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Sammanfattning “Vad ska vi säga?” 
Detta är en studie med hermeneutisk utgångspunkt som avser synliggöra vilka 

bakomliggande associationer yrkesverksamma inom LSS i hemmiljö har kring vanliga 

begrepp, synliggöra begreppens relation till verkligheten samt synliggöra samsyn och 

maktbalans mellan verksamhet och organisation kring begreppsanvändning. Begreppen 

som behandlas i studien är vårdare, boendestödjare, stödassistent samt brukare, kund och 

hyresgäst. Undersökningen har utförts kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer med 

sex yrkesverksamma respondenter. Teoretiska förklaringsmodeller består av Karen Healy, 

diskursteori, Michael Lipsky street level bureaucrats samt Stevens Lukes, identitetsrelaterad 

dominans. I resultatet och analysen sammanfattas två övergripande teman:  

1. ‘Vilka är vi och vad gör vi’ med underkategorierna ‘Anställd som vårdare, arbetar som 

något annat’, ‘brist på samsyn och information kring begreppsanvändning’ samt ‘Begreppet 

kund, utan förankring i praktiken’  

2. ‘Konstruerande associationer’ med underrubrikerna ‘vårdare’, ‘brukare’ samt ‘övriga 

begrepp’ 

 

Abstract “What should we say?” 
This is a study with a hermeneutic point of view that aims to make visible which underlying 

associations professionals in “the law on support and service to certain disabled people” that 

work in home environment have about commonly used concepts, make the concepts' 

relation to reality more visible and make visible the view of conceptual use between 

colleagues and organization. The concepts that are dealt with in the study are for the 

professionals the swedish terms; “vårdare”, “boendestödjare”, “stödassistent” 

(supportassistant), and for the target group; “brukare”, “kund” and “hyresgäst”. The study has 

been carried out qualitatively through semi-structured interviews with six working 

professionals within the context. Theoretical explanatory models consist of Karen Healy, 

discourse theory, michael lipsky street level bureaucracy and Stevens Lukes, identity-related 

domination. The results and the analysis summarize two overall themes: 

1. Contradiction between concepts and reality with the subcategories "Employed as vårdare, 

working as something else", "lack of consensus and information about concept use" and 

"The concept of kund, without anchoring in practice" 

2. Constructing associations with the subcategories "vårdare", "brukare" and "other 

concepts" 

 
Searchwords: Discourse, labeling, Identity-related domination, language, service user. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Synen på och arbetet med funktionshindrade personer har utvecklats mycket under 

1900-talets senare hälft. På 1950-talet kunde en funktionshindrad person bli kallad idiot, 

sinnesslö och imbecill, varit inlåst på en institution, avidentifierad och utan någon tanke på 

samhällsdeltagande (Karl Grunewald, 2015). Under 1960-talet började samhället se 

funktionshinderområdet som ett gemensamt ansvar och inte bara ett problem hos individen, 

en strävan efter jämlikhet och delaktighet påbörjades (Barbro Lewin, 2011). Arbetet 

utvecklades från institutioner till att också omfatta mindre isolerade samhällen. Här fick 

målgruppen möjlighet till ett sorts simulerat samhällsdeltagande men utan integration med 

samhället i övrigt (Karl Grunewald, 2015). I slutet av 1980-talet påbörjades en utredning som 

ledde till LSS-reformen 1994. Med lagen om särskilt stöd och service för vissa 

funktionshindrade, LSS, finns idag en omfattande samhällsplan för arbetet inom 

funktionshinderområdet (Barbro Lewin, 2011). Stöd ska nu utvecklas med målsättning att ge 

målgruppen full delaktighet i samhällslivet och med full hänsyn till individens 

självbestämmande och integritet (om stöd och service till vissa funktionshindrade ((LSS) 

SFS 1993:387). 

Under utvecklingen från institutionsvård till LSS har också språkbruket utvecklats, en 

person med funktionshinder kallas inte längre för idiot, sinnesslö eller imbecill. Istället har 

flera nya begrepp formats, några med syfte att stärka målgruppens integritet och 

självbestämmande (Heffernan, 2005) och andra i samband med samhällsförändringar som 

exempelvis privatisering och new public manegement (Juholt, 2014). Under mina tio år som 

yrkesverksam inom LSS har målgruppen bland annat kallats för kund, brukare, boende, 

hyresgäst och klient, ibland har flera benämningar funnits på samma verksamhet. 

Utvecklingen av begrepp för att titulera yrkesverksam uppfattar jag som mindre 

dramatisk där exempelvis Stockholms stad använder vårdare som formell titel för anställda 

inom LSS i hemmiljö. Detta begrepp användes också för yrkesverksamma på institutioner 

1950 (Grunewald, 2015). Utöver begreppet vårdare har flera andra begrepp utvecklats, en 

sökning på “servicebostad stockholms län” på arbetsförmedlingens platsbank 2019-05-30 

resulterade i sex träffar med tre olika begrepp för den yrkesverksamma. Stödassistent, 

vårdare och boendestödjare. 
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1.2 Problemformulering och syfte 
Med den utveckling av funktionshinderområdet LSS har inneburit ser jag att arbetsrollen för 

den yrkesverksamma inom LSS i hemmiljö idag inbegriper långt mycket mer än att vårda. 

Jag uppfattar att begreppet vårdare skapar en motsättning i relation till det arbete som utförs 

vilket jag menar kan innebära ett förminskande av yrkesverksamma inom lss i hemmiljö. 

Med utgångspunkt i Steven Lukes (2008) beskrivning av identitetsrelaterad dominans 

ser jag att detta kan innebära obalans i maktrelationen mellan yrkesverksamma inom LSS i 

hemmiljö och resten av organisationen, exempelvis LSS-handläggare och chefer. Lukes 

(2008) beskriver “icke erkännande” som avsaknaden av en önskad identitet. Där 

framställandet av gruppen istället blir förminskande vilket i sin tur kan innebära ett förtryck 

samt att bilden som framställs internaliseras.  

Utöver begreppet vårdare förekommer också flera andra begrepp och jag uppfattar 

det som otydligt vilka begrepp som ska användas och vilka associationer begreppen 

egentligen skapar. Även för målgruppen förekommer flera olika begrepp där jag uppfattar 

associationer och användningsområde som otydlig. Med utgångspunkt i Karen Healys 

diskursteori samt Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater menar jag att begreppen som 

används för att titulera yrkesverksam och begreppen som används för att benämna 

målgruppen har stor betydelse för den yrkesverksammas självbild, bilden av målgruppen 

och bilden av yrkesgruppen. Healy (2014) menar att språkbruk formar våra handlingar, 

tankar och identiteter samt de organisatoriska ramar som möjliggör vissa handlingar och 

exkluderar andra. Lipsky (2010) menar att språkbruk i olika grad innebär en kategorisering 

av människor där personer inom kontexten kan tillskrivas egenskaper som kanske inte 

existerat utanför, samtidigt beskriver Lipsky att kategoriseringen med tiden kan påverka 

individens självbild. Med detta ser jag det som viktigt att undersöka vilka associationer 

yrkesverksamma gör till både begrepp de själva tituleras med och till begrepp som används 

för att benämna målgruppen. 

Syftet med uppsatsen är att synliggöra yrkesverksammas associationer kring vanliga 

begrepp, synliggöra begreppens relation till det praktiska utförandet samt synliggöra samsyn 

och maktbalansen mellan verksamhet och organisation i relation till begreppsanvändning. 

 

1.3 Forskningsfråga 
Vilka tankevärldar finns bakom vanliga begrepp för yrkesverksam och målgrupp inom LSS i 

hemmiljö? 
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1.3.1 Frågeställningar 
1. Hur ser diskussion och information ut kring vanliga begrepp inom LSS i hemmiljö. 

2: Vilka associationer kopplar yrkesverksamma till vanliga begrepp inom LSS i hemmiljö. 

3: Hur överensstämmer associationerna mellan olika begrepp och mellan yrkesverksamma. 

4. Hur nära uppfattas associationerna vara det praktiska utförandet. 

 
1.4 Centrala begrepp 
Denna rubrik avser förklara vad jag menar med vissa, ej allmängiltiga, begrepp. Eftersom att 

min uppsats behandlar just begreppsanvändning har det inte varit helt enkelt att komma 

fram till vad jag ska kalla de aktörer som inkluderas i uppsatsen. Jag ser det också 

omständigt för både mig som författare och för läsaren att ständigt skriva ut en längre 

förklaring kring vilken aktör jag skriver om. Jag har därför valt att använda begrepp jag 

uppfattar så neutrala som möjligt. Begreppen jag ser nödvändiga att förtydliga följer nedan. 

1. Målgrupp: Personer som omfattas av LSS och bor i en bostad ansluten till LSS i 

hemmiljö.  

2. Yrkesverksam: anställd på en verksamhet inom lss i hemmiljö som arbetar direkt 

med målgruppen, exempelvis på en servicebostad eller gruppbostad. 

3. Organisation: Andra aktörer inom LSS som har direkt inflytande över 

yrkesverksam och målgrupp, exempelvis chefer och handläggare. 
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2. Kunskapsläge 
Detta kapitel har jag valt att dela upp i tre delar baserat på tre utgångspunkter jag ser som 

centrala i min uppsats. Den första delen kallar jag för “en föränderlig praktik, ett föränderligt 

språk” och den har för avsikt att skapa en förståelse kring förändringar i socialt arbete och 

hur dessa förändringar också påverkar begreppsanvändning och begreppsassociationer. 

Min andra del har jag valt att kalla ‘begrepp, mer än ord’, denna del avser behandla hur 

begrepp kan ha en djupare innebörd och hur det påverkar det som benämns. Den tredje och 

sista delen har jag valt att kalla ‘hegemoni inom socialt arbete’, denna del avser behandla 

den maktaspekt jag tänker kan finnas mellan yrkesverksam och organisation. I den delen 

har jag inkluderat en studie som genom diskursanalys undersöker hegemoni mellan stat och 

socialarbetare. 

Databaserna jag har använt är “SocINDEX”, “Diva”, “libris” samt “ASSIA”. Utöver 

dessa databaser har jag också sökt via google scholar. Sökorden jag har använt inkluderar 

engelska och svenska motsvarigheter på: “communication in social work”, “people with 

mental disabilities and discourse”, “discourse”, “hegemony  and people with disabilities”, 

"social workers and hegemony", “communication and social work”, “theory of identity”, “social 

worker and language”, “client and language”, “Language and social work”, “identity and 

social work”. 

Kapitlet inkluderar: Modern teoribildning i socialt arbete av Malcolm Payne. Strultjejer, 

arbetssökande och samarbetsvilliga av Mats Börjesson och Eva Palmblad. Social work, new 

public management and the language of ‘service user’ av Kristin Heffernan. Surviving 

Hegemony Through Resistance and Identity Articulation Among Outreaching Social Workers 

av Cheung och Sek-yum Ngai 

 

2.1 En föränderlig praktik, ett föränderligt språk 
En utgångspunkt i min uppsats är att det på grund av förändringar inom 

funktionshinderomsorgen och förändringar inom socialpolitiken uppkommit nya begrepp för 

att benämna både yrkesverksam och målgrupp. Med detta ser jag det som relevant att 

inkludera förändringar inom socialt arbete som en del av kunskapsläget. Avsnittet avser dels 

skapa en bild av vad förändringarna beror på och dels skapa en känsla kring varför 

begreppens formella betydelser kan uppfattas otydliga. 

Payne (2015) beskriver att socialt arbete utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv inte helt kan fastställas. Arbetet genomgår kontinuerlig förändring i relation till 

förändringar i samhället, hos klienter eller på verksamheter. I och med detta blir socialt 

arbete svårt att långsiktigt definiera. I grunden menar Payne att detta kan ses som positivt 
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eftersom att det innebär en möjlighet för utveckling och en chans för alla att göra skillnad. 

Payne beskriver att socialt arbete som helhet skapas i och med allt socialt arbete. 

Konstruktionen av det sociala arbetet sker enligt Payne på tre socialkonstruktivistiska 

arenor, den första kallar Payne för den ‘politiska-social-ideologiska’ arenan där sociala 

insatser styrs av politik grundad på politiska och sociala debatter. Den andra arenan kallar 

Payne för den ‘officiella-professionella arenan’ som består av arbetsgivare och 

yrkesverksamma tillsammans med kollektiva organisationer som exempelvis fackföreningar. 

Den tredje arenan kallar Payne för ‘klient-socialarbetare-sociala myndigheter’ där klienten 

har möjlighet att påverka det sociala arbetet genom relationen till de yrkesverksamma.  

Payne (2015) understryker dock att det finns kritik mot de socialkonstruktionistiska 

perspektivet i form av avsaknaden av något fast och tryggt. I likhet med Paynes beskrivning 

av det föränderliga sociala arbetet ser jag förstås det positiva med utvecklingen inom 

funktionshinderområdet. Samtidigt uppfattar jag att förändringarna har skapat vissa 

bieffekter. Den kontinuerliga utvecklingen av fältet tänker jag kan innebära en svårighet i att 

hitta långsiktiga begrepp och därmed också en tänkbar anledning till att det idag finns olika 

formella begrepp beroende på vart en arbetar. Om utvecklingen av begrepp sker i samband 

med en förändring av synen på arbetet ser jag att det skulle kunna vara problematiskt i de 

fall flera begrepp finns i bruk samtidigt. Problematiken ser jag i att detta tänkbart innebär att 

olika begrepp med olika associationer finns parallellt för att benämna samma yrke och 

målgrupp inom samma lagstiftning. 

Enligt Palmblad och Börjesson (2008) är utvecklingen av socialarbetarens språkliga 

praktik tydlig kopplad till utvecklingen av klientarbetet. Tidigare har socialarbetaren i stora 

drag enrådigt kunna fastställa problem och bestämma åtgärd medan det numera finns en 

ambition att ta sig bort från passivisering av klienten. Detta beskrivs också ha påverkat vilka 

begrepp som används. Palmblad och Börjesson kopplar detta till ‘valfrihetens kultur’ som 

beskrivs som en strävan efter att skapa delaktighet i det sociala förändringsarbetet och 

verka för individualisering. De understryker dock att denna strävan inte har suddat bort 

påverkansarbete och maktskillnader utan istället låtit det ta nya former. Palmblad och 

Börjesson menar att det nu talas mycket om motivationsarbete, där målet beskrivs vara att 

ha klienten vilja som den huvudsakliga motivationen för ett förändringsarbete. Samtidigt blir 

det för de yrkesverksamma inte önskvärt att viljans riktning styrs åt vilket håll som helst. Det 

som eftersträvas blir den moraliskt rätta viljan, viljan att skapa positiv förändring och 

självförbättring. Detta blir problematiskt på grund av att viljan blir ett förhandlingsföremål i en 

maktmässigt obalanserad situation, klientens beroendeställning till den yrkesverksamma, 
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samtidigt som resultatet av arbetet framställs som klientens egna vilja. I detta fall ser jag att 

språkbruket kan framställa målgruppen i en högre maktposition än vad de i realiteten har. 

Ett annat exempel på förändringen i språkbruk kopplat till svängningar i synen på 

arbetet ser jag i Kristin Heffernans (2005) beskrivning av begreppet ‘client’s utveckling i 

storbritannien. En utveckling där begreppet har skapat flera olika associationer för att 

slutligen i och med införandet av new public management konkurrera med två nya begrepp, 

‘consumer’ och ‘service user’. Heffernan (2005) beskriver att begreppet ‘client’ blev en 

etablerad del av facklitteraturen under 1960-talet och har sedan dess haft flera olika 

innebörder. När socialt arbete växte i sin självbild under 1960-talet växte också acceptansen 

för begreppet ‘client’. Med en växande kritik mot professionen under 1970-talet började 

självbilden inom socialt arbete åter sjunka och nya idéer, både kring det sociala arbetets 

syfte och begreppet ‘client’, växte fram. Vid 1980-talet började begreppet ‘client’ anses 

klinga illa där begreppets relation till professionalism och expertis sågs utgöra en sorts social 

kontroll över personerna som tog emot stöd från vård och omsorg.  

Heffernan (2005) beskriver också en mer radikal rörelse inom socialt arbete som 

bidrog till förändringen av de generella associationer som drogs till begreppet ‘client’. Här var 

syftet att gå från betydelsen ‘någon som tar emot professionellt stöd’ till ‘en konsument av 

samhällstjänster’ där det sistnämnda uppfattades mer neutralt. Samtidigt innebar den då 

rådande politiska agendan att det sociala arbetet fick ett ledningsfokus med målsättning att 

minska kostnader för stödinsatser samt skapa konkurrens och höjd “konsument-nöjdhet” 

genom att bemyndiga personerna som tog emot stöd. Utvecklingen ledde till att det sociala 

arbetet fick en marknadsorienterad roll, NPM, och på det sena 1990-talet utvecklades också 

språkbruket till att bli mer marknadsorienterat. Detta ledde till inkludering av nya begrepp för 

målgruppen, ‘consumer’ och ‘service user’. 

Jag uppfattar att användningsområdet och framväxten av begreppet ‘consumer’ i 

storbritannien till viss del liknar användningsområdet samt framväxten av begreppet kund i 

Sverige där båda begreppen influerats av new public manegement (NPM). Heffernan (2005) 

beskriver att den formella innebörden av begreppet “consumer” från den yrkesverksammas 

sida skulle vara professionalism och expertis och från målgruppens sida en konsument av 

samhällstjänster. Detta har jag också har uppfattat som centralt i användningen av 

begreppet kund i Sverige. I en riksdagsmotion beskriver Juholt (2014) att kundbegreppet i 

Sverige kommer från management filosofin och iden new public management (NPM). Detta 

med syfte att i den offentliga sektorn införa ett marknadstänkande. Trots likheter är det 

nödvändigt att vara medveten om de kontextuella skillnader som föreligger två olika 

nationer. Jag understryker därför att jag inte avser likställa begreppen utan snarare 
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presentera de likheter jag ser och låta begreppen ‘client’ och ‘consumer’ fungera som ett 

exempel på begreppsanvändning och utveckling av begrepp i en annan nation. 

 

2.2 Begrepp, mer än ord 
Ytterligare en utgångspunkt för min uppsats och också något jag ser som förutsättning för 

argumentationen att begreppsanvändning har betydelse är att begrepp har en djupare 

innebörd än att peka på ett ting. Att begreppen inte bara pekar utan konstruerar. Att det 

bakom begreppen finns tankevärldar och associationer. Jag vill också belysa att 

associationerna som dras till begrepp inte behöver vara allmängiltiga utan kan skilja sig från 

nation till nation, grupp till grupp och från person till person. Utan denna utgångspunkt tänker 

jag att en diskussion kring begreppsanvändning och en studie fokuserad på 

begreppsassociationer blir ointressant. Därför blir det viktigt för mig att inkludera detta i min 

presentation av kunskapsläget. 

Studien som inkluderas under detta avsnitt kommer från storbritannien vilket innebär 

en kontextuell skillnad i relation till Sverige. Jag vill därför understryka att de beskrivningar 

författaren till studien lägger fram om enskilda begrepp inte bör direktöversättas till en 

svensk motsvarighet. Däremot ser jag beskrivningarna utgöra bra exempel på hur 

begreppsassociationer kan skilja sig i relation till kontexten de används i. 

Heffernan (2005) menar att beskrivningen av någon som exempelvis ‘service user’ 

eller ‘client’ påverkar socialarbetarens inställning till personen. Att språkbruk inte bara 

representerar något konkret, som ett ord eller namn, utan också innebär en gestaltning av 

de tankesätt som lett till begreppets uppkomst. Heffernan menar att det med bakgrund i 

detta blir viktigt för yrkesverksamma ha i åtanke att begreppsassociationer också bildas i 

samhället utanför den yrkesmässiga kontexten. Begreppet kan således ha en betydelse 

inom den egna verksamheten och en annan ute i samhället. 

Heffernan (2005) beskriver att forskning under lång tid argumenterat för att begrepp 

som används för att benämna personer eller grupper påverkar deras självbild och beteende. 

Likaså kan begreppsanvändningen leda till att personer förändrar sitt beteende för att 

tillgodose det som förväntas i relation till begreppet. Med detta menar Heffernan att det finns 

argumentation för att begreppet ‘service user’  kan tänkas vara mer förtryckande än 

frigörande. Bristen på forskning inom området gör det dock svårt att fastställa. 

Heffernan (2005) beskriver att ordet ‘user’ också kan ha stora skillnader i innebörd 

beroende på person och kontext där begreppet används. Ur ett globalt perspektiv är ordet 

substantiellt nedsättande. Exempelvis är det ett vanligt begrepp för personer som är 

beroende av droger, och utanför socialt arbete ett begrepp som ofta används för en person 
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som ber om tjänster eller pengar men inte ger något tillbaka. Att använda begreppen 

“service user” och “user” inom vård och omsorg kan enligt Heffernan vara att sträcka 

gränserna för vad som är acceptabelt. Om man på detta applicerar konceptet teori om 

konformitet finns det en bred tro på att beteendet hos en grupp som kategoriseras under ett 

begrepp kan anpassa sitt beteende utifrån den delade uppfattning av vad som förväntas av 

dom i relation till begreppet. 

Detta skulle enligt Heffernan (2005) kunna leda till att vi istället för att bemyndiga 

personer genom att titulera dem som ‘service users’ istället vidmakthåller deras känsla av 

beroende till stödinsatser. För att kunna bemyndiga personer genom att kategorisera dom i 

en särskild grupp menar heffernan att det också, mellan personerna i gruppen, krävs en 

samsyn kring deras likhet eller gemensamma mål. Denna samsyn beskriver Heffernan inte 

kunna identifieras inom vård och omsorg i relation till den forskning som finns idag. 

 

2.3  Hegemoni inom socialt arbete 
En tredje utgångspunkt i min studie är en tanke om att det finns ojämn maktbalans mellan 

yrkesverksam och övrig organisation som påverkar begreppsanvändningen. För att 

argumentera för mitt intresse att inkludera detta i uppsatsen vill jag med detta avsnitt belysa 

hur hegemoni, från en grupp i ledande ställning kan påverkar identitetsutvecklingen hos en 

grupp med maktmässigt lägre position.  

I en studie som utförts i Hong Kong analyserades diskurser konstruerade och 

upplevda av socialarbetare med ett fokus på hegemoni från statlig sida och medgörlighet, 

motstånd och identitet från socialarbetarnas sida. Studien utfördes genom 20 upprepade 

djupgående intervjuer med yrkesverksamma socialarbetare inom utförarfältet. Resultaten 

beskrivs ha gett insikt inom tre huvudsakliga områden. Hegemoni och medgörlighet i relation 

till effektivitet, ansvarsskyldighet och social kontroll. Motstånd från socialarbetare i relation till 

oförenlighet och socialt självförsvar. Utveckling av professionell identitet i relation till 

relationsbyggande, respekt för självbestämmande, ungdomsarbete och fackligt uppslutning 

(Cheung & Sek-yum Ngai, 2008).  

Kontexten i studien skiljer sig dock från min egen uppsats av flera anledningar. Mest 

påtagligt i det faktum att den utförs i ett annat land och på grund av att de socialarbetare 

som presenteras i studien är vad jag uppfattar som en motsvarighet till socionom. En 

majoritet av yrkesverksamma i min uppsats har gymnasial bakgrund, ofta från olika 

utbildningar. Den sistnämnda skillnaden uppfattar jag i studien dels bidra till en större 

sammanhållning hos de yrkesverksamma, och dels en från början starkare maktposition i 

relation till den hegemoniska gruppen. Trots detta ser jag att studien belyser en problematik 
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som på många sätt liknar den problematik jag försöker synliggöra kopplat till den 

hegemoniska gruppens makt över yrkesutförande och dess påverkan på yrkesgruppens 

identitetsutveckling och självbild. 

Hegemoni, som inkluderas i studien ser jag ligga nära delar av Lukes beskrivningar 

om makt och identitetsrelaterad dominans som presenteras som en teoretisk tolkningsram i 

min uppsats. Cheung och Sek-yum Ngai (2008) beskriver hegemoni som användningen av 

ideologi eller diskurs för att upprätta intellektuell och moralisk kontroll. Den dominerande 

gruppen konstruerar diskurser som skapar en, för dem, fördelaktig maktbalans. varpå den 

dominerade gruppen svarar med antingen underkastelse eller motstånd. I relation till min 

uppsats kopplar jag detta både till problematiken jag ser i motsättningen mellan 

yrkesutförande och associationer i vårdarbegreppet och den otydlighet jag uppfattar kring 

övriga begrepp för yrkesverksam. 
Hegemoni och diskursteori beskrivs av Cheung och Ngai (2008) ha en symbiotisk 

relation i förståelsen för identitetsutveckling. Hegemoni beskriver kontext och diskursteori de 

mekanismerna som konstruerar diskurserna. Hegemonin fokuserar på dynamiken mellan 

makt från den dominanta gruppen och svar från den dominerade gruppen, antingen genom 

medgörlighet eller motstånd. Cheung och Ngai (2008) menar att identitetsutvecklingen har 

sitt ursprung i behovet av legitimitet, bekräftelse på sitt värde, antingen i förhållande till en 

dominerande grupp eller i förhållande till en egen dominerad grupp. Sammanhållning inom 

den egna gruppen beskrivs vara en stark kraft för möjligheten att skapa motstånd. 
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3 Metod 
Detta kapitlet presenterar hur jag gått tillväga och vilka ställningstaganden jag har gjort i 

arbetet med min uppsats. I metoddelen har jag valt att inte ha en egen rubrik för metodkritisk 

diskussion utan har istället fört in detta under övriga rubriker. Jag valde att göra på detta sätt 

då jag uppfattade det som mer sammanhängande för läsaren att ta del av teoretisk 

information och negativa och positiva reflektioner i samma text. 

 
3.1 Forskningsansats 
Min uppsats har en deskriptiv forskningsansats där empirin tolkas enligt hermeneutisk 

tradition. Patel och Davidson (2011) beskriver den deskriptiva forskningsansatsen som 

lämplig där det finns måttlig men begränsad kunskap inom ett forskningsområde och 

forskaren inte går in med en hypotes. Med en deskriptiv ansats avser forskaren samla in 

detaljerad information om en begränsad del av ett fenomen eller forskningsfråga. Forskaren 

beskrivs ofta bara använda ett verktyg för att samla information till studien, i mitt fall 

semistrukturerade intervjuer. 

Jag tyckte att den deskriptiva forskningsansatsen passade bäst för min 

forskningsfråga eftersom att jag rör mig i en välkänd kontext, LSS, och uppsatsen syftar 

beskriva begreppsassociationer med utgångspunkten att dom är konstruerande. 

Patel och Davidson (2011) beskriver att den hermeneutiska tolkningstraditioner 

innebär en utgångspunkt i att kunskapen om mänsklighet går att insamla och förstås genom 

att studera och tolka. Tolkningar görs dels av det skrivna och verbaliserade språket och dels 

genom att studera människors handlingar. Tolkningstraditionen innebär också en strävan 

efter att se helheten i forskningsproblemet där exempelvis en transkriberad intervju i sin 

helhet kan ha större betydelse än enskilda svar. Vidare tillåter hermeneutiken en 

subjektivitet där forskaren kan se sin egen förförståelse, sina tankar, sina erfarenheter och 

sina känslor för forskningsobjektet som en möjlighet istället för ett problem i 

tolkningsprocessen. Förförståelsen används med hjälp av empati och medkänsla som ett 

verktyg för att skapa en djupare förståelse av forskningsproblemet. 

Målsättningen med hermeneutisk forskning beskrivs sällan vara att nå fram till ett 

bestämt svar utan snarare ett sätt att förflytta forskningens förståelsehorisont inom ett visst 

ämne framåt. Det kan finnas flera unika tolkningar inom ett problemområde vilket i 

hermeneutiken anses som värdefullt (ibid.). 

Jag valde att använda mig av en hermeneutisk tolkningstradition då jag insåg att min 

förförståelse oundvikligen skulle prägla uppsatsen utformning och riktning. Detta eftersom att 

min förförståelse har varit utgångspunkten för mitt intresse. Det har också varit tydligt för mig 
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att uppsatsen inte kommer kunna besvara min forskningsfråga i sin helhet, dels på grund av 

frågans omfattning och dels på grund av att det är ett mindre och kvalitativt urval. istället ser 

jag min uppsats som ett bidrag i insamlandet av kunskap och också som ett sätt att 

synliggöra möjlig framtida forskning. 

 
3.2 Urval och avgränsningar 
Gällande urval har min utgångspunkt varit att göra ett strategiskt urval. Jag har sökt 

respondenter enligt kriterier som jag kommit fram till skulle ge mig bästa förutsättningar att 

samla den information jag behövde. Alvehus (2013) beskriver att det strategiska urvalet 

innebär att söka respondenter som kan förhålla sig till samt besitter specifika erfarenheter 

som har relevans för studiens frågeställningar. Urvalets utformning blir baserat på de 

undersökningsfrågor som avser ställas. Risken menar Alvehus kunna vara att urvalet blir för 

strategisk, vilket kan innebära att värdefull information utelämnas. I min studie har jag 

exempelvis kommit fram till att nyanställdas associationer till begrepp hade varit intressant 

för att se om associationerna är något som växer fram i förhållande till arbetslivserfarenhet, 

eller något som följer med från start. Det hade också varit intressant att undersöka 

ledningens associationer för att se om det finns skillnader beroende på hur nära den 

enskilde personen en arbetar. Mina urvalskriterier innebar att jag valde att söka personer 

som;  

1. Är fast anställda på en verksamhet inom LSS i hemmiljö. 

2. Har minst tre års erfarenhet inom LSS i hemmiljö. 

3. Har arbetat inom minst två olika verksamheter inom LSS i hemmiljö. 

 

Syftet med mina kriterier var att hitta personer som med hög sannolikhet tidigare stött på de 

olika begreppen studien avsåg arbeta med. Som med hög sannolikhet har arbetat på 

verksamheter som använt olika begrepp samt som med hög sannolikhet har diskuterat 

begreppen med kollegor och ledning. Utöver mina urvalskriterier strävade jag efter att skapa 

ett heterogent urval genom att söka både kvinnor och män i flera olika åldersspann.  

Jag hade också som inledande målsättning att skapa en bredd i de verksamheter 

som omfattades av studien. Detta för att se hur  begreppsanvändning och associationer såg 

ut mellan olika verksamhetstyper. Så blev det inte då jag huvudsakligen fick tag i 

respondenter som arbetade på servicebostäder. 

Även om min utgångspunkt var att göra ett strategisk urval så har studien också 

delvis ett bekvämlighetsurval då flera av mina respondenter kommer från organisationer jag 

själv har haft kontakt med under mitt arbetsliv. Alvehus (2013) beskriver att ett 
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bekvämlighetsurval kan vara problematiskt i de fall urvalet styr forskningsfrågan på ett sätt 

som får forskaren att undersöka något mindre intressant på grund av respondenternas 

tillgänglighet. Det finns också en risk att studien speglas av ett för smalt urval av 

respondenter. I mitt fall upplever jag inte att min forskningsfråga påverkats av 

bekvämlighetsurval. Jag hade dock förmodligen kunnat få en större bredd vad gäller 

verksamheter i det fall jag i högre utsträckning gått utanför de organisationer jag själv var 

bekant med. 

 

3.3 Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod har jag använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Jag har använde en intervjuguide med färdiga frågor som följde en specifik ordningsföljd för 

alla respondenter, vilket innebar en hög grad av standardisering (Patel & Davidson, 2011). 

Det som gjorde att intervjuerna inte blev helt standardiserade var att jag gav mig själv 

utrymmet att ställa följdfrågor som inte fanns inkluderade i intervjuguiden. 

Anledningen till att jag valde att göra en intervjuguide med hög grad av 

standardisering var att jag önskade begränsa samtalet till mitt specifika tema och att några 

frågor i intervjun syftade få svar som mer kunde liknas svar vid ett frågeformulär. 

Patel och Davidson (2011) beskriver ett vanligt tillvägagångssätt vid intervjuer som 

jag valde att applicera i min intervjuguide. Tillvägagångssättet innebär att man inleder med 

att ta reda på de eventuella bakgrundsvariabler som behöver besvaras. Detta följs sedan av 

frågor som avser ge underlag för att besvara undersökningens frågeställningar och 

avslutningsvis frågor som syftar fånga upp om det skulle vara något respondenten ser 

meningsfullt att tillägga. 

 

3.4 Transkribering, tematisering och bearbetning 
Jag påbörjade min transkribering när jag var färdig med alla intervjuer. Detta är något jag i 

efterhand kan ångra då jag inser att delar av de analytiska arbetet jag undermedvetet fört i 

samband med intervjusituationerna kan ha gått förlorad. Patel och Davidson (2011) 

beskriver det värdefulla i att löpande analysera och föra anteckning kring det empiriska 

materialet. De menar att detta kan skapa tankar kring uppsatsens helhet och hjälpa 

författaren att ta sig vidare i sitt skrivande. Jag fick arbeta med detta genom att skriva om 

delar av min teori och tidigare forskning för att bättre passa tematiseringen av de empiriska 

materialet. 

När jag transkriberat mina intervjuer började jag arbeta med kodning av materialet 

utifrån Jönssons (2010) beskrivningar. Jönsson menar att kodningen, som är en del av 
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analysarbetet går ut på att kategorisera det empiriska materialet i flera små underrubriker. 

Kodningen kan dels direkt relatera till studiens syfte och frågeställningar och dels bygga på 

observationer författaren sett som intressanta under insamlandet av det empiriska 

materialet. Under min kodning delade jag in texten i ett stort antal mindre rubriker som 

senare tematiseras till två huvudteman med tre underrubriker vardera. 

När jag bearbetade texten för att presentera mitt resultat tog jag inspiration från Patel 

och Davidson (2011) som beskriver slutbearbetningen av kvalitativt empirskt material. Patel 

och Davidson menar att det är eftersträvansvärt för författaren att skapa en god balans 

mellan kommenterad text och citat. Risken med en text som tolkats för mycket av författaren 

blir att läsaren ställs för beroende av författarens tolkning medan risken med en text som 

innehåller för mycket citeringar blir att läsaren utelämnas till sin egen tolkning. Patel och 

Davidson beskriver också att det kan finnas en tanke bakom att adressera citat till 

respondenter genom fiktiva namn för att visa på att det inte bara är en respondent som stått 

för merparten av citeringarna. 

 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Bryman (2011) beskriver begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som viktiga 

utgångspunkter för att mäta en kvantitativ studies kvalitet. Inom den kvalitativa forskningen 

diskuteras begreppens relevans. Bryman beskriver att det finns argumentation för att 

anpassa begreppen så att dom bättre stämmer in på kriterier som kan kopplas till kvalitativ 

forskning. Detta utan att fundamentalt ändra begreppens betydelse. Bryman menar att det 

också finns argumentation för att använda sig av alternativa kriterier i bedömningen av den 

kvalitativa studien. Bryman presenterar ett exempel på detta som tillförlitlighet och 

autenticitet. 

Bryman (2011) menar att begreppet validitet i sin grundbetydelse i huvudsak relaterar 

till mätbarhet, huruvida studien mäter det den säger sig mäta. Inom den kvalitativa 

forskningen är det vanligt att se till den den interna validiteten som innebär en hög grad av 

samstämmighet mellan det som studeras och forskarens frågeställningar. Bryman 

presenterar också en valideringsprocess som kallas respondentvalidering. Denna process 

går ut på att forskaren presenterar det utskrivna resultatet för studiens deltagare med syfte 

att kontrollera att materialet, forskarens tolkning, är samstämmigt med den information 

deltagaren hade avsikt att delge. I relation till mätbarhet har jag svårt att ta ställning. I ordets 

strikta mening inser jag det svåra i att mäta respondenternas associationer då det trots vissa 

likheter är individuella. Samtidigt upplever jag att jag utfört min datainsamling i relation till 

studiens syfte och frågeställningar vilket jag ser ge studien validitet i form av att den 
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undersöker det den säger sig undersöka. Respondentvalidering har jag bara använt mig av 

gällande presentationen av respondenterna där de fått läsa och godkänna texten som avser 

presentera deras fingerade namn. Respondenterna erbjöds också att läsa det transkriberade 

materialet. 

Reliabiliteten presenterar Bryman (2011) i extern reliabilitet som undersöker till vilken 

grad en studie kan replikeras och intern reliabilitet som undersöker hur forskare i en studie 

kommit överens om hur de ska tolka det empiriska materialet. Den externa reliabiliteten 

beskrivs svår att uppnå i en kvalitativ studie då kontexten, ofta sociala situationer, är svår att 

replikera med samma förutsättningar. För att uppnå en god extern reliabilitet i förhållande till 

kontexten beskrivs en replikerande forskare behöva uppnå samma sociala roll som den 

första. Den rådande sociala kontexten samt samspelet mellan forskare och respondent 

behöver också vara likvärdig. I mitt fall blir det svårt att uppnå då jag arbetat i tio år inom 

fältet och dessutom är bekant med de organisationer som inkluderats i studien. Jag ser det 

också som svårt att kunna replikera en social kontext och samspel. Sammantaget ser jag 

det som oundvikligt att den externa reliabiliteten för studien blir låg. Jag har balanserat detta 

genom att försöka hålla mina tolkningar i resultatdelen så nära det empiriska materialet som 

möjligt utan att använda för mycket citat. Syftet med att begränsa citaten har varit att jag inte 

vill lämna tolkningen till läsaren utan presentera det jag har identifierat.  

Bryman (2011) beskriver att den interna reliabiliteten undersöker huruvida forskare i 

ett forskningslag är överens om hur de ska tolka empiriskt material. Detta blir i mitt fall inte 

relevant då jag är ensam författare till studien. 

Gällande generalisering beskriver Alvehus (2013) två olika typer, empirisk och 

teoretisk. Den empiriska generaliseringen handlar om att skapa ett material som kan ses 

gällande för en majoritet av en population. Den teoretiska generaliseringen beskrivs inte 

handla om att beskriva att något ser likadant ut i samtliga fall, utan istället se till förhållanden 

som är relevanta för forskningsområdet. Utveckla sätt att förstå förhållanden och utveckla 

kunskapen inom forskningsområdet. I mitt fall går det inte att empiriskt generalisera 

materialet, urvalet är helt enkelt för litet och jag uppfattar att verktyget, intervjuerna, för att 

samla det empiriska materialet gör utsagorna för individuella. 

Vad gäller den teoretiska generaliserbarheten tänker jag att studien visar på att 

associationer och skillnader i associationer finns och att det går att applicera ett 

tolkningsarbete med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter. Jag ser också att resultatet 

och analysens teman ger indikationer som skulle kunna vara intressanta för framtida studier. 

Det hade exempelvis kunnat handla om kvantitativa enkätstudier för att empiriskt fastställa 

vissa gemensamma faktorer som framkommer i resultatet. 
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3.6 Forskningsetiska principer 
Patel och Davidson (2011) beskriver att ett forskningsetiskt ställningstagande innebär en 

avvägning av forskningens samhällsnytta i relation till berörda individers integritet. 

Integriteten kan exempelvis handla om åtkomst av privata uppgifter eller insyn i personers 

privatliv. Forskningen får heller inte utsätta individer för förödmjukelse, kränkning, psykisk 

eller fysisk skada. 

I arbetet med mina forskningsetiska ställningstaganden har jag försökt identifiera 

vilken information om respondenterna som är relevanta för studiens resultat. Jag har också 

problematiserat huruvida mina frågor kan sätta respondenterna i en förödmjukande eller 

kränkande situation. Exempelvis i det fall en persons åsikt om ett begrepp skiljer sig 

avsevärt gentemot kollegors på ett sätt som kan tolkas negativt. Utifrån detta har jag i så hög 

utsträckning som möjligt försökt avidentifiera respondenterna. Jag har också sett till att all 

kontakt med personer som arbetar i samma organisation sker helt individuellt och utan 

andras vetskap. Detta för att inte göra det tydligt vilka personer det är som deltar i studien. 

Utöver det har jag också utformat mitt informationsbrev, som skickades till samtliga 

respondenter, och villkoren för deltagandet utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer samt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. De krav 

jag tagit ställning till innefattas av: 

Informationskravet där det rekommenderas att samtliga deltagare ska informeras 

om vilka villkor som gäller för deras medverkan samt vilken roll dom har i studien. 

Vetenskapsrådet sammanfattar kravet i en regel som inkluderas av att författaren av studien 

ska ge information till deltagarna om syftet med deras medverkan i studien och villkoren för 

deltagandet. Deltagaren ska också informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska omfattas av allt författaren ser kunna 

påverka deltagarens villighet att delta i studien. I mitt arbete med informationsbrevet har jag 

försökt identifiera sådant i studien som jag kan tänka mig påverkar de medverkandes vilja att 

delta och försökt inkludera det i informationsbrevet. Det har exempelvis handlat om vilken tid 

den medverkade förväntas lägga till studien, att den medverkande kommer spelas in och 

transkriberas, vad studien syftar undersöka samt att några uppgifter som skulle kunnas 

kopplas till personen inkluderas i studien. 

Samtyckeskravet där rekommendationen är att samtycke ska inhämtas från alla 

deltagare i en studie. Vetenskapsrådet sammanfattar kravet med tre regler som inkluderar, 

att författaren till studien ska inhämta deltagarnas samtycke. Att deltagare ska ha rätt att 

själv avgöra sitt deltagandes omfattning och när som helst kunna avbryta sin medverkan. Att 

ett beslut att avsluta sin medverkan inte ska innebära någon påtryckning. Vetenskapsrådet 
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rekommenderar också beroendeställning inte ska föreligga mellan författaren av studien och 

deltagare.  

Med hänsyn till informationskravet samt Lag (2003:460) har jag valt att inkludera en 

samtyckesblankett i mitt informationsbrev som läses upp och signeras innan intervjun. Jag 

har också valt att erbjuda alla respondenter en kopia på det transkriberade materialet. Detta 

för att de ska få möjlighet att återigen utvärdera sitt medverkande samt säkerställa att 

personen har uppfattats på rätt sätt och fått kommunicera det hen har tänkt. Jag har också i 

mitt informationsbrev förklarat att det när som helst under arbetet med studien går att 

avbryta sin medverkan utan vidare förklaring. 

Konfidentialitetskravet är Vetenskapsrådets rekommendation kopplat till arbetet 

med att säkerställa de medverkandes integritet. kravet kan sammanfattas i två övergripande 

regler som inkluderas av, att en tystnadsplikt bör tecknas av personal som arbetar med ett 

forskningsprojekt. Att uppgifter om identifierbara personer ska lagras och rapporteras på ett 

sätt som gör det omöjligt för utomstående att ta del av uppgifterna. Jag har arbetat med 

detta genom att tydliggöra för de medverkande att allt icke avidentifierat material som 

samlas under studiens gång bara hanteras av mig och lagras på ett sätt som utifrån min 

bästa förmåga inte ger obehöriga möjlighet att ta del av materialet. I det färdiga arbetet har 

jag, med de medverkandes samtycke, valt att inkludera ett antal faktorer jag ser som 

relevanta för studien. Dessa faktorer är personens kön samt ett årsspann som representerar 

personens erfarenhet inom verksamheter aktuella för studien (t.ex 3-5 års erfarenhet) samt 

att personen är yrkesverksam inom Stockholms län som är ett av mina urvalskriterier. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna jag samlar in om respondenter bara får 

användas till forskningsändamål. Kravet sammanfattar Vetenskapsrådet i två regler som 

inkluderar, att insamlat material eller uppgifter om respondenterna inte får användas eller 

utlånas till icke-vetenskapliga syften. Att personuppgifter som samlats in inte får användas 

för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde. I mitt informationsbrev tillförsäkras alla 

respondenter att all den information jag inhämtar och mottar kopplat till dem endast kommer 

nyttjas i denna studie. 
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4 Kontext 
4.1 Lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Under 1980-talets slut arbetade regeringen med en utredning med syfte att bearbeta frågor 

kring det stöd samhället ger personer med funktionshinder (dir 1998:54). Under arbetet med 

utredningen var det påtagligt att personer med stora funktionshinder till stor del saknade 

sådant som för övriga samhällsmedborgare kunde betraktas som självklart. Personer inom 

LSS personkrets omfattades likt andra samhällsmedborgare av hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) samt socialtjänstlagen (SoL) men i relation till problematiken ett funktionshindret kan 

innebära bedömdes dessa otillräckliga för att skapa förutsättningar till levnadsförhållanden i 

nivå med övriga samhällsmedborgare. Utredningen, som mynnade ut i det som kallas 

handikappreformen, ledde bland annat till att en ny rättighetslagstiftning, lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) antogs. Handikappreformen kunde betraktas som 

ett sätt att understryka en humanistisk människosyn med utgångspunkt i alla människors lika 

värde och rättighet till likvärdigt samhällsdeltagande. Propositionen innefattade att den nya 

lagen inte skulle innebära någon inskränkning i målgruppens rättighet enligt andra lagar. 

Insatser enligt lagstiftningen skulle vara en rättighet och verksamheter som bedrivs inom 

ramen för lagen skulle främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 

Målsättning var att personer i målgruppen skulle ha möjlighet att leva som andra 

samhällsmedborgare (Proposition 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade). 

 
4.3 LSS i hemmiljö 
Denna rubrik avser presentera verksamheter som inkluderas i uppsatsen. Larsson och 

Larsson (2017) beskriver en bostad som en förutsättning för god livskvalite för alla 

medborgare. I utvecklingen av självkänsla och identitet blir bostaden betydande och det är 

också där personer ägnar sig åt många av sina grundläggande behov. För personer med 

funktionshinder har socialnämnden ett ansvar i att sörja för att den enskilde ska kunna bo på 

ett sådant sätt så det tillgodoser behovet av särskilt stöd. Kommunerna har som ansvar att 

anpassa bostäder och anordna stöd som möjliggör individuellt anpassade boendelösningar. 

Målet är att personer med funktionshinder ska få stöd som i så hög utsträckning som möjligt 

ger dom möjlighet att leva som övriga samhällsmedborgare. I LSS har tre huvudformer av 

särskilt anpassat boende utformats. Dessa kallas servicebostad, gruppbostad och särskilt 

anpassad bostad. Personer med funktionsnedsättning enligt LSS personkrets som själva har 

ordnat med bostad har också rätt till stöd för att uppnå goda levnadsvillkor (ibid.). I min 

uppsats inkluderas boendeformerna servicebostad och gruppbostad. 
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Servicebostad, servicebostaden ska utgöras av en fullvärdig bostad med tillgång till 

stöd dygnet runt, utöver personens lägenheter finns ofta en samlingslägenhet där en 

gemensam lokal finns och personal utgår ifrån. Uthyrningen sker som regel i andra hand 

som ett avtal mellan fastighetsägaren, ofta kommunen, och den enskilde. Servicebostaden 

kan ses som en kompromiss mellan en helt egen lägenhet och en lägenhet inom ett 

gruppboende (Larsson & Larsson, 2017). 

Gruppbostad, gruppbostaden är en boendeform för personer där funktionshindrets 

omfattning skapar ett kontinuerligt behov av personal. Den individuella bostaden ska vara 

fullvärdig, det vill säga likvärdig en lägenhet. Lägenheterna finns som regel samlade i en 

större byggnad med tillgång till gemensamma utrymmen som utgör en samlande plats för 

personerna som bor på gruppbostaden. Verksamheten ska sträva efter att utforma 

gruppbostaden så att den inte får en institutionell karaktär och att gruppbostaden finns på en 

plats som för den enskilde möjliggör samhällsdeltagande (Larsson & Larsson, 2017). 
 
4.4 Begrepp 

Anledningen till att jag valt de begrepp jag har valt är att de har varit mest förekommande 

under mitt arbetsliv. Detta kapitel har för avsikt att i huvudsak redogöra för begreppens 

förekomst och i de fall det varit möjligt också inkludera en formell beskrivning av begreppets 

betydelse. 

 

4.4.1 Begrepp för personer som arbetar inom LSS i hemmiljö. 

Gemensamt för samtliga begrepp har varit svårigheten att hitta information kring begreppens 

formella betydelse. Alla begrepp är vanligt förekommande inom både privata och 

kommunala organisationer men någon övergripande informationskälla för begreppens 

betydelse har jag inte kunnat hitta. För att illustrera förekomsten, utöver min egen 

erfarenhet, av de begrepp jag valt att undersöka i min studie har jag valt att göra en sökning 

på arbetsförmedlingens platsbank (www.arbetsformedlingen.se). För att undersöka 

information om vilken betydelse begreppen formellt tillskrivs har jag letat i litteratur, 

socialstyrelsens termbank (termbank.socialstyrelsen.se), stockholms hemsida 

(www.stockholm.se) samt kommunal hemsida (www.kommunal.se). 

Vårdare är det begrepp jag formellt, som anställningstitel, stött på mest både under 

min egen yrkeserfarenhet och under arbetet med denna uppsats. Det är samtidigt ett 

begrepp jag reellt, i den dagliga praktikens utförande, väldigt sällan stött på. Vårdare är 

också ett begrepp jag på alla mina arbetsplatser deltagit i diskussioner kring. Vid en sökning 
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på “vårdare och lss” på arbetsförmedlingens hemsida 2019-05-11 kommer det 20 träffar, 10 

från privata aktörer och 10 från kommunala aktörer. När jag söker i socialstyrelsens 

termbank har jag inte fått några träffar på begreppet vårdare. Inte heller på Stockholm stads 

hemsida har jag hittat information om begreppet. I en granskning baserad på 16 

svenskspråkiga ordböcker framgår vårdare som ett beskrivande begrepp, det framgår inga 

betydelsedimensioner utan endast konkreta beskrivningar av begreppets betydelser. 

Betydelsen beskrivs som, den som vårdar, person som har som huvudsaklig uppgift att 

vårda, person som vårdar. Som begrepp synonyma till vårdare är skötare och vakt vanligt 

förekommande (Wiklund Gustin & Bergblom, 2017).  

Kommunal som är fackförbundet för en majoritet för yrkesverksamma inom LSS i 

hemmiljö beskriver vårdare som någon som arbetar med människor som har fysiska eller 

intellektuella funktionsnedsättningar. Kommunal beskriver att en vårdare kan ha olika 

arbetsuppgifter. Utbildningar för att bli vårdare beskrivs av kommunal vara “Vård- och 

omsorgsprogrammet, Barn -och fritidsprogrammet, YH-utbildningar och högskolekurser.” 

(www.kommunal.se/yrke/vardare). 

Stödassistent är ett begrepp jag sett vanligt förekommande under mitt arbetsliv. 

Attendo som är en av de större privata aktörerna inom LSS använder stödassistent som 

formellt begrepp för personer som arbetar på gruppbostad och servicebostad. Även 

Göteborgs stad använder sig av begreppet på sina kommunala verksamheter. Vid sökning 

på “stödassistent och lss” på arbetsförmedlingens hemsida 2019-05-11 kommer det 77 

träffar varav 17 från privata aktörer och 60 från kommunala. I Socialstyrelsens termbank får 

jag inga träffar när jag söker på begreppet stödassistent. Begreppet finns inkluderat under 

kommunals avtalsområde men utan någon specificerande text 

(www.kommunal.se/yrke/stodassistent). 

Boendestödjare får vid sökningen “boendestödjare och lss” på arbetsförmedlingens 

hemsida 2019-05-11 71 träffar, 21 från kommunala aktörer och 50 från privata. Nytida som 

är en stor privat aktörer står för en stor del av annonserna. Begreppet ger inga träffar i 

Socialstyrelsens termbank men finns inkluderat på kommunals hemsida med beskrivningen: 

 

Att arbeta som boendestödjare innebär att motivera och stödja funktionshindrade personer 

som har eget boende. De funktionshindrade ska få hjälp att utveckla sin sociala förmåga och 

bryta isoleringen bli delaktiga i samhället, vilket är en komplex och varierande uppgift för 

boendestödjaren. Stödet kan omfatta allt från vardagssysslor till att följa med vid besök hos till 

exempel läkare och myndigheter  (https://www.kommunal.se/yrke/boendestodjare). 
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4.2.2 Begrepp för målgrupp inom LSS i hemmiljö 

Detta kapitel kommer presentera begrepp för personer inom målgruppen för LSS i hemmiljö. 

Detta har jag i min uppsats valt att avgränsa till: personer inom personkrets 1 - 3 som bor på 

en servicebostad eller gruppbostad. 

Brukare, Karlsson och Börjesson (2011) skriver att begreppet brukare egentligen 

inkluderar alla personer i samhället då alla i olika utsträckning använder, brukar, det 

offentliga välfärdsystemet. En vanlig begränsning inom både praktik och forskning är dock 

att definiera brukarbegreppet till personer som har en direkt och specifik relation till en 

insatsgivare.  

Socialstyrelsen beskriver också användningen av begreppet brukare som bred med 

den konkreta betydelsen person som tar något i bruk. Syftet med att begreppet började 

användas inom socialtjänsten menar Socialstyrelsen vara ökad känsla av delaktighet och 

medansvar. Detta genom att begreppet ansågs fokusera på att det var den enskilde som tog 

insatser i bruk. Den nuvarande användningen av begreppet beskrivs som mer begränsad 

och beskirvs nu avse ‘den som får insatser från socialtjänsten’ istället för ‘brukare av hela 

den offentliga sektorn’ (http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Bruktext.pdf).  

Socialtjänsten menar att begreppet brukare är i paritet med begreppet patient inom 

vården och att det föreligger ett samhälleligt behov, exempelvis från forskare, socialchefer 

och intresseorganisationer, om att kunna prata övergripande om personer i målgruppen. På 

grund av detta rekommenderar socialstyrelsen att begreppet kan användas i det fall ett 

övergripande samlande begrepp behövs för samtliga medborgare som via socialtjänsten får 

behovsprövade insatser (ibid.). 

Begreppet “user” som beskrivs av Heffernan (2005) uppfattar jag har vissa likheter 

med begreppet brukare. Dels genom ordets direkta betydelse och dels genom att syftet med 

begreppet user beskrivs vara ett samlingsnamn för personer som använder 

samhällstjänster. Heffernan beskriver att ordet user internationellt har använts som en 

nedsättande term för att exempelvis benämna personer med drogproblematik eller personer 

som utnyttjar andra. Jag tänker att detta är en aspekt värd att beakta även om det samtidigt 

bör understrykas att begreppsanvändningen kan ha stora skillnader beroende på kontext, 

exempelvis skillnader i olika länders välfärdssystem. 

Hyresgäst är ett begrepp som har använts på alla servicebostäder jag har arbetat 

på. Jag har dock inte hittat några beskrivningar kopplat till arbete inom LSS utan bara 

definitioner av begreppet i sin mer generella betydelse, en person som hyr sin bostad. 
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Kund är ett begrepp Socialstyrelsen avråder från som samlande begrepp. Detta med 

motiveringen att insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden medan kund 

används för att beskriva en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet. 

Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster. 

Detta menar socialstyrelsen att alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser 

inte har möjlighet att göra (http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Bruktext.pdf). 
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5. Teori 
Som tidigare nämnts baseras uppsatsens syfte och frågeställningar på tre centrala 

utgångspunkter. Den första är att förändringar inom synen på funktionshinderområdet och 

socialpolitiken också har skapat en förändring i vår begreppsanvändning. Detta behöver i sig 

inte vara ett problem och det är heller inte något jag väljer att inkluderar som en del av 

tolkningen i min analys. Jag låter denna utgångspunkt istället utgöra ett förslag på 

delförklaring till varför det idag förekommer flera olika begrepp. 

Min andra utgångspunkt är att begrepp är mer än ord, att begreppen har en djupare 

innebörd än att bara peka på vad vi menar. Detta är för mig det stora argumentet till varför 

det är intressant att ta del av yrkesverksammas associationer kring vanliga begrepp. Därför 

kommer det också få ta stor plats i valet av mina teoretiska tolkningsramar. Den del av min 

teori som behandlar detta har jag valt att kalla för ‘konstruerande associationer’. De teorier 

jag inkluderat i denna del är Karin Healys beskrivning av diskursteori och Michael Lipskys 

beskrivning av street level bureaucracy. 

Min tredje utgångspunkt är min uppfattning om att det finns en ojämn maktbalans 

mellan yrkesverksam och övrig organisation. Något jag tänker kan påverkas av vilka 

begrepp som används för att titulera de yrkesverksamma. Jag vill analysera begreppen i 

relation till denna utgångspunkt på två sätt, hur diskussionen och informationen kring 

begreppen ser ut och hur nära begreppen uppfattas vara yrkesutförandet. Den del av min 

teori jag kopplar till detta har jag valt att kalla för ‘begrepp och yrkesutförande’ och den 

teoretiska tolkningsramen är Steven Lukes beskrivning av identitetsrelaterad dominans. 
 

5.1 Konstruerande associationer 
Både för målgrupp och yrkesverksam inom LSS i hemmiljö har jag uppfattat en otydlighet 

kring begreppens associationer och användningsområde. Med utgångspunkt i diskursteori 

samt teori om gräsrotsbyråkrater menar jag att begreppen fungerar konstruerande och kan 

påverka yrkesverksam och målgrupp på flera sätt. 

Jag har valt att titta på konstruerande associationer ur två synvinklar. Den första 

synvinkeln inkluderar Healys diskursteori där jag fokuserat på begreppsanvändning i relation 

till utveckling av yrkesutförande och yrkesgrupp. Det vill säga hur begreppsanvändningen 

påverkar yrkesidentiteten på ett kollektivt plan. Hur begreppsassociationer konstruerar bilden 

av yrket och på vilket sätt detta kan ha påverkan på yrkesutförandet. 

Den andra synvinkeln avser ge en teoretisk tolkningsram för vilka effekter 

begreppsanvändning kan ha på ett mer individuellt plan. Hur begrepp kan påverka 

identitetsutvecklingen och hur begrepp kan konstruera självbilden hos individer ur 
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målgruppen och yrkesverksamma. Här har jag valt att använda mig av Lipskys street level 

bureaucracy. 
 
5.1.2 Diskursteori 
Healy (2014) beskriver diskurser som ett system av begrepp eller betydelser som bildar en 

sorts konstruktion av sociala fenomen. Healy menar att diskurserna blir ett språkbruk som 

formar våra tankar, handlingar och identiteter. Diskurserna skapar en ram för sociala 

organisationer som möjliggör vissa handlingar och exkluderar andra. Enligt Healy blir 

språkbruket en sorts kollektiv överenskommelse istället för en individuell reflexmässig 

handling. Diskursen utgör vår förståelse för vilka behov personerna vi arbetar för har och 

vilket agerande och gensvar som anses lämpligt i förhållande till dessa behov. 

Healy (2014) menar vidare att diskursen också kan legitimisera och devalvera olika 

typer av kunskap inom socialt arbete vilket kan skapa svårigheter att identifiera och prioritera 

arbetssätt som ligger utanför den dominerande diskursen. Healy exemplifierar detta med 

terapeutiska insatser som med en nuvarande högt påverkande diskurs varit dominerande 

och gett mindre utrymme till exempelvis relationsbyggande insatser. Tanken med konceptet 

diskurs blir att skapa ett verktyg för socialarbetare i strävan efter att förstå och förändra 

institutionella kontexter. Relationen till diskurs behöver vara dynamisk på det sätt att 

socialarbetare aktivt behöver synliggöra och utmana dominanta diskurser som influerar 

deras enskilda praktik. Risken blir annars att diskursens styrka gör att den enskilde 

stödtagarens såväl som den enskilde socialarbetarens perspektiv och verkliga behov blir 

svårare att uppmärksamma. 

Exempel på en länge tongivande diskurs inom socialt arbete beskriver Healy (2014) 

som “psydisciplinerna”, särskilt när det kommer till den uppfattade kompetensen i arbetet 

med stödtagare. Healy menar att psydisciplinens diskurs särskilt influerar arbete som 

relaterar till bland annat mental hälsa, relationer, psykologiska trauman samt 

förändringsarbete. Samtidigt menar Healy att psydisiplinernas diskurs också är effektfullt, 

ibland omedvetet, i verksamheter där socialarbetaren egentligen inte är involverad i någon 

form av terapeutiskt arbete. Här har diskursen gått till att vara en huvudströmning inom 

socialt arbete och blivit en del av professionens kunskapsbas. En risk med detta menar 

Healy är att arbetssättet som kommer genom diskursen inte behöver vara relevant för den 

enskilde där exempelvis problematik som kommer av ekonomiskt eller socialt svåra 

livsförhållanden kan kräva en annan utgångspunkt. 

En annan betydande diskurs inom socialt arbete är den sociologiska diskursen som 

har sin utgångspunkt i att problematiken kan ha sitt ursprung i personens sociala kontext. 
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den sociologiska diskursen kommer med ett urval av perspektiv, uttalanden och tolkningar 

som socialarbetare kan använda i förklaringen av de situationer de möts av i arbetet. Enligt 

den sociologiska diskursen är människor sociala varelser vilket leder till att ifrågasätta 

individualistiska förklaringar till sociala och personliga problem. Här läggs fokuset istället på 

de sociala handlingar och strukturer som upprätthåller problematiken (Healy, 2014). 

 
5.1.3 Street level bureaucracy 
Lipsky (2010) beskriver att personer som kommer till olika verksamheter inom socialt arbete 

tar med sig unika livserfarenheter, omständigheter och personligheter. I mötet med 

verksamheterna transformeras personerna sedan till klienter. Detta menar Lipsky också 

innebär att personerna behandlar sig själva och behandlas på ett standardiserat sätt utifrån 

den kategori av klientel de uppfattas tillhöra. 

Indelningen av människorna är en social process där Lipsky (2010) beskriver att 

karaktärsdragen som tillskrivs och uppfattas i och med kategoriseringen inte behöver 

existera utanför verksamhetens kontext. En del i detta som Lipsky understryker som viktig är 

att också de enskilda, i synen på och behandlingen av sig själva, påverkas av 

kategoriseringen där dom i sin självbild riskerar identifiera sig som en del av kategorin. 

Vidare menar Lipsky (2010) att vårt konstruerande av verkligheten inte är unikt för 

interaktioner mellan socialarbetare och klient inom socialt arbete utan också är något som 

sker i människors vardagliga kontexter. Skillnaden blir enligt Lipsky att det i dessa situationer 

ofta finns ett underliggande konsensus om konstruktionens regler, en jämbördig maktrelation 

och likvärdigt sätt att tolka situationen. I en situation inom socialt arbete beskrivs kontexter i 

högre utsträckning tolkas olika mellan socialarbetare och klient, exempelvis socialarbetarens 

uppfattning av klientens behov och rättigheter i relation till klientens uppfattning. Detta 

beskriver Lipsky kunna bero på en stor skillnad i maktrelationernas balans. Lipsky beskriver 

att klienter ofta uppfattar sina krav och behov som individuella uttryck för sin problematik och 

förväntar sig därför lösningar i relation till detta medan socialarbetaren kan se klientens 

behov baserat på vilken kategori klienten tillhör. Detta kan enligt Lipsky innebära att 

socialarbetaren söker lösningar i enlighet med kategorins helhet istället för att se till en 

optimal lösning för den enskilde. 

 

 

 

 

 

26 



 

5.2 Begrepp och yrkesutförande 
Denna del av min teori avser utgöra en teoretisk tolkningsram för både maktbalansens 

påverkan på begreppsanvändningen och begreppsanvändningens påverkan på 

maktbalansen. Min argumentation för att inkludera detta i uppsatsen är dels att mina 

associationer till begreppet vårdare står i motsättning till det arbete jag ser stöd inom LSS 

innebära. Jag ser begreppet förminskande i relation till arbetet som utförs och därmed också 

som en påverkansfaktor på maktbalansen. Jag tänker också att den otydlighet som jag 

uppfattar föreligger användandet och associationer kring övriga begrepp kunna skapa en 

svårighet för de yrkesverksamma att enas som en gemensam yrkesgrupp. Som teoretisk 

tolkningsram för att bemöta dessa ingångar har jag valt att använda mig av Steven Lukes 

beskrivningar av identitetsrelaterad dominans. 

 

5.2.1 Identitetsrelaterad dominans 

Lukes (2008) beskriver att individuella och kollektiva identiteter idag är ett vanligt 

diskussionsämne. Detta beskriver Lukes tyda på motstridiga känslor i huruvida gruppens 

och individens identitet bildas subjektivt, objektivt eller intersubjektivt. Betydelsen av ordet 

identitet går mellan att vara essentialistisk, något som är givet, och konstruktivism, något 

skapat och konstruerat.  

Lukes (2008) menar att det går att identifiera sig med en given identitet eller avfärda 

den och med detta kan den identitetsrelaterade dominansen te sig på olika sätt. Ett av dessa 

sätt beskriver Lukes som ickeerkännande, där människor tillskrivs och tillskriver sig själva en 

underlägsen roll och status. Exempel på avsaknad av erkännande beskriver Lukes i en 

citering av Nussbaum i relation till indiska änkor som har ”internaliserat samhällets 

uppfattning av dem som döttrar, mödrar, hustrur och änkor (deras identitet bestäms utan 

undantag av deras förhållande till män)” (s.125). Ickeerkännadet kan både handla om 

avsaknad av identitet och att identiteten som eftersöks nekas av en dominerande grupp. 

Bilden av gruppen som utsätts för ickeerkännande uppfattas istället förnedrande eller 

nedsättande vilket kan skapa ett förtryck som innebär att bilden blir internaliserad. 

En annan aspekt av den identitetsrelaterade dominansen beskriver Lukes (2008) i 

det överdrivna erkännandet. Detta skapas genom att en viss kategori blir svår att identifiera 

sig i för de personer som etiketteras inom den. Kategorin blir offentlig och gruppen som 

etiketterats tvingas genom externa förväntningar till konformitet. Detta beskrivs för den 

dominerande gruppen skapa kontroll över människor som är mindre engagerade, 

ambivalenta eller likgiltiga till kontexten. 
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En aspekt som gör den identitetsrelaterade dominansen mer kraftfull beskriver Lukes 

(2008) i de fall där den dominerande gruppen har företräde till problemformulering och makt 

över uttrycksmedel. Detta på grund av att det skapar möjlighet att framhålla sin sida som 

norm och samtidigt osynliggöra den andra gruppens sida. 
Lukes (2008) menar att makt effektiviseras i de fall där den arbetar i tysthet. I dessa 

fall kan makten genomgå en naturalisering där exempelvis det klassbestämda eller 

positionsbestämda blir något objektivt och självklart. Detta maktutövande beskrivs oftast inte 

pågå på grund av medvetna handlingar. Makten arbetar istället på grund av att människor 

kategoriserar sig och gör sig till föremål för kategorisering. Lukes menar att kategoriseringen 

är det som ligger till grund för hur framställandet av olika grupper ser ut och i vilket 

omfattning de gemensamt kan samlas eller skiljas åt. 
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6. Resultat och analys 
I min uppsats har jag valt att skriva ut mitt resultat och min analys under ett gemensamt 

kapitel. Jag upplevde att detta gjorde det lättare att hålla en röd tråd i utformandet av 

uppsatsen. Jag tänkte också att detta skulle göra det lättare för läsaren att orientera sig i 

texten. Kapitlets första del består av en presentation av de respondenter som deltagit i 

studien. Sedan följer två delar av empirin utifrån de två utgångspunkter jag använt i 

motiveringen av mina teoretiska tolkningsramar. Min första del inkluderar empiri jag ser 

kunna kopplas till maktaspekten mellan yrkesverksam och organisation, jag kallar denna del 

för ‘Vilka är vi och vad gör vi’. I min andra del har jag samlat empiri jag ser kopplas till min 

utgångspunkt att begreppen fungerar som mer än ord, jag kallar denna del konstruerande 

associationer. 

Kapitlets olika rubriker inleds med en presentation av det aktuella temat följt av en 

redovisning av empirin jag sett relevant och slutligen analysen av materialet. 

 

6.1 Presentation av respondenter 
“Ronja” Kvinna, arbetar på servicebostad 
Ronja har gått på femårig konstskola och blev under den perioden introducerad till LSS 

genom att jobba extra som personlig assistent, senare vidareutbildade hon sig till bildlärare 

och arbetade några år som det. Med tiden upplevde Ronja att läraryrket innebar för mycket 

stress och hon sökte sig åter till LSS, denna gång på servicebostad, i samband med detta 

utbildade hon sig också till undersköterska. 

 

“Helen” Kvinna, arbetar på servicebostad 
Helen är utbildad undersköterska/mentalskötare och har under hela sitt arbetsliv arbetat med 

människor på olika sätt. Helen sökte sig till arbete inom LSS då hon ville utveckla sig i sin 

arbetsroll och pröva något nytt. 

 
“Gabriel” Man, arbetar på servicebostad 
Gabriel gick estetprogrammet på gymnasiet och har studerat kurser i kriminologi och 

projektledning på universitetet. Att Gabriel började arbeta inom LSS hade sin grund i att han 

sökte sig till yrken inom omvårdnad då han uppfattade det som ett fält där det var 

förhållandevis lätt att få arbete, i samband med detta blev han rekommenderad att söka sig 

till LSS, ett del av fältet han tidigare inte kände till. 
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“Gustaf” Man, arbetar på servicebostad 
Gustaf har gått barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och har senare studerat till 

stödpedagog på en yrkeshögskola. Gustaf började sitt yrkesliv som vikarierande 

fritidspersonal på en skola, efter en period där fick han erbjudande om att arbeta med barn 

på skolan som hade funktionshinder. Detta skapade ett intresse för att arbeta med 

funktionshinder hos Gustaf som sökte och fick jobb på gruppbostad. Sedan dess har Gustaf 

arbetat på flera olika verksamheter inom LSS och vidareutbildat sig inom yrket. 

 
“Janeth” Kvinna, arbetar på gruppbostad 
Janeth har valt att inte beskriva sin utbildningsbakgrund eller anledningen till att hon sökte 

sig till arbete inom LSS. 

 
“Anders” Man, arbetar på servicebostad 

Anders är utbildad journalist och säger att han “gled in på ett bananskal” i yrket då en 

verksamhet där en bekant arbetade behövde personal och Anders behövde arbete. Under 

sin arbetstid beskriver Anders att han funnit mening vilket inneburit att han valt att fortsätta 

arbeta inom LSS. 
 

6.2 Vilka är vi och vad gör vi 
Denna resultatdel fokuserar på att presenterar de associationer respondenterna kopplar till 

begreppen i relation till det praktiska utförandet samt på hur diskussionen och informationen 

kring begreppen ser ut. 

Under arbetet med intervjuer samt kodning av det empiriska materialet har jag 

identifierat flera motsättningar hos respondenterna. Motsättningar syns dels i vad de har för 

yrkesbeteckning och vad de själva identifierar sig som, både personligt och i sin yrkesroll 

och dels i begrepp som används för att benämna personer i målgruppen. Motsättningar kan 

identifieras hos respondenter men i olika omfattning. Begreppen hyresgäst, boendestödjare 

och stödassistent uppfattade alla respondenter ligga nära kontexten medan begreppen 

vårdare och kund hos en majoritet uppfattades ligga långt ifrån. Samtliga respondenter är 

formellt anställda som vårdare. Materialet visar också att en majoritet av respondenterna inte 

får information kring begreppens betydelse och vilka begrepp de förväntas använda för att 

titulera sig själva och benämna målgruppen. 
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6.2.1 Anställd som vårdare, arbetar som något annat 
 Ronja beskriver att hon reagerade på annonsen när hon sökte jobbet, rubriken var vårdare 

men den text hon läste kändes som ett annat yrke. Begreppet vårdare kändes malplacerat 

och påminde Ronja om arbete i en mer “hospitalaktig” miljö.  

Helen berättar att hennes yrkesbeteckning är vårdare men att hon inte kan identifiera 

sig som det, hon beskriver att hon sökte jobb som stödassistent men sedan fick titeln 

vårdare. Jag frågar Helen vad som stod i arbetsannonsen när hon sökte jobbet varpå hon 

svarar att hon inte vet men att vårdare hade varit något hon reagerat på. Hon associerar 

begreppet mer med arbete på exempelvis en rättspsykiatrisk avdelning eller sjukvården där 

personer behöver hjälp mer fysiskt, somatiskt. 

 

Helen -Jag vet faktiskt inte vad som stod i annonsen. Men jag tror inte att det stod vårdare, 

jag skulle ha reagerat på en gång. 

 

Gabriel kommunicerar inte så starka känslor kring begreppet utan ställer sig neutral. Han 

beskriver att det mest känns konstigt att använda begreppet vårdare då han inte ser sig själv 

ha varken utbildning eller arbetsuppgifter han kan associera till begreppet.  

Gustaf känner sig inte heller bekväm med begreppet vårdare och tror att det finns 

många fler som känner sig obekväma av flera anledningar. Han tycker inte att det passar för 

den målgrupp han arbetar med och inte någon annan målgrupp heller. Han menar att 

begreppet känns som en kvarleva från institutionstiden och inte är något man bör använda 

sig av idag. Gustaf säger att han har svårt att förstå anledningen till att arbetsgivaren väljer 

att behålla begreppet vårdare och nämner att han också på sin tidigare arbetsplats i en 

annan kommun var med om samma problematik. Där stod det vårdare i anställningsavtalet 

medan det både mellan personal och från ledning till personal var begreppet 

habiliteringsassistent som användes. 

 

Gustaf -Jag har ingen aning varför de inte har bemödat sig att ändra det. Varken på den 

kommunen eller min nuvarande har dom ändrat det, även fast ledningen också säger att dom 

tycker det känns förlegat att ha det, så det är konstigt, jag förstår inte varför det är svårt. 

 

Anders säger att han är anställd som vårdare men ser sig själv som boendestödjare. Han 

har svårt att associera det han gör till vård. För att kalla någon för vårdare menar Anders att 

det för det första behöver finnas en patient och för det andra behöver personalen utöva 

medicinskt arbete. Begreppet stödassistent och boendestödjare ser Anders som mycket mer 
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beskrivande för det han gör. Han beskriver att han stödjer personerna som bor på 

servicebostaden till ett normalt liv 

 

Anders -Jag känner att det är mer relevant för vårt arbete, det associerar jag till det vi faktiskt 

gör, hjälpa människor att hjälpa sig själva. Alltså och stödjer dom till det normala liv, eller det, 

som dom kan ha eller vill ha, vi stödjer dom, vi assisterar dom med stöd, ja det tycker jag är 

en klockren beskrivning av vad vi gör. 

 

6.2.2 Begreppet kund, utan förankring i praktiken 
Fem av sex respondenter beskriver att begreppet kund saknar förankring i praktiken och 

uppfattas malplacerat. Respondenterna menar att begreppen istället för att relatera till 

verkligheten används som ett sorts försvar med syfte att undvika kränkning av målgruppens 

integritet. Att ordet låter bra uppfattas viktigare än ordets betydelse. 

En majoritet av respondenterna associerar begreppet till negativa känslor, två av 

respondenterna mycket starka. En respondent har positiva associationer till begreppet. 

Ronja och Anders var de två respondenterna som uttryckte de starkaste negativa känslorna 

om begreppet. Ronja beskriver en instinktiv motvilja för att ordet känns malplacerat. Hon 

tolkar det som en enkel strategi för att undvika att kränka någon. Strategin anser hon vara 

övertydligt och leda till en kränkning i sig själv. Några konkreta egenskaper hon associerar 

till en person som etiketteras med begreppet kund beskriver inte Ronja utan hon ser det mer 

som ett försök att försvara personalen mot att hamna i en integritetskränkande situation. 

Anders beskriver en avsky till ordet kund med formuleringen “det är bland det värsta 

som någonsin hänt det här yrket”. Han menar att det är förkastligt att använda sig av 

begreppet kund för att det är ett hittepåbegrepp utan någon relation till verkligheten och 

kallar användningen av begreppet för ren lögn. Anders menar att känslan av malplacering 

beror på att målgruppen inte är kunder. De betalar inga pengar för sina insatser och har 

heller inte den valfrihet en kund på en marknad kan förvänta sig. Det är istället handläggare 

som tar majoriteten av beslut. Anders understryker dock att det finns en form av valfrihet 

men ifrågasätter vad den egentligen innebär. 

 

Anders -ja visst man kan välja att inte nyttja den här platsen men vad gör man då? flytta hem 

till mamma liksom, nej jag köper det inte, av flera skäl. 

 

Anders menar också att användningen av begreppet kund känns oetiskt i de fall personen ur 

målgruppen själv inte är kapabel att göra ett aktivt val. 
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Anders -om man inte kan göra ett val, hur kan man anses vara en kund då? det finns inte i 

min värld 

 

Helen tycker inte att begreppet kund låter bra överhuvudtaget och tror att det är ett ord som 

klingar illa för dom flesta. Helen beskriver att begreppet känns affärsmässigt och menar på 

att personerna hon arbetar med inte är några kunder, iallafall inte till henne.  

Janeth menar på att ordet kund är utbrett inom privata verksamheter och uppfattar att 

det beror på att företagen vill göra verksamheterna mera kundfokuserade. Janeth nämner att 

det förekommer slogans som “kunden bestämmer” och “kundfokus” vilket är något hon inte 

alls ser relaterar till sin arbetslivserfarenhet. 

 

Janeth -den erfarenheten som jag har är att: dom bestämmer inte, det är väldigt mycket fina 

ord och sen så blir det ändå pengar som är det centrala. 

 

Janeth tycker också det känns fel att använda ordet kund i personens hemmiljö. Gustaf är av 

liknande uppfattning, han menar att ordet kund känns väldigt opersonligt och beskriver att 

personerna i målgruppen verkligen inte är kunder eftersom att insatserna enligt LSS är en 

rättighet och inte en marknadsvara. 

Gabriel var den enda respondenten som var positivt inställd till begreppet, han 

beskriver att det på hans tidigare arbetsplats var det begreppet som användes. Gabriel 

understryker dock att han är medveten om att många anställda inom LSS är negativt 

inställda till begreppet och menar att han själv aldrig heller skulle använda begreppet till en 

person i målgruppen. Han använder det istället som ett samlande begrepp mellan 

yrkesverksamma på exempelvis möten eller mellan olika instanser. 

 

Gabriel -Alltså vi använder aldrig det till dom, det är ju mer när vi eller när en personalgrupp 

talar om dom på möten eller när man talar med kanske en handläggare eller så, det är ju då 

de här begreppet används, man slänger ju inte omkring med dom i dialoger med dom man 

hjälper. 

 

6.2.3 Brist på samsyn och information kring begreppsanvändning 
Alla respondenter uttrycker en osäkerhet kring vilka begrepp som faktiskt används i 

praktiken på verksamheterna. Alla respondenter är formellt anställda som vårdare och 

beskriver sig använda andra begrepp i den dagliga verksamheten. Alla uppger dock en 

osäkerhet kring om något gemensamt begrepp fastställts. 
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Vad gäller begrepp för personer i målgruppen så finns det inte hos någon av respondenterna 

ett bestämt begrepp från organisatoriskt håll. Flera av respondenterna uppger att 

personalgruppen använder olika begrepp för att benämna målgruppen. 

Tre av respondenterna beskriver att dom på tidigare verksamheter har fått instruktioner om 

vilket begrepp som ska användas för att titulera målgruppen. I alla dessa fall har 

verksamheten varit i privat utförande och det aktuella begreppet varit kund. I ett av fallen har 

begreppet ändrats från boende till kund i samband med upphandling . 1

Ronja beskriver att svaret på vilket begrepp som används för personalen på hennes 

verksamhet beror på vem man frågar. Av ledningen kallas personalen vårdare och annars 

tror hon att de huvudsakligen kallas för personal. Ronja tror att frågan tagits upp någon gång 

på ett personalmöte där personalgruppen inte kom fram till något gemensamt. 

 

Ronja -Det var inte så att “ja! det här är vi” på något sätt 

 

Ronja beskriver att hon tror att osäkerheten kring begreppsanvändningen hos de 

yrkesverksamma beror på olika bakgrund. Vad gäller begrepp för målgruppen så har det 

tagits upp på möten där det har inte bestämts något. Istället har begreppen bildats i 

utförandet och sedan spridit sig. Det begrepp Ronja uppfattar cirkulera mest är boende. Från 

ledningshåll uppfattar inte Ronja någon klar bild av vad personer i målgruppen kallas, utan 

det känns som att man säger lite olika saker. 

Helen menar att ordet vårdare används på hennes arbetsplats för att det står så i 

personalens papper, hon uppger dock att hon själv säger stödassistent. Till personerna som 

bor på servicebostaden säger Helen hyresgäst och hon tycker att allt annat låter lite konstigt. 

Helen beskriver att hon inte kommer ihåg att hon fått någon information om varken begrepp 

för personalen eller begrepp för målgruppen, men tycker att begreppen lite talar för sig själv. 

Gabriel berättar först att han tror personalen kallas för vårdare men ändrar sig sedan 

till habiliterare och återgår sedan till vårdare. Han tror begrepp för personalen har tagits upp 

på ett möte men minns inte att personalgruppen kom överens om något. Från ledningshåll 

har Gabriel inte fått någon information kring begreppsanvändningen. Personerna som bor på 

servicebostaden uppger Gabriel först kallas för brukare men ändrar sig sedan till att det nog 

är boende som används mest. 

 

Gabriel -nu kanske vi kallar dom för boende men egentligen ska man ju titulera dom som 

brukare, eller det är väl det som är den, fackliga termen liksom. 

1 Upphandling: offentlig “auktion” där privata och kommunala aktörer får möjlighet att ta över 
verksamheter beroende på presenterad budget och verksamhetsplan. 
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Gabriel beskriver att begrepp för målgruppen tagits upp på ett möte i samband med att 

verksamheten startade där många tyckte att brukare kändes konstigt att använda och att 

dom då kom fram till begreppet boende. Han berättar att begreppet hyresgäst också 

används av några i personalgruppen. Någon information om begrepp för målgruppen minns 

inte Gabriel att han har fått. 

Gustaf berättar först att personalen på servicebostaden kallas för boendestödjare 

men han ändrar sig snabbt till att han brukar kalla sig för stödassistent. Begrepp för 

personalen har diskuterats på ett möte. Gustaf beskriver att alla i personalgruppen tyckte lite 

olika. Han uppger att personalgruppen inte fått någon information om olika begrepp men han 

började använda begreppet stödassistent för att det kändes bäst, han kan inte komma på 

någon konkret anledning till det. Vad man kallar personerna som bor på servicebostaden 

beskrivs vara olika. Gustaf säger hyresgäst medan andra i personalgruppen använder 

boende. Olika begrepp för målgruppen hade diskuterats på ett möte men alla hade olika 

tidigare erfarenhet och tyckte olika om de olika begreppen så något gemensamt kom 

personalgruppen inte fram till. Den information Gustaf fått om begreppens betydelse 

begränsas till de diskussioner personalgruppen fört tillsammans. 

 

Gustaf -Alltså det var väl det som framkom under våra diskussioner, vad vi la för värderingar i 

begreppen 

 

Anders beskriver att det på hans arbetsplats råder förvirring kring vilka begrepp 

personalen tituleras med, han nämner stödassistenter och boendestödjare som två 

förekommande alternativ. Anders menar att personalen har haft ett informellt möte kring 

begreppsanvändningen men att det inte fattats något gemensamt beslut kring vad 

personalen kallas. Han tror att ledningen kallar personalen för vårdare. Personerna som bor 

på servicebostaden kallar Anders för boende, andra i personalgruppen säger hyresgäst 

vilket Anders beskriver som problematiskt. 

 

Anders -Ja jag tycker det är halvproblematiskt och lite töntigt och ingenting jag själv skulle 

använda, för jag är ingen värd, jag äger inte någon lokal, jag hyr inte ut något till någon, det är 

nån sorts neoliberal omskrivning liksom 

 

Anders uppger att personalgruppen inte haft något formellt möte om begrepp för 

målgruppen, diskussioner har förts informellt men inte resulterat i något gemensamt, “folk 

35 



 

gör lite som dom tycker”. Anders berättar att han inte fått någon information om begrepp, 

varken för personal eller målgrupp. 

 

6.2.4 Analys 
Jag uppfattar att både motsättningen i relation till titel och yrkesmässig självbild samt 

motsättningen till begrepp som benämner personer i målgruppen skapas mellan 

arbetsgivare, som i båda fallen applicerar begreppen, och yrkesverksam, som i båda fallen 

får stångas med begreppen i praktiken. Begreppet vårdare, som är den formella titeln för 

samtliga respondenter, har jag uppfattat skapa en stark motsättning där en majoritet av 

respondenterna beskriver att de inte förstår begreppsanvändningen i relation till det arbete 

de utför. Detta kopplar jag till det Lukes (2008) beskriver som icke erkännande. Denna del 

av den identitetsrelaterade dominansen karaktäriseras av att den dominerade gruppen 

saknar eller nekas en eftersträvad identitet och istället tillskrivs en identitet som fungerar 

förminskande. Jag uppfattar att associationerna respondenterna har till begreppet vårdare 

ignorerar en stor del av det arbete som utförs vilket. Detta ser jag innebära att 

respondenterna saknar ett formellt begrepp som beskriver deras yrkesidentitet. Istället 

används ett formellt begrepp som majoriteten känner sig obekväma med att använda. 

Begreppet vårdare beskrevs av respondenterna kännas obekvämt i flera arbetsrelaterade 

kontexter. I kommunikation med målgrupp, närstående och andra aktörer inom LSS. Några 

av respondenter uppfattade också begreppet obekvämt att använda i privat kommunikation 

med vänner och bekanta. 

Respondenterna beskrev också en otydlighet i kommunikationen kring olika begrepp, 

vilka begrepp som skulle användas och vilken betydelse de har. Exempelvis så var vårdare 

för alla respondenter den formella titeln medan respondenterna, i vissa fall själva och i vissa 

fall tillsammans med arbetsgivare, skapade egna informella begrepp. Några av 

respondenterna beskriver att de också uppfattat att arbetsgivare tycker begreppet känns 

förlegat. Detta jag ser peka på att arbetsgivaren inte aktivt applicerar begreppet utan snarare 

låter användningen fortgå. Lukes (2008) beskriver att den identitetsrelaterade dominansen 

ofta verkar i tysthet. Att makten inte utövas medvetet utan istället genom formade klass- och 

positionsbestämmelsen där en obalanserad maktfördelning blivit något naturligt och 

självklart. 

Bristen på information från arbetsgivare i kombination med att vårdarbegreppet ofta 

ersätts i praktiken uppfattar jag utgöra en svårighet i respondenternas förmåga att samlas för 

en gemensam argumentation mot den formella titel. Detta ser jag möjliggöra att begreppet 

finns kvar. Att begreppet finns kvar som formell titel menar jag blir problematiskt i och med 
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Lukes (2008) beskrivning om att begrepp kan utgöra en grund för kategorisering. 

Kategoriseringen bildar en extern framställning av gruppen vilket sedan kan försvåra en 

gemensamt mobilisering mot maktstrukturen. Lukes beskriver också att i de kontexter där 

den dominerande gruppen äger makt över uttrycksmedel, i detta fall exempelvis formella 

tituleringar och gemensamma datasystem, blir den identitetsrelaterade dominansen mer 

kraftfull. 

Vad gäller begreppet kund så uppfattar jag att det också skapar en kontextuell 

motsättning hos de yrkesverksamma. De uppfattar sin yrkesroll verka i en kontext som inte 

går att relatera till en marknad medan organisationen applicerar begrepp som associeras till 

en marknad. På ett sätt uppfattar jag att detta skapar en dissonans och osäkerhet hos de 

yrkesverksamma som delvis går att koppla till den ovanstående maktstrukturen. Till skillnad 

från begreppet vårdare som var en formell titel men något de yrkesverksamma hade 

möjlighet att reellt modifiera så har det i de fall kund förekommit som begrepp varit en 

uppmaning att använda begreppet från arbetsgivarens sida. I detta läge blir det 

problematiskt att de yrkesverksamma blivit tvungna att använda begrepp som känns 

obekväma och, av dem, inte kan relateras till kontexten. 

 

6.3 Konstruerande associationer 
För en majoritet av respondenterna beskrivs några av begreppen betyda mer än att bara 

vara ett namn eller beteckning. Bakom orden beskriver respondenterna flera associationer, 

associationerna skiljer sig också mellan de olika respondenterna. De begrepp som verkade 

skapa mest associationer hos respondenterna och också ge de mest djupgående svaren var 

vårdare och brukare. Associationerna till dessa begrepp presenteras genomgående under 

denna del. För övriga begrepp, hyresgäst, boendestödjare och stödassistent var svaren mer 

neutrala, på grund av detta valde jag att sammanfatta associationer till övriga begrepp jag 

såg relevanta för denna kategori under en gemensam rubrik. 

 

6.3.1 Vårdare 
Samtliga respondenter hade mer eller mindre negativa associationer till begreppet vårdare. 

Deras beskrivning av känslor för begreppet gick från en känsla av dissonans till en känsla av 

avsmak. Anders beskriver att han inte alls tycker om ordet vårdare inom LSS kontext och 

beskriver det som kränkande också för personen han arbetar med. Han exemplifierar detta 

med en situation där han skulle känna sig obekväm med användandet. 
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Anders -Jag är ute med boende, vi gör några ärenden på stan, springer på nån som dom typ 

känner, som jag ska presenteras för, vem jag är i den här konstellationen -“jamen, tja! jag är 

Anders, den och dens vårdare” det känns som jag är ute med en cirkuselefant liksom eller 

nån som är potentiellt farlig för sig själv och andra liksom. 

 

Anders beskriver också att han med en “helt känslomässig dragning” associerar begreppet 

till arbete med människor som är inlåsta, exempelvis på en sluten avdelning. Ronja beskriver 

att ordet vårdare skapar ett mer påtagligt maktförhållande i relation till personen som mottar 

stöd. Ronja uppfattar att ordet sätter personal över personen och insinuerar en rättighet att 

göra ingrepp och åtgärder i personens liv, en känsla av rättighet att upphäva den personliga 

integriteten. Ronja beskriver också att ordet sätter personen i en situation som förväntas 

vara vårdkrävande vilket hon ser påverkar personen i praktiken. 

 

Ronja -det skulle genast sätta mig i en position som var lite över och kunde på något sätt göra 

ingrepp på och åtgärder 

 

Gabriel beskriver sina associationer till ordet som ganska neutrala, en person som stöttar 

och hjälper en annan. 

 

Gabriel -ja men att man hjälper och stödjer människor, ganska basic, det jag tycker det är 

pretty straight forward liksom, man hjälper människor med deras vardag. 

 

Vid frågan om han i någon situation skulle känna sig obekväm med att använda begreppet 

beskriver han att han aldrig skulle välja att använda det i närvaro av personerna han arbetar 

med utan istället aktivt undvika det. Gabriel beskriver sig också vara obekväm med att 

titulera sig som vårdare då det skulle få det att framstå som att han har högre utbildning än 

vad han har. Gabriel tycker också att ordet känns laddat och låter obefogat allvarligt. Gustaf 

beskriver att han i alla situationer skulle känna sig obekväm med att använda begreppet 

vårdare, för honom passar begreppet inte in på någon målgrupp och han beskriver det som 

en kvarleva från institutionstiden. 

 

Gustaf -Vårdare känns som en kvarleva från institutionstiden på något vis, jag tycker inte att 

vårdare är någonting man bör använda sig av någonstans idag. 

 

Gustaf beskrivning av sina associationer till begreppet vårdare; 
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Gustaf -man vårdar som ett paket som man tar hand om på något vis, tycker jag det känns 

som, jag vårdar inte någon av dom jag arbetar med. 

 

6.3.2 Brukare 
Fyra av sex respondenter beskriver negativa associationer till begreppet brukare, en 

respondent ställer sig neutral och en respondent uppger sig föredra begreppet framför 

studiens övriga. Fem av sex respondenter beskriver att begreppet konstruerar en bild av 

personen och påverkar maktrelationen i förhållande till personal. Ronja som känner sig 

obekväm i användandet av begreppet beskriver ordet som gammaldags och ser det som 

utpekande. Att det ger sken av en grupp som uppfattas vara utan rättigheter. Både Helen 

och Anders beskriver sina associationer som en person som brukar någonting men Helen 

ser det som något negativt, ett ord hon försöker undvika att använda.  

 

Helen -det låter helt fel, jag kan inte se dom här som brukare  

 

medan Anders ser det som sakligt och relevant, något han skulle föredra att använda 

framför andra begrepp. 

 

Anders -I mitt arbete så används jag av dessa människor för att uppnå diverse saker och ting, 

för att dom ska klara av diverse saker och ting, så ja, dom brukar mig i nån mening. 

 

Anders beskriver att han har hört talas om ordet brukare men aldrig stött på det i någon 

verksamhet han själv har jobbat i. Gabriel beskriver att begreppet får det att framstå som att 

personerna som etiketteras med det står i en “otrolig beroendeställning”. Som att man 

genom användningen av ordet tar ifrån personerna sin värdighet självkänsla och kunskap. 

Gustaf är inne på ett liknande spår och beskriver begreppet institutionsaktigt, avidentifierade 

och generaliserande, ett ord han själv aldrig skulle använda, särskilt inte i sällskap med 

målgruppen han arbetar med. Gustaf tycker att det känns konstigt att döpa en så stor grupp 

människor till brukare, som om att personerna inte är värda att specificera. 

 

Gustaf -Det är som att man inte orkar använda andra ord, man orkar inte specificera det på 

något vis och jag förstår inte riktigt varför 

 

 
 
 

39 



 

6.3.3 Övriga begrepp 
Det associationer respondenterna har till begreppet hyresgäst som jag kopplar till detta tema 

är att de understryker det positiva med begreppet i att det inte skapar en konstruktion av 

andras uppfattning av målgruppen. 
Ronja tycker att begreppet hyresgäst känns bra att använda på grund av att hon 

uppfattar det som neutralt och inte innebär att någon bild skapas av målgruppen. Helen är 

av en liknande åsikt, hon beskriver att begreppet innebär att målgruppen i första hand blir 

hyresgäster som alla andra hyresgäster, begreppet innebär att de inte sätts in i något fack. 

Gabriel beskriver hyresgäst som det enda begreppet i studien han skulle kunna tänka sig att 

använda när han är tillsammans med en person i målgruppen, han menar att begreppet 

känns frigörande och att de flesta någon gång varit hyresgäst. 
 

Gabriel -Hyresgäst låter mer frigörande, jobbet går ut på att det ska vara självständigt och 

hyresgäst det är vi ju alla nånstans, jag har varit hyresgäst, du har varit hyresgäst etcetera, så 

det är ju ett neutralt och icke laddat begrepp, det skulle jag nog aldrig känna mig obekväm 

med. 

 

Begreppet kund var det en respondent som beskrev som konstruerande men då för 

personalen och inte för målgruppen. Gabriel beskrev att begreppet kunde få personalen att 

se sig själv som en sorts säljare istället för ett stöd i vardagen. 

Begreppet stödassistent beskrivs också av en respondent som konstruerande men ur 

mer positiv mening. Ronja menar att begreppet skapar känslan av att man mer jobbar för 

personen, med en utökad försiktighet och extra lyhördhet, att inte “köra över den här 

personen”. Övriga respondenter är neutrala eller positiva till begreppet men beskriver det 

mer konkret. 

 

Gustaf -det är en person som assisterar nån annan, som ger stöd till nån annan person på 

olika sätt. 

 

6.3.4 Analys 
I det presenterade empiriska materialet uppfattar jag det som tydligt att, framförallt, 

begreppen vårdare och brukare skapar konstruerande associationer hos respondenterna. 

Associationerna görs både i relation till de yrkesverksamma och också till personer inom 

målgruppen.  

Anders uppfattar att etiketteringen vårdare skapar en bild av en person i målgruppen 

som någon “potentiellt farlig för sig själv och andra”. Ronja uppfattar att begreppet brukare 
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skapar en symbolisering av en grupp utan rättigheter och Gabriel uppfattar att ordet brukare 

tar ifrån personer deras värdighet, självkänsla och kunskap. Lipsky (2010) beskriver att 

personer kan komma till en verksamhet inom socialt arbete med  sina individuella 

egenskaper för att sedan, i mötet med verksamheten transformeras till klienter. Lipsky menar 

att detta kan innebära att personer behandlar sig själva och behandlas på ett generaliserat 

sätt utifrån den kategori etiketteringen placerat dom i. När jag ställer det Lipsky skriver i 

relation till Anders, Ronjas och Gabriels uppfattningar om begreppen vårdare och brukare 

ser jag det som tänkbart att begreppsanvändningen skapar en kontext som påverkar bilden 

av målgruppen negativt. Jag ser det också som lämpligt att understryka att ovanstående 

beskrivningar har gjorts av personer som arbetar nära målgruppen och därigenom har en 

förståelse för vilket stödbehov eller egenskaper personerna har. Jag ser att respondenterna 

skapat ett försvar mot detta genom att på egen hand aktivt undvika användandet av begrepp 

och i många fall tagit andra egna begrepp i bruk.  

Ronja beskriver att vårdare sätter personer ur målgruppen i en vårdkrävande 

situation vilket hon också ser påverka personerna i praktiken. Hon beskriver att 

maktförhållandet mellan yrkesverksam och målgrupp blir påtagligt, att det ger känslan av att 

den yrkesverksamma har makt att upphäva den personliga integriteten. Enligt Healy (2014) 

kan språkbruket utgöra en grund för förståelsen av behov inom socialt arbete vilket 

därigenom kan avgöra vilket agerande och gensvar som anses lämpligt. Med utgångspunkt i 

Healy ser jag det Ronja beskriver kunna innebära att språkbruket utöver att påverka bilden 

av målgruppen också kunna påverka det yrkesmässiga utförandet. Healy (2014) menar 

vidare att diskursen också kan legitimisera och devalvera olika typer av kunskap inom socialt 

arbete vilket kan skapa svårigheter att identifiera och prioritera arbetssätt som ligger utanför 

den dominerande diskursen. I respondenternas svar uppfattar jag att detta kan vara tänkbart 

i begreppsanvändningen inom LSS i hemmiljö. Både vårdarbegreppet och brukarbegreppet 

har av respondenterna beskrivits skapa en oproportionerligt maktbalans från personal till 

målgrupp. Vårdarbegreppet har också skapat starka associationer till vårdande arbete för de 

yrkesverksamma. Med utgångspunkt i Healy tänker jag att det därför kan skapas en 

dissonans mellan det arbete som utförs på servicebostäder och den vårdande ingång 

begreppet vårdare skapar. Detta ser jag stå i kontrast till de krav LSS lagen ställer, att 

verksamheter ska vara grundade med målgruppens självbestämmanderätt och integritet 

som utgångspunkt.  

Healy (2014) menar att diskurs kan osynliggöra både den enskilde socialarbetarens 

såväl som personer ur målgruppens perspektiv. En majoriteten av respondenter beskriver 

målgruppen de arbetar med som högfungerande där arbetsuppgifterna huvudsakligen är av 
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sociala och motiverande slag. I relation till den vårdande utgångspunkt jag tidigare beskrivit 

kunna kopplas till vårdarbegreppet och Healys beskrivning av diskursens potentiella 

osynliggörande ser jag en risk i att den naturliga ingången för arbetet går från 

självbestämmande och delaktighet för målgruppen till passivisering och vård. 

Healy (2014) beskriver ett försvar mot detta som socialarbetarens förmåga att aktivt 

utmana och synliggöra de dominerande diskurserna vilket jag också uppfattar i 

respondenternas svar. Som tidigare nämnt har respondenterna, ibland med och ibland utan 

ledning, applicerat andra begrepp vars associationer står i närmare relation till deras 

yrkesutförande. Jag ser dock också en begränsning i detta då utmanandet och 

synliggörandet i huvudsak verkar ske inom den egna arbetsgruppen. Det verkar inte ha en 

ordentlig påverkan på övrig organisation i och med det faktum att begreppet lever kvar som 

formell titel. Det verkar finnas ett kollektivt missnöje kring begreppet vårdare och en 

uppfattning om påverkan både hos målgrupp och personal, men ingen av respondenterna 

beskriver att detta diskuterats på något möte med närvarande ledning. Istället har 

respondenterna tacklat detta genom att på egen hand forma ett informellt språkbruk. 
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7. Slutsatser och diskussion 
Uppsatsens syfte var att synliggöra yrkesverksammas associationer kring vanliga begrepp, 

synliggöra begreppens relation till det praktiska utförandet samt synliggöra samsyn och 

maktbalansen mellan verksamhet och organisation i relation till begreppsanvändning. Där 

den övergripande forskningsfrågan var vilka tankevärldar som finns bakom vanliga begrepp 

för yrkesverksam och målgrupp inom LSS i hemmiljö? 

Syftet och forskningsfrågan har sedan besvarats med hjälp av tre frågeställningar, 

dessa frågeställningar kommer jag använda för att formulera min slutsats. Efter 

presentationen av mina slutsatser följer en diskussion som också inrymmer reflektion kring 

framtida forskning. 

 

7.1 Slutsats 
1. Vilka associationer kopplar yrkesverksamma till vanliga begrepp inom LSS i hemmiljö. De 

begrepp som skapade mest associationer hos respondenterna var vårdare, brukare och 

kund, hos majoriteten var associationerna negativa. Samtliga respondenter associerade 

begreppet vårdare till en vårdkrävande situation, en majoritet av respondenterna 

associerade också begreppet till något förlegat där flera nämnde institutionstiden. De 

sammantagna associationerna tolkar jag som att begreppet skapar känsla av ett starkt 

maktövertag i förhållande till målgruppen vilket innebar en inverkan både på dem själva och 

på personer ur målgruppen. Fem av sex respondenter upplevde det obekvämt att använda 

begreppet i den professionella kontexten och en beskrev det obekvämt att använda också 

privat. Resultatet av detta var att alla respondenter valde att använda ett annat begrepp i det 

reella utförandet trots att dom var anställda som vårdare. 

Begreppet brukare skapade negativa associationer hos fyra av sex respondenter, i 

förhållande till majoritetens sammantagna associationerna tolkar jag att begreppet uppfattas 

som generaliserande och insinuerar att en person står i beroendeställning och har mindre 

rättigheter än andra. Min tolkning av respondenternas sammantagna associationer kring 

begreppet kund är en person som befinner sig i en marknadskontext, en person med stor 

valmöjlighet och stark påverkansmakt. Associationer till övriga begrepp var mer neutrala. 

Begreppet hyresgäst associeras till en person som hyr sin bostad, boende till en person som 

bor någonstans, boendestödjare till en person som ger stöd till någon i dennes boende och 

stödassistent som en person som som ger stöd till någon annan. 

2. Hur överensstämmer associationerna mellan olika begrepp och mellan 

yrkesverksamma. I relation till mitt resultat och analys uppfattar jag inte skillnaderna i 

associationerna mellan respondenterna som stora, trots att det inte förekommit någon 
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formell information kring begreppens betydelse. Däremot har jag sett stora skillnader i 

associationerna mellan de olika begreppen där studiens begrepp verkar hamnat på två 

sidor. På ena sidan begreppen boende, hyresgäst, stödassistent och boendestödjare som 

verkar skapa neutrala associationer som ligger nära praktiken. På andra sidan begreppet 

vårdare, brukare och kund som hos majoriteten av respondenterna skapat starka negativa 

associationer. Slutsatsen blir således att det finns en viss samsyn mellan yrkesverksammas 

associationer till begreppen medan det mellan begreppen finns stora skillnader i 

associationerna. Det jag ser intressant i relation till praktiken är att begreppen som skapar 

negativa associationer också är de begrepp som, i studien, formellt är mest förekommande. 

3: Hur nära uppfattas begreppsassociationerna vara till det praktiska utförandet och 

hur ser diskussionen och informationen ut kring de olika begreppen. 

Likt de två tidigare frågeställningarna delas begreppen också här in i två grupper. Den ena 

gruppen med de mer neutrala begreppen boende, hyresgäst, stödassistent och 

boendestödjare och den andra gruppen med begreppen som innefattade mer associationer, 

vårdare, brukare och kund. I den förstnämnda gruppen sågs samtliga begrepp ligga nära det 

praktiska utförandet, boende då personerna i målgruppen bodde på verksamheten, 

hyresgäst då personerna i målgruppen hyrde sina bostäder, stödassistent då de 

yrkesverksamma gav stöd och boendestödjare då stödet till stor del skedde i målgruppens 

bostad.  

I den andra gruppen uppfattades alla associationerna till begreppen ligga långt ifrån 

det praktiska utförandet, vårdare skapade en motsättning hos respondenterna, både i 

relation till yrkesutförande och självbild då begreppet associerades till en vårdsituation när 

arbetet egentligen i huvudsak beskrevs vara motiverande och stödjande. Motsättningen 

gjorde respondenterna obekväma att använda sin formella titel, både i arbetet och också 

enligt några av respondenterna privat. Begreppet kund, som associerades till personer i en 

marknadskontext, beskrev respondenterna också ligga långt ifrån det praktiska utförandet på 

grund av att målgruppen inte befinner sig på en marknad och inte betalar för några tjänster. 

Begreppet brukare bestod av delade associationer, majoriteten hade negativa associationer, 

med en uppfattning av att begreppet skapade en förminskad bild av målgruppen. Några av 

respondenterna tyckte ändå att begreppet till viss del kunde kopplas till praktiken, med 

associationen, någon som brukar någon. Gällande information kring begreppen beskriver 

respondenterna att det inte funnits någon formell beskrivning eller motivering för begreppet 

vårdare som formell titel, respondenterna beskriver det också som oklart vilket som används 

för att benämna målgruppen. De diskussioner som förts på arbetsplatserna respondenterna 

befunnits sig på beskrivs i huvudsak varit av informell karaktär där de yrkesverksamma 
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gemensamt har kommit fram till vilka begrepp de använder. Min slutsats kring detta blir att 

det saknas allmängiltiga begrepp som används från verksamhet till verksamhet, istället blir 

det upp till enskilda arbetsgrupper att utveckla sin begreppsanvändning. 

Min sammantagna slutsats blir att några av begreppen, de begrepp som 

respondenterna i huvudsak använder informellt i det dagliga utförandet skapar associationer 

som ligger nära praktiken. Andra ligger långt ifrån, i huvudsak de begrepp som är formellt 

mest förekommande. I relation till socialt arbete och mer specifikt LSS i hemmiljö ser jag 

detta som väldigt märkligt, min studie indikerar att de begrepp vars associationer ligger 

längst ifrån det praktiska utförandet är de begrepp som får störst formellt utrymme. 

 

7.2 Diskussion 
I min analys har jag sett kopplingar till Healys (2014) beskrivningar om hur en dominerande 

diskurs kan försvåra synliggörandet av det faktiska behovet, i detta fall diskurs som tyder på 

vårdkrävande situation medan det reella behovet är motivation och socialt stöd. Jag har 

också gjort kopplingar till Lipsky (2010) och street level bureaucracy som beskriver att 

verksamheter formar individer till klienter vilket också kan skapa en internalisering. I detta 

ser jag också en koppling till Heffernans (2005) artikel i min tidigare forskning där hon menar 

att tituleringen “service user” kan riskera att vidmakthålla en negativ känsla av beroende. 

Motsättningen mellan titel och självbild beskrivs av respondenterna i hög grad bero på en 

dissonans mellan associationer till titel och de arbetsuppgifter som utförs, de arbetsuppgifter 

respondenterna beskriver sig utföra är huvudsakligen av motiverande och socialt slag vilket 

jag kan relatera till det Palmblad och Börjesson (2008) beskriver om arbetets utveckling från 

att vara passiviserande till att vara motiverande. Jag tänker att det skulle kunna vara så att 

begreppsanvändningen inte hunnit med i utvecklingen, begreppet vårdare som tidigare varit 

beskrivande för yrket skapar nu motsättning då det inte längre kan relatera till arbetets 

utgångspunkt. 

I relation till begrepp som konstruerade fenomen var det intressant att flera av 

respondenterna tyckte att begrepp skapade bilder av personer och yrkesutövning, för att 

vidareutveckla detta hade det varit intressant att utforska hur detta påverkar verksamheter i 

praktiken, om stödinsatsernas utformning ser annorlunda ut på en verksamheter som 

titulerar personalen vårdare och personer ur målgruppen som brukare mot verksamheter 

som titulerar de yrkesverksamma stödassistent och målgruppen som hyresgäst.  

Jag tycker att det känns märkligt att yrkesverksamma inom LSS inte tituleras med ett 

begrepp som kan de kan relatera till sin yrkesutövning vilket hos mig skapar ett intresse att 

undersöka begreppsassociationerna hos exempelvis ledning. Finns det i deras uppfattning 
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en relation mellan exempelvis begreppet vårdare och arbetet på en servicebostad eller 

innebär begreppet också hos dom en motsättning. En följdfråga hade kunnat varit av vilka 

anledningar begreppet finns kvar och, i relation till identitetsbaserad dominans, om 

positionerna med missvisande begrepp finns i flera hierarkiska led eller är limiterade till 

personer som arbetar längst ner i organisationen. 

Jag tyckte också att det var intressant att se de yrkesverksammas egna lösningar på 

det uppfattade problemet i att de utvecklade en egen begreppsanvändning, detta tolkade jag 

som ett försvar både för att skydda integriteten hos personer ur målgruppen och också för 

att bevara de yrkesverksammas självbild och yrkesstolthet. Försvaret uppfattar jag kunna 

kopplas till Cheung och Ngais (2008) artikel där jag ser att de yrkesverksamma i denna 

studie inte, i förhållande till rådande diskurs, upplever en känsla av legitimitet och bekräftelse 

på sitt värde från den dominerande gruppen, således svarar de yrkesverksamma med 

motstånd genom att anamma en egen begreppsanvändning. En svaghet i motståndet som 

skulle kunna vara en anledning till att det inte skapat förändring av den formella titeln, är att 

sammanhållningen i relation till språkbruk i den dominerade gruppen är låg. 
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9. Bilaga 1 informationsbrev 
 

Hej! 

Tack för att du är intresserad av att medverka i min c-uppsats! Detta brev avser ge dig information 

vad uppsatsen handlar om och vad det innebär för dig att medverka som intervjuperson. 

 

Ämnet jag har valt att undersöka är begreppsanvändning inom LSS. Jag kommer avgränsa mig till 

begrepp som används för att benämna de yrkesverksamma och LSS målgrupp inom 

boendeverksamhet i stockholms län. 

Informationen om begreppen kommer jag samla in genom dokument från socialstyrelsen, kommuner 

och intervjuer av yrkesverksamma. 

Det som avses undersökas är skillnader i användningen av begrepp, både inom den egna 

organisationen samt mellan verksamheter, vart begreppsanvändningen har sitt ursprung samt 

skillnader i begreppens betydelse. 

 

Vad det innebär att delta i studien som intervjuperson: 

● Du kommer intervjuas av mig med hjälp av ett frågeformulär, intervjuerna beräknas ta 

omkring 30-45 minuter. För att kunna översätta intervjuerna till text (transkribera) är det 

nödvändigt för mig att spela in vårt samtal, inspelningarna raderar jag när transkriberingen är 

färdig. 

 

● Du kommer efter intervjun erbjudas en kopia på det transkriberade materialet och ditt 

eventuella deltagande i studien är helt frivilligt genom hela processen. Detta innebär att du 

närsomhelst kan välja att avbryta sitt deltagande fram till dess att uppsatsen är färdigställd 

och inlämnad. Om du väljer att avbryta ditt deltagande kommer jag radera allt material som är 

kopplat till dig.  

 

● Ditt deltagande kommer anonymiseras genom att utelämna personuppgifter, arbetsplats och 

kommun. Det som kommer inkluderas är åldersspann (t.ex 30 - 35 år gammal med 3 - 5 års 

erfarenhet) samt att du är yrkesverksam inom stockholms län.  

 

● Material som samlas in under arbetet kommer bara användas till denna studie 

 

Om du känner att du vill delta i studien ser jag fram emot att träffa dig för vår intervju! 

Vänliga hälsningar, Jonas Svärdstam 
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Samtycke utifrån informationsbrev 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

Utifrån informationsbrevet lämnar jag härmed mitt samtycke till att delta i studien: 

 

Datum:  

 

…………………………………………………………………………….. 

Deltagarens underskrift:  

 

…………………………………………………………………………….. 
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10. Bilaga 2, Intervjuguide 

Intervjuguide 

Urvalskriterier: 
 

● Fast anställda personer som är över 18 år 

● Minst 3 års erfarenhet inom LSS verksamhet i hemmiljö för vuxna (servicebostad, 

gruppbostad, servicelägenhet, personlig assistans) 

● Har arbetat på minst två olika verksamheter inom LSS verksamhet i hemmiljö för 

vuxna.  

 
Inför intervjun. 
 

● Förklara vad jag menar med exempelvis begrepp och innebörd. Förklara vilka 

begrepp jag avser undersöka (vad yrkesverksamma kallar sig själva och vad 

yrkesverksamma kallar personerna de arbetar med) 

● Förklara studiens grad av anonymitet. 

● Erbjuda intervjupersonen en sammanställning av den transkriberade intervjun. 

● Säkerställa att intervjupersonen känner sig bekväm med att jag spelar in intervjun 

● Gå igenom intervjuns syfte och frågeställningar på ett förståeligt sätt. 

● Förklara att material som samlas in under studien kommer bara användas till aktuellt 

studie (nyttjandekravet). 

● Förklara att det under hela processen är helt frivilligt att delta i studien vilket innebär 

intervjupersoner närsomhelst kan välja att avbryta sitt deltagande, både under 

intervjun och under arbetet med studien tills dess att uppsatsen blivit färdigställd och 

inlämnad 

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och problematisera skillnader i begreppssystem inom 

LSS verksamhet i hemmiljö, undersöka och problematisera begreppens ursprung samt 

undersöka och problematisera begreppens formella och funktionella betydelse. 
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Intervju frågeställningar (FS) 
 
A: Hur skiljer sig användningen av begreppssystem inom LSS verksamhet i hemmiljö? 

B: Vart har begreppen sitt ursprung? 

C: Vilka skillnader finns i begreppens betydelse? 

 

Intervjufrågor 
(FS A) Vilken boendeform har din nuvarande verksamhet? 

(Servicebostad, gruppbostad, annat särskilt anpassat boende) 

 
(FS A): Vad kallar ni personalen på er verksamhet? 

 

(FS B): -Hur framkom det vad ni kallar personal (er själva) på er servicebostad? 

-Vilken information fick du om begreppets betydelse? 

 

(FS A): -Skiljer begreppet ni använder er av från det du är anställd som? 

(?) B: (om ja) -Vad tror du att det beror på? 

 

(FS C): -Vad associerar du med begreppet? 

(Sedan fråga om ett antal vanliga begrepps innebörd för respondenten) 

-Vårdare? 

-Stödassistent? 

-Boendestödjare? 

 

Skulle du i något situation känna dig obekväm att använda något av begreppen? 

(om ja) vilken situation? 

 

(FS A): Vad kallar ni personerna som bor på er verksamhet? 

 

(FS B): -Hur framkom det vad ni kallar personerna som bor på er servicebostad? 

Vilken information fick du om begreppets betydelse? 

 

 

(FS C): -Vad associerar du med begreppet? 

           (Sedan fråga om ett antal vanliga begrepps innebörd för respondenten) 
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-Brukare? 

-Kund? 

-Hyresgäst? 

 

Skulle du i något situation känna dig obekväm att använda något av begreppen? 

(om ja) vilken situation? 

 

(FS A): -Vilken boendeform var det på din tidigare verksamhet? 

(Servicebostad, gruppbostad, annat särskilt anpassat boende) 

 

(FS A): -Använde ni er av andra begrepp på din tidigare arbetsplats? Vilka? 

(om ja) C: -Skiljer sig deras innebörd mot de nuvarande begreppen för dig? Hur? 

 

-Har du något mer du vill lägga till? 
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