte så viktigt. 

Det finns en förståelse för att en total individanpassning inte är möjlig när individen är en del 

av en helhet men många andra önskemål. Inga konstigheter utan rent ”bondförnuft”.  

 

Nu kan jag titta tillbaka och undra om jag har uppnått syftet med studien. Jag kan säga att jag 

har fått en liten inblick i vad man menar med individperspektiv och hur det blir verklighet när 

det blir verklighet. En inblick som blev bredare och djupare än vad jag hade förväntat mig. En 

inblick som har gett svar på en del frågor men kanske fött många fler.  

 

En fråga som väcktes under studien är hur man skulle kunna utveckla metoder för att få veta 

vad individerna vill? Det vore intressant att veta individerna egen uppfattning och inte som det 

för det mesta är en uppfattning som har tolkats kanske en eller flera gånger. Hur ser det ut inom 

psykiatrin? Lagstiftningens intentioner och deras förverkligande har varit föremål för ett antal 

studier men oftast genom andras upplevelser. Vi ser en bild genom egna glasögon och tolkar 

det som är de enskilda allra närmast, det individuella. Det är när vi har tagit av oss glasögonen, 

den färdigtänkta ramen och ger plats åt människan framför oss som vi kan få höra: 

 

Välkommen till mitt liv!   
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Bilaga 1 
 
 
 
 

Socialnämndes ordförande 
Socialchefer 
Arbetsledare för personal inom boende för personer 
med utvecklingsstörning och för personer med 
psykiska funktionshinder 

 
 
 
 
 
 
Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 
 
Jag heter Mervi Kostet och studerar på Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska 
universitet. Jag har påbörjat mitt arbete med en D-uppsats om individanpassade insatser för 
personer med utvecklingsstörning och personer med psykiska funktionshinder. Syftet med 
studien är att undersöka hur den politiska och den professionella organisationen definierar 
individanpassning och hur den tillämpas i det praktiska arbetet på planerings och 
verkställighetsnivån. 
 
Min förhoppning är att kunna genomföra intervjuer med ordförande i socialnämnd, socialchef 
och arbetsledare för personal inom boende för personer med utvecklingsstörning och för 
personer med psykiska funktionshinder. Ditt deltagande är mycket viktigt för att jag skall 
kunna besvara frågeställningarna i min D-uppsats. Intervjuerna kommer att bandas och 
analyseras av mig med stöd av min vetenskapliga handledare. Materialet från intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att varken namn eller kommun tillhörighet 
på de intervjuade personerna kommer att uppges. Materialet kommer att förstöras efter att 
uppsatsen är klar. Deltagande i intervjuerna är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så 
önskas. 
 
Jag kommer att kontakta er per telefon de närmaste dagarna för att fråga om jag kan intervjua 
dig. Intervjun kommer att ta cirka en timme att genomföra och resultatet kommer att finnas 
tillgängligt i en D-uppsats vid Institutionen för hälsovetenskap. 
 
Vid eventuella frågor och synpunkter kan ni kontakta mig per telefon. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Mervi Kostet tfn: 070-27 00 353 
 
Vetenskaplig handledare: 
Johans Sandvin 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
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Bilaga 2 
 
Temaområden/intervjufrågor    
 
Arbetsledare 
 
Temaområde 1 
 
Övergripande definition av individperspektiv 
 
Intervjufrågor 

 
1.1. Hur skulle du vilja beskriva individperspektivet i ditt arbete? 
 
 
Temaområde 2 
 
Tydligheten av individperspektiv på beslutsnivå 
 
 
Intervjufrågor 
 
2.1. Hur tycker du att individperspektivet tydliggörs i de beslut som de beslutande tar? 
 
2.2. Finns det situationer där du har upplevt att individperspektivet inte ha fått det 

utrymmet du hade önskat dig? 
 

Vad tror du att det beror på i så fall? 
 

2.3. Upplever du en konflikt mellan ditt sätt att se på individperspektiv och hur den 
definieras på beslutsnivå? 

 
 Känner du att du kan påverka situationen i så fall? 
 
 Vilka medel har du för att påverka situationen? 
 
2.3. Känner du till om det finns måldokument i er kommun som tar upp 

individperspektivet? 
 

Hur används dokumenten? 
 
 
Temaområde 3 
 
Individens delaktighet i planeringen 
 
Intervjufrågor 
 
3.1. På vilket sätt är individen med i planeringen av insatser? 
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3.2. På vilket sätt befrämjar du individens möjligheter till delaktighet i planeringen av 
insatser? 

 
3.3. Vad ser du för styrkor/svagheter i en individinriktad arbetssätt? 
 
3.4. Kan du nämna några exempel där du känner att ni har lyckats väl med individens 

delaktighet i planeringsarbetet? 
 
3.5. Kan du berätta om en situation där du har känt att ni har inte lyckats med att ha ett 

individperspektiv i ert planeringsarbete? 
 
 Vad tror du att det berodde på? 
 
Temaområde 4 
 
Individens delaktighet i verkställigheten av insatser 
 
Intervjufrågor 
 
4.1. Hur befrämjar du individens delaktighet i verkställigheten av insatser? 
 
3.4. Vad innebär individuella planer för dig? 
 

Hur medverkar individen i upprättande av individuella planer? 
 

3.5. Boende på t ex gruppbostad innebär att man bor i egen lägenhet men delar mycket 
med de övriga på samma gruppbostad. 
 
Hur tycker du att ni kan tillämpa individperspektivet i grupper? 
 

3.6. Kan du nämna några exempel där du känner att ni har lyckats väl med individens 
delaktighet i ert dagliga arbete? 

 
4.6. Kan du berätta om en situation där du har känt att ni inte har lyckats med att ha ett 

individperspektiv i ert dagliga arbete? 
 
 Vad tror du att det berodde på? 
 
Avslutande frågor 
 
Har du något annat du skulle vilja ta upp om individperspektivet? 
 
 
 
 
 
  Tack för din medverkan!!!!  
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Bilaga 3 
 
Temaområden/intervjufrågor 
 
Socialchef/socialnämnds ordförande 
 
 
Temaområde 1 
 
Övergripande definition av individperspektiv 
 
Intervjufrågor 
 
1.1. Hur skulle du vilja beskriva individperspektivet i ditt arbete/uppdrag? 
 
Temaområde 2 
 
Tydligheten av individperspektiv på beslutsnivå 
 
 
Intervjufrågor 
 
2.4. Hur tycker du att individperspektivet tydliggörs i de beslut som ni tar? 
 
2.5. Finns det situationer där du har upplevt att individperspektivet inte ha fått det 

utrymmet du hade önskat dig? 
 

Vad tror du att det beror på i så fall? 
 

2.3. Upplever du en konflikt mellan ditt sätt att se på individperspektiv och hur den 
definieras på beslutsnivå? 

 
 Känner du att du kan påverka situationen i så fall? 
 
 Vilka medel har du för att påverka situationen? 
 
2.4. Känner du till om det finns måldokument i er kommun som tar upp 

individperspektivet? 
 

Hur används dokumenten? 
 
 
Temaområde 3 
 
Individens delaktighet i planeringen 
 
Intervjufrågor 
 
3.3. På vilket sätt är individen med i planeringen av insatser? 
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3.4. På vilket sätt befrämjar du individens möjligheter till delaktighet i planeringen av 
insatser? 

 
3.3. Vad ser du för styrkor/svagheter i individinriktad arbetssätt? 
 
3.4. Kan du nämna några exempel där du känner att ni har lyckats väl med individens 

delaktighet i planeringsarbetet? 
 
3.5. Kan du berätta om en situation där du har känt att ni inte har lyckats med att ha ett 

individperspektiv i ert planeringsarbete? 
 
 Vad tror du att det berodde på? 
 
3.6. Finns det måldokument i er kommun som tar upp individperspektivet? 
 

Hur används dokumenten? 
 
 
 
Avslutande frågor 
 
Har du något annat du skulle vilja ta upp om individperspektiv eller om individanpassade 
insatser? 
 
 
  Tack för din medverkan!!!!! 


