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Abstrakt 
 

Genom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan människor 
med funktionshinder söka insatsen daglig verksamhet. Vid införandet av lagen 
uttrycktes oro för kommunala skillnader i kvalitet och kvantitet. Syftet med 
föreliggande studie har varit att jämföra hur verkställigheten av den dagliga 
verksamheten i två kommuner svarar upp mot LSS-lagstiftningens intentioner 
beträffande inflytande, medbestämmande, självbestämmande och individuell 
anpassning. Syftet har också varit att belysa hur lagens intentioner uppfylls ur ett 
individuellt bemötandeperspektiv. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 
två arbetskonsulter samt en enhetschef som i mötet med brukare kartlägger och 
dokumenterar brukarens behov och önskemål inför val av arbetsplats och 
arbetsuppgifter. Efter transkribering har intervjumaterialet analyserats utifrån en 
analysmodell med deskriptiva och latenta delar. Likheter och skillnader 
framträdde inom samtliga områden av lagens intentioner som varit förmål för 
studien. Resultatet visade att självbestämmande var det som utmärkte sig när det 
gällde svårigheter att arbeta utifrån lagens intentioner i kommunerna.     

 

 

Nyckelord: bemötande, daglig verksamhet, funktionshinder, inflytande, LSS, 
verkställighet.  
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INLEDNING  
 
Att ha ett arbete har stor betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i 

samhällslivet. Det ger en känsla av gemenskap, att vara en del av ett större 

sammanhang där sociala relationer till andra människor kan utvecklas. Arbetet 

fyller samma sociala funktion för personer med utvecklingsstörning eller andra 

funktionshinder som för icke-funktionshindrade.  

 

Lagarna inom handikappområdet har gått från att reglera tvång, till rättigheter 

att erhålla omsorg (Grunewald & Leczinsky, 2005). Genom socialtjänstlagen, 

SoL (2001:453), har kommunerna skyldighet att medverka till att människor 

med funktionshinder får en meningsfull sysselsättning. En handikapputredning 

tillsattes 1989 för att utreda hur landstingens och kommunernas insatser för 

personer med stora funktionshinder skulle kunna förändras och förbättras. 

Utredningen mynnade ut i 1994 års lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS (1993:387). I LSS finns 10 insatser för särskilt stöd och 

service. En av insatserna är daglig verksamhet som riktar sig till personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (9§ 10 

punkten LSS). Verksamheten ska vara en meningsfull sysselsättning som ska ge 

den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap (7§ LSS). Vidare ska 

verksamheten enligt LSS grundas på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet och den enskilde skall dessutom i största 

möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som 

ges (6§ LSS). Insatserna ska anpassas till mottagarens individuella behov och 

stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv (7§ LSS). 

 

Ansvaret för verksamheten ligger på kommunens bord och kan innebära att 

förutsättningarna för funktionshindrade skiljer sig åt i kommunerna. 

Socialstyrelsen (2008) har gjort en omfattande kartläggning av daglig 

verksamhet enligt LSS. Av kartläggningen framgår att verksamheten måste vara 

mångfasetterad och flexibel eftersom deltagarna inte är någon homogen grupp. 

De är individer med varierande behov av stöd. Formerna för medbestämmandet 
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måste bygga på strukturer som tar hänsyn till de enskildas förutsättningar för att 

de ska kunna ha inflytande över verksamhetens innehåll och form. Detta kräver 

ofta stor lyhördhet. 

 

Den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” 

(prop.1999/2000:79) föregicks av ett betänkande som kallas ”Lindqvists nia – 

nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder” (SOU 

1999:21). I betänkandet beskriver Lindqvist det som han anser är ett gott 

bemötande. Det goda bemötandet karakteriseras av inlevelseförmåga, omtanke 

och jämbördighet. Att vara expert, menar han, är att ha kunskap om den hjälp 

som man kan erbjuda, föreslå alternativ, förklara vad de innebär och överlåta till 

den enskilde att själv fatta beslut. Han menar vidare att ett bra bemötande 

handlar om att de anställda tolkar lagarna enligt intentionerna, att ta till sig 

lagens intentioner och integrera det i det dagliga arbetet.  

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang vill jag jämföra hur två kommuner 

verkställer beslut om daglig verksamhet utifrån lagens intentioner när det gäller 

inflytande, medbestämmande, självbestämmande och individuell anpassning. 

Jag vill också belysa hur lagens intentioner uppfylls ur ett individuellt 

bemötandeperspektiv. 

 

BAKGRUND 

 

Funktionshindrades villkor genom tiderna 

 

Att människor med funktionshinder ska leva i samhället på lika villkor som alla 

andra kan te sig som en självklarhet. Trots detta är de allra flesta utestängda från 

arbetslivet (Davidsson, 2007). En kort historisk tillbakablick på villkoren för 

funktionshindrade genom tiderna kan ge en ökad förståelse för hur samhällets 

insatser för människor med funktionshinder har förändrats. Att ständigt vara 

beroende av andras välvilja har gjort att möjligheterna att kunna leva ett eget liv 
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på egna villkor har begränsats. Detta strider emot dagens handikappolitik som 

genomsyras av tanken om människors lika värde, full delaktighet och jämlikhet 

(prop. 1999/2000:79).  

 

Vägen mot arbete 

På 1400-talet inrättade den kristna kyrkan hospital för fattiga och sjuka. På 

dessa inrättningar kom senare de ”sinnesslöa” att bo, dvs. människor med 

utvecklingsstörning, och på 1500-talet uppkom de första institutionerna i statlig 

regi (Davidsson, 2007). De funktionshindrade försörjde sig genom tiggeri som 

staten tillät. Socknarna och städerna hade från slutet av 1700-talet skyldighet att 

försörja sina fattiga invånare. Dock kom den stora omställningen från jordbruks- 

till industrisamhälle att medföra problem för gamla, sjuka, barn, och sinnesslöa 

som förr kunnat ta del av den sociala tryggheten i byarna. Tiggeriet blev 

återigen en del av vardagen och samhällets lösning på ”problemet” blev att 

placera de svaga på olika anstalter. En ändring skedde av fattigvårdslagen 1869 

mot en mer privat välgörenhet och hjälpverksamhet och tankar om att de 

hjälpbehövande skulle fostras till närande medborgare slog igenom. Genom hårt 

arbete och moralisk fostran skulle de intagna bli självförsörjande medlemmar i 

samhället. Många klarade dock inte detta utan återkom till anstalterna, 

stämplade som ”idioter” eller ”dårar” och blev kvar där hela livet. Nya vindar 

blåste in i början av 1900-talet och i det hårda samhällsklimatet i första 

världskrigets spår kom också synsättet att det inte skulle födas ”mindrevärdiga 

avkommor”(Davidsson, 2007).  

 

Under efterkrigstiden svängde så pendeln återigen; ekonomin blomstrade, 

efterfrågan på arbetskraft var hög och därigenom började man se människor 

med funktionshinder som en tillgång i t.ex. industriarbete. Nya begrepp och 

tankegångar såsom normalisering och integrering växte sig starka under 1960-, 

1970- och 1980-talen. Människor med utvecklingsstörning skulle leva i 

samhället som andra, under så normala förhållanden som möjligt (Gotthard, 

2002). Den organiserade sysselsättningen för människor med funktionshinder 
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har gått från att vara något som bara var vissa förunnat till att bli en rättighet i 

lagen (Socialstyrelsen, 2008). Att institutionsvården hade spelat ut sin roll 

markerades i 1986 års omsorgslag genom förbud att skriva in barn på vårdhem 

samt att vårdhem för vuxna skulle avvecklas (Davidsson, 2007). Omsorgslagen 

medförde också möjlighet för landstingen att lämna över omsorgsansvaret till 

kommunerna.  

 

LSS 

 

Lagens tillkomst och kommunala skillnader 

En handikapputredning tillsattes 1989 med syftet att utreda frågor om 

kommunernas och landstingens insatser för personer med stora funktionshinder 

(Grunewald & Leczinsky, 2005). Handikapputredningen skulle undersöka hur 

stödet inom socialtjänsten och habiliterings- och rehabiliteringsverksamheterna 

fungerade. Förslag till förbättringar föreslogs och en viktig utgångspunkt var att 

människor med omfattande funktionshinder skulle tillförsäkras ett väl 

fungerande stöd (Grunewald & Leczinsky, 2005). I utredningen ingick bl.a 

företrädare för samtliga riksdagspartier, företrädare för 

handikapporganisationerna, landstings- och kommunförbund och statliga 

myndigheter. Barron, Michailakis och Söder (2000) skriver i 

”Funktionshindrade och den offentliga hjälpapparaten” att det redan i direktiven 

som låg till grund för handikapputredningen fanns en oro för att 

decentraliseringen, dvs. en ökad frihet för kommunerna att själva utveckla sin 

organisation, skulle medföra försämrad omsorgskvalitet för  personer med 

omfattande funktionshinder. Det uttrycktes också en oro för att 

decentraliseringen skulle leda till lokala och regionala skillnader i kvalitet och 

kvantitet och för att dessa kommunala skillnader kommer att öka i framtiden. 

Tideman (2000) belyser kommunaliseringens påverkan och menar att 

kommunerna tolkar handikappverksamhetens målsättningar på olika sätt och 

resurser, hur verksamheten organiseras och kvalitetsmål skiljer sig åt. 

Kommunaliseringen gav inte bara kommunerna ett ökat ansvar utan också ökad 
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makt (Tideman, 2000). Förändringarna i decentraliseringens spår förväntades 

samtidigt leda till att verksamheten skulle bli mer kreativ och individanpassad. 

Handikappreformen som blev resultatet av utredningen kan ses som en politisk 

vilja att bevara anständiga livsvillkor för människor med omfattande 

funktionshinder och att skydda dessa från konsekvenserna av decentraliseringen 

(Barron, Michailakis & Söder, 2000).  

 

Handikappreformen som riksdagen antog i början av 1990-talet innebar en 

specifik rättighetslagstiftning för personer med omfattande funktionshinder, Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) samt Lag om 

assistansersättning, LASS (1993:389) som reglerar ordningen för personliga 

assistenter. Reformen innebar också att avvecklingen av institutioner slutfördes. 

Barron, Michailakis och Söder (2000) menar att handikappreformen på många 

sätt är en fortsättning på 1990-talets handikappolitik där begrepp som 

delaktighet, normalisering och integrering växte fram. Ett centralt ideologiskt 

drag i reformen är individens inflytande. Individen sätts i fokus på så sätt att 

insatserna ska begäras av individen själv. Individen är den som har rättigheterna 

och som ska utnyttja dem. Den ökande individualiseringen medför också ett 

steg bort ifrån den byråkrati och regelstyrning som kan vara en negativ sida av 

välfärdsstaten och som minskar brukarens inflytande (Barron, Michailakis & 

Söder, 2000).   

 

Personkretsar 

LSS är en rättighetslag för en viss grupp människor med  stora och varaktiga 

fysiska eller psykiska funktionshinder. För att ha rätt till insatser enligt LSS ska 

man tillhöra någon av följande personkretsar: 

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller 

kroppslig sjukdom 
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3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande behov av stöd och service (1§ LSS). 

 

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet är en av de insatser för särskilt stöd och särskild service som 

ingår i LSS. Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som 

saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig. Den skiljer sig från de övriga 

insatserna så tillvida att den endast omfattar personkrets 1 och 2. Kommunerna 

kan emellertid själva besluta om att insatsen ska ges enligt Socialtjänstlagen, 

SoL för personkrets 3. Den offentliga statistiken visar att daglig verksamhet är 

den insats i LSS som ökat mest sedan lagen trädde i kraft. År 2008 hade drygt 

28 000 personer beslut om insatsen och de flesta tillhör personkrets 1 

(Socialstyrelsen, 2009). När det gäller åldersfördelning för insatsen är 

åldersgruppen 23-64 år den i särklass vanligaste.  

 

I 6§ LSS finns verksamhetens mål och allmänna inriktning beskrivna. 

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet och den enskilde ska i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatserna. Vidare 

beskrivs i 7§ LSS att insatserna ska anpassas till mottagarens individuella 

behov.  

 

I den kartläggning av daglig verksamhet som Socialstyrelsen (2008) gjort 

framgår att 82% av de kommunala dagliga verksamheterna hade ett eller flera 

möten med de enskilda deltagarna där man genomförde en individuell planering 

och uppföljning. Där framhålls lyhördhet som en viktig ingrediens för att 

verkligen kunna utgå från de enskilda individernas förutsättningar. Lyhördheten 

lägger grunden för medbestämmandet. 
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Kommunerna kan ha svårt att hitta verksamheter som passar individen, trots ett 

stort utbud av aktiviteter (Socialstyrelsen, 2008). Det finns daglig verksamhet i 

både kommunal och enskild regi men man har inte kunnat visa att detta har 

betydelse för verksamhetens innehåll. Utvecklingen har gått från att vara en 

verksamhet som genomförts i grupp i särskilda lokaler till att vara en utflyttad, 

mer flexibel verksamhet. Istället för att flytta verksamheten in till gruppen 

flyttar man ut gruppen till privata arbetsplatser eller offentliga arbetsgivare. 

Individuella placeringar är mer vanligt i små kommuner än i storstäder och 

Socialstyrelsens kartläggning (2008) påvisar ett behov av fler och bättre 

anpassade individuella placeringar. Det framkommer också att deltagarna i 

daglig verksamhet själva ofta önskar att få arbeta på så kallade ”vanliga 

arbetsplatser”. 

 

Strömberg, Sandlund och Westman (2005) har jämfört olika grupper av 

människor med omfattande funktionshinder i en mindre kommun i norrland 

utifrån deras arbetssituation och upplevelse av livskvalitet och även hur 

behoven tillgodosågs av samhället. Studien visar att det som individerna mest 

önskar är att ha möjlighet att arbeta eller att göra något meningsfullt. Det 

framkommer också att nästan hälften av de funktionshindrade inte hade något 

passande arbete eller annan sysselsättning trots kommunens ansvar enligt LSS. 

Studien visar också att individerna hade svårt att uttrycka vad de själva önskade 

på ett personligt plan.  

 

Inflytande,  medbestämmande, självbestämmande och individuell anpassning 

Den humanistiska människosynen är grundstenen i LSS. I utredningen som 

föregick lagen ses den humanistiska människosynen som en förutsättning för att 

kunna förverkliga målen om att människor med funktionshinder ska ges full 

delaktighet och jämlikhet i samhället. De bärande principerna i lagen ska spegla 

detta synsätt (Grunewald & Leczinsky, 2005). Detta ligger också i linje med de 

standardregler som FN antog 1994 med syftet att säkerställa att samma 

rättigheter och skyldigheter ska gälla för människor med funktionshinder som 
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för andra medborgare i samhället (Davidsson, 2007). Kärnan i den humanistiska 

människosynen är en respekt för människovärdet – alla människor är lika 

mycket värda oavsett förmågor och begränsningar. Att individen ska ges 

möjlighet att utöva självbestämmande ses som ett grundläggande kvalitetskrav. 

Självbestämmandet skapar i sin tur integritet och värdighet och det är särskilt 

viktigt att vara vaksam på det maktförhållande som kan uppstå i de fall där 

individen har nedsatt självbestämmande. De som ska fungera som ”hjälpare” 

kan istället bortse från vad individen önskar i tron om att de vet vad som är det 

rätta och bästa för dem (Grunewald & Leczinsky, 2005). Möjligheten till 

självbestämmande är alltså beroende av omgivningens kunskaper och 

förhållningssätt (Grunewald & Leczinsky, 2005). Eftersom behov och önskemål 

inte bara varierar från person till person utan också i livets olika skeden är det 

viktigt att insatserna anpassas och utformas utifrån individens aktuella situation. 

I propositionen till LSS (prop. 1992/93: 159) betonas att den enskilde ska ha ett 

direkt inflytande i såväl planering och utformning som genomförande av 

insatsen. I de fall där individen inte har möjlighet att själv uttrycka sin egen vilja 

kan det krävas att personen företräds av ett ombud, t.ex. god man. Lyhördhet 

och respekt för individens önskemål är något som är nödvändigt för att personen 

då ska kunna utöva inflytande. Föräldrabalkens (1949:381) 11 kapitel innehåller 

bestämmelser kring god man som främst har tre uppdrag; att bevaka 

huvudmannens rätt, att förvalta hans egendom samt att sörja för att 

huvudmannen får god kvalitet i insatser och rätt omvårdnad. Den rättsliga 

handlingsförmågan kvarstår och personen är fortfarande myndig (Davidsson, 

2007). 

 

Dilemman kring brukares självbestämmande när de representeras av andra 

belyser Kristina Karlsson (2007) i sin avhandling ”Funktionshinder, samtal och 

självbestämmande”. Hon ställer sig frågan vem som ska representera brukare 

som inte kan leva upp till det ideala självbestämmandet när brukaren kan 

reflektera över sig själv, sina livsmål och konsekvenser av sina val. I vissa av de 

situationer och samtal som hon studerat kunde brukarna styras på ett sätt som 
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man inte kunde vara säker på att brukarna själva önskade. De som gjorde sig till 

tolk för brukarnas åsikter och önskemål gjorde det ibland utifrån övertygelsen 

att man trodde sig veta vad som var bäst för dem (Karlsson, 2007).  

 

Bemötande  

 

Det är inte lätt att sätta fingret på vad som egentligen ingår i begreppet 

bemötande. Vad som menas med bemötande beror på i vilken situation 

begreppet används. Litteraturen visar dock klart att bemötande på många sätt 

kan kopplas till det inflytande, medbestämmande och självbestämmande som 

utgör mål och inriktning i LSS.  

 

Kollektivt  bemötande 

I en kartläggning och analys av bemötande av personer med funktionshinder 

(SOU 1999:21) behandlas begreppet bemötande ur olika synvinklar. Syftet var 

att belysa och ge förslag på förbättringar av hur människor med funktionshinder 

bemöts av de som ger stöd och service samt hur den enskilde ska kunna utöva 

sin rätt till självbestämmande och ett direkt inflytande i mötet med personer 

inom skilda samhällsområden. I utredningen som fått namnet ”Lindqvists nia – 

nio vägar att utveckla bemötandet” (SOU 1999:21) skiljer Lindqvist på det 

kollektiva- och det individuella bemötandet. Det kollektiva bemötandet är de 

lagar, regler, allmänna värderingar, tillgänglighetsåtgärder m.m. som finns i 

samhället. Det är en beslutskedja där de lagar som formulerats av politiker och 

tjänstemän i sin tur påverkar de tjänstemän på statliga verk som ger riktlinjer för 

hur arbetet ska se ut på en regional och lokal nivå. Längre ner i beslutskedjan 

finns de chefer och politiker i kommuner, landsting och försäkringskassor som 

påverkar hur personalen tolkar lagar och bestämmer hur resurserna ska 

utnyttjas. Lindqvist pekar på att var och en i beslutskedjan, om det så gäller 

samhällssyn eller kunskap om funktionshinder, bidrar till det enskilda 

bemötandet som individen får i mötet med tjänstemannen. Det individuella 

mötet formas på så sätt ur det kollektiva bemötandet.  
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Individuellt bemötande 

Det individuella bemötandet beskrivs som ett möte mellan människor och olika 

kunskapsvärldar (SOU 1999:21). När det gäller mötet mellan en person med 

funktionshinder och den professionella världen kan detta bli mycket påtagligt 

eftersom den som lever med ett funktionshinder har en annan referensram än 

t.ex. handläggaren. Samtalet inleds utifrån olika förväntningar, erfarenheter, 

föreställningar och kunskaper. Att den ”professionelle” ska ha kunskaper om 

funktionshinder och hur det kan yttra sig i vardagen är en förutsättning för 

arbetet men innebörden i kunskapen kan aldrig bli detsamma som för den som 

lever med funktionshindret (SOU 1999:21). 

 

I delbetänkandet ”Brister i omsorg – en fråga om bemötande av äldre” (SOU 

1997:51) är en av definitionerna på bemötande att det handlar om ett 

mellanmänskligt samspel där den inställning som personer har till varandra och 

hur denna visar sig i kroppspråk, ord och handling har betydelse. Det 

framkommer att reflektioner kring den grundläggande människosynen och hur 

synsättet omfattas av de som planerar och genomför insatser för äldre, är av 

avgörande betydelse för ett gott bemötande. Här beskrivs också den 

humanistiska människosynen som en grund att utveckla ett gott bemötande där 

respekt för äldres självbestämmande, trygghet, integritet och värdighet finns. 

Ömsesidigheten i mötet är ytterligare en förutsättning för att kunna tillförsäkra 

individen självbestämmande och inflytande. Även här betonas att de situationer 

där den enskilde är begränsad i sitt självbestämmande och inflytande är särskilt 

viktiga att uppmärksamma eftersom beroendeställningen innebär en utsatthet. 

Trots goda intentioner kan det vara lätt att utöva makt som kränker den som är 

beroende av insatserna (SOU 1997:51). 

 

I delbetänkandet ”När åsikter blir handling” (SOU 1998:16) görs en 

kunskapsöversikt om kopplingen mellan begreppen ”bemötande” och ”attityd”. 

Forskarna är inte överens om hur sambandet mellan begreppen ser ut men 

många menar att sambandet finns. Det finns de som menar att hur personer 
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handlar på många sätt överensstämmer med den attityd de har. På så sätt skulle 

man kunna påverka handlingar genom att påverka attityder. En persons 

bemötande mot någon med ett funktionshinder är handlingarna gentemot denne 

utifrån detta synsätt.   

 

Attityder och stereotyper från samhällets stödfunktioner gentemot människor 

med psykiska funktionshinder har studerats av Godan, Brajkovic, Fortuna och 

Godan (2008). Studien visar att attityderna gentemot de psykiskt 

funktionshindrade är olika beroende på vilken yrkesgrupp de professionella 

tillhör. De professionellas erfarenheter och kunskap om funktionshindret visar 

sig ha betydelse för attityden. Dock var det inga av de undersökta grupperna 

som uppvisade extremt negativa attityder gentemot de funktionshindrade. Ökad 

kunskap inom såväl samhällets stödfunktioner som samhället i övrigt anses vara 

en väg mot att ändra attityderna (Godan et al., 2008).   

 

Individuella planer och genomförandeplaner 

 

En individuell plan enligt LSS är en plan som den enskilde kan begära där 

beslutade och planerade insatser ska redovisas och den ska även omprövas 

fortlöpande, minst en gång om året (10§ LSS). Det är ofta handläggaren inom 

handikappomsorgen som upprättar planen och syftet är att den ska ge den 

enskilde större överblick och inflytande över olika insatser (Davidsson, 2007).  

 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggning och 

dokumentation, SOSFS 2006:5 (S), återfinns ett relativt nytt begrepp – 

genomförandeplan. En genomförandeplan beskriver hur en beslutad insats 

praktiskt ska genomföras (SOSFS 2006:5). Genomförande definieras som 

verkställighet av en beslutad insats. I de allmänna råd (5 kap.1§ SOSFS 2006:5) 

för dokumentationen i samband med genomförande av insatser beskrivs bl.a att 

det bör framgå på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen 

och vilka personer som har deltagit i planeringen. I det beslutsunderlag som bör 



 15 

sammanställas inför nämndens beslut i ett ärende, dvs. huruvida individen har 

rätt till en insats eller inte, bör det framgå vilken uppfattning den enskilde har 

om sina behov och hur dessa kan tillgodoses (5 kap. 3§ SOSFS 2006:5). En bra 

genomförandeplan kan ersätta den individuella planen om individen inte har så 

många olika stödinsatser från samhället (Davidsson, 2007). 

 

Tidigare forskning 

 

Jag har i min litteratursökning kommit i kontakt med ett flertal studier som 

behandlar inflytande och självbestämmande för funktionshindrade. Det har även 

forskats kring attityder och bemötande gentemot människor med 

funktionshinder. Det har däremot varit svårt att finna studier som exakt 

behandlar ämnet i denna uppsats, verkställighet i daglig verksamhet. Statens 

offentliga utredningar (SOU) samt de kartläggningar och utvärderingar som 

socialstyrelsen genomfört kommer närmast mitt problemområde i detta 

avseende och har behandlats i föregående kapitel. 

 

Widerlund (2007) har i sin licentiatuppsats ”Nya perspektiv men inarbetad 

praxis” studerat villkor och förutsättningar för ökad delaktighet och 

självbestämmande för utvecklingsstörda boende i gruppbostad. Studien 

genomfördes i norra Sverige och syftade till att få svar på vilka innebörder 

begreppen självbestämmande och delaktighet har för såväl personal som 

brukarnas företrädare, gode män. Widerlund (2007) menar att de mest 

betydande hindren som förelåg för brukarnas möjligheter att utöva 

självbestämmande var av organisatorisk, social och kommunikativ karaktär. 

Personalens arbete föreföll vara styrt av rutiner och vanor som i sin tur utgjorde 

hinder för brukarnas självbestämmande. I en avslutande reflektion beskriver 

Widerlund (2007) att det troligen krävs mer för att utvecklingsstörda ska ha 

möjlighet till självbestämmande än t.ex. en plats i daglig verksamhet och 

möjlighet att fatta mindre beslut eller att tjänstemän eller personal bytt 
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vokabulär. Huvudmännen för LSS-insatserna bör tillförskaffa sig nya attityder 

och värderingar med det individuella perspektivet i fokus (Widerlund, 2007). 

 

Bengtsson (1997) har granskat hur LSS tillämpas i fyra olika stora kommuner. 

Studien visar att kommunerna skiljer sig åt när bl.a när det gäller tolkning av 

centrala begrepp i LSS och de källor som används som grund för beslut. 

Enskilda handläggare och beslutsfattare har stort handlingsutrymme. Det finns 

variationer såväl mellan kommuner som inom organisationerna när det gäller 

utrednings- och beslutsprocesser och normbildning. Detta tyder på att 

rättighetslagstiftningen inte är en styrningsform som gör att det råder jämlika 

förhållanden oavsett var man bor (Bengtsson, 1997).  

 

Jarhag (2001) har studerat om upprättandet av individuella planer enligt LSS 

leder till ett ökat bemyndigande av människor med funktionshinder. Studien 

visar att huvudpersonerna i planeringsprocesserna ofta var ”tysta” och dialogen 

blev mer av en monolog under mötet. Man planerar ofta ”åt” och inte ”med” 

personen. Jarhag (2001) definierar något som han kallar ”det välvilliga 

negligerandet”. Omgivningen är positiv till att lyssna på den funktionshindrade 

personen och företrädaren men lyssnandet kan genomsyras av en ignorans som 

medför bristande respekt. Om inte den funktionshindrade görs till subjekt i 

planeringsprocessen är risken stor för att personen blir ”tyst” (Jarhag, 2001).   

 

 SYFTE  

 

Syftet med studien är att jämföra hur verkställigheten av den dagliga 

verksamheten i två kommuner svarar upp mot LSS-lagstiftningens intentioner 

beträffande inflytande, medbestämmande, självbestämmande och individuell 

anpassning. Syftet är också att belysa hur lagens intentioner uppfylls ur ett 

individuellt bemötandeperspektiv.   
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Frågeställningar 

 

• Hur involveras den enskilde i planerandet av insatsen? 

- Upprättas genomförandeplaner eller motsvarande? 

- Finns rutiner för uppföljning? 

 

• På vilka sätt säkrar man den enskildes rätt till inflytande, medbestämmande, 

självbestämmande och individuell anpassning i mötet med den enskilde? 

- Hur går man till väga när individen inte har förmåga att själv uttrycka sina 

önskemål? 

- Genomförs möten där individen inte deltar? 

- På vilket sätt bidrar det individuella bemötandet till uppfyllandet av lagens 

intentioner? 

 

METOD 

 

Metodval och design 

 

Jag har valt en kvalitativ metod eftersom studiens syfte är att få en djupare 

förståelse för de undersökta fallen samt att fånga mönster och beskrivningar av 

ett fenomen. Detta menar Olsson & Sörensen (2001) är det som kännetecknar 

den kvalitativa metoden. Thomsson (2002) beskriver att ett av många syften 

med intervjuer är att reflektera kring situtioner och berättelser för att kunna 

förstå. Undersökningen har en komparativ design och när denna design används 

i samband med den kvalitativa forskningsstrategin antar den formen av en 

multipel fallstudie (Bryman, 2001). Denna design har både fördelar och 

nackdelar. Teoriutvecklingen kan underlättas genom att jämförelsen i sig ger 

idéer till utveckling av begrepp. När man väljer ”ytterlighetsfall” i en 

flerfallsstudie kan de faktorer som är gemensamma för fallen vara lika 

intressanta som de som skiljer dem åt. Dock kan flerfallsstudien föra med sig en 

högre grad av strukturering då det kan bli nödvändigt att ha ett uttalat fokus 
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tidigt i undersökningen. Den kvalitativa forskningsstrategins huvuddrag är en 

mer ostrukturerad ansats och öppet angreppssätt (Bryman, 2001).  

 

Urval 

 

Studiens fall utgörs av två kommuner som är storleksmässigt olika men ligger 

geografiskt nära varandra. Det föll det sig naturligt att välja intervjupersoner 

utifrån arbetsuppgift. Det var ett kriterium att intervjupersonerna skulle ha 

personlig kontakt, eller möte, med brukaren i verkställigheten av beslutet om 

daglig verksamhet. Syftet med mötet skulle vara att kartlägga brukarens 

önskemål och behov inför val av arbetsplats. Sammanlagt tillfrågades och 

intervjuades tre personer med dessa arbetsuppgifter, två arbetskonsulter i den 

stora kommunen (fortsättningsvis kallad ”Stor kommun”) samt en enhetschef i 

den lilla kommunen (fortsättningsvis kallad ”Liten kommun”). I Liten kommun 

fanns bara en person med detta uppdrag och därför valde jag att genomföra två 

intervjuer i Stor kommun för att få en större bredd på underlaget. Dessutom 

kompletterade jag med en kort telefonintervju med ytterligare en person i Stor 

kommun, en biträdande enhetschef, som har till uppgift att välja arbetsplats åt 

brukarna. Detta gjordes för att få en större förståelse för hur 

verkställighetsprocessen yttrar sig längre fram i beslutskedjan. 

 

Presentation av kommuner och intervjupersoner 

Stor kommun har mer än 40 000 invånare och antalet inskrivna i daglig 

verksamhet är vid intervjutillfället 367 st. I Stor kommun är det arbetskonsulter 

som tar fram ett beslutsunderlag angående personkretstillhörighet och behovet 

av insatsen. Arbetskonsulterna arbetar även ute i verksamheten med brukarna. 

Beslutet om insatsen fattas av områdeschefen i en beslutsgrupp där 

arbetskonsulterna ingår. Efter bifall blir det verkställighetsgruppens uppgift att 

utifrån beslutsunderlaget ge förslag på lämpligt arbete/placering. De som 

kartlägger brukarens behov och önskemål i möte med denne inför val av 

arbetsplats är således arbetskonsulterna och därför har jag valt att intervjua 
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dessa. De två intervjupersonerna i Stor kommun är kvinnor och har arbetat i 

verksamheten i ca 2 år.   

 

Liten kommun har mindre än 10 000 invånare och antalet brukare som har 

beslut om insatsen är vid intervjutillfället 25 st. Enhetschefen över den dagliga 

verksamheten och boendestöd i kommunen är den som har till uppgift att 

verkställa de beslut om daglig verksamhet som LSS-handläggaren fattat. Det är 

enhetschefen som upprättar genomförandeplanen och som möter brukaren för 

att kartlägga dennes behov och önskemål. Hon har arbetat som enhetschef i 

verksamheten i tre år.  

 

Benämningen ”brukare” är ett vedertaget begrepp inom båda kommunerna och 

syftar till den individ som har beslut om daglig verksamhet. I resultat och 

diskussion kommer jag således att använda mig av detta begrepp.   

 

Material 

 

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer som innebär att 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 

2001). Det är då brukligt att göra en intervjuguide med teman som ska beröras 

och en sådan upprättades (se bilaga). Teman i intervjuguiden var: 

• individuella planer/uppföljning 

• inflytande, medbestämmande, självbestämmande och individuell anpassning 

• kommunikation 

• bemötande 

Till dessa teman utformade jag också underfrågor som rörde respektive tema. 

Syftet med underfrågorna var inte att slaviskt följa dessa utan att fånga in de 

dimensioner av varje tema som var kopplat till studiens syfte. Tanken var också 

att jag lättare kunde komma vidare i händelse av att intervjun skulle stanna upp 

eller tappa fart. Dessutom ansåg jag att underfrågorna kunde vara till hjälp i 

arbetet med att strukturera materialet inför den kommande dataanalysen. Jag har 
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även tagit del av dokument av relevans för studiens syfte. I  Stor kommun fick 

jag ta del av en handbok för personalens arbete samt bemötanderiktlinjer och de 

frågor som utgör grunden för beslutsunderlaget. I Liten kommun har jag 

granskat verksamhetens riktlinjer/visioner samt  frågeformuläret till 

genomförandeplanen. 

 

Socialstyrelsen (2007) har tagit fram ett instrument för att mäta kvalitet i daglig 

verksamhet. Instrumentet bygger bland annat på kriterierna för inflytande och 

medbestämmande. Mätinstrumentet mäter såväl teknisk- som funktionell 

kvalitet. Med teknisk kvalitet menas vad brukaren erbjuds. Med funktionell 

kvalitet avses vad brukaren tycker om insatserna eller hur insatserna ges. I 

denna studie kommer jag att inrikta mig på den tekniska kvaliteten, i detta fall 

om brukaren erbjuds genomförandeplaner eller motsvarande. Det kan vara ett 

underlag för att visa om inflytande och medbestämmande uppnåtts (tabell 1). 

Tabell 1. Instrument för att mäta kvalitet i daglig verksamhet. Teknisk kvalitet. 

Områden Underlag/metod 
Rättssäkerhet Aktgranskning, beslut, 

beskrivning av ärendehantering 
Organisation/ledning Verksamhetsplaner, riktlinjer, 

måldokument m m 
Aktiviteter/arbetsuppgifter Utbud 
Personal Personalpolicy 
Information Informationspolicy 

Inflytande/medbestämmande Habiliteringsplaner eller 
motsvarande 

Samverkan Uppgifter från 
handikapporganisationer, andra 
myndigheter 

Kvalitetssäkring Dokumentation 
Lokaler, fysiska 
förutsättningar 

Besök och ritgranskning 
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Procedur  

 

Efter urvalet kontaktades intervjupersonerna via telefon. Jag redogjorde för 

studiens syfte, metod och att deltagandet var frivilligt. Detta skickades också 

med mail före intervjun till två av intervjupersonerna. Den tredje personen fick 

detta material i anslutning till intervjun. Samtliga intervjupersoner lämnade sitt 

samtycke till att deltaga i studien. Intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser och tog ca 60-90 min. Bandspelare användes 

efter klartecken från deltagarna. Att använda bandspelare underlättar när syftet 

är att inte enbart söka enkla svar på ett antal frågor (Thomsson, 2002). När man 

vill höra deltagarnas egna ordval, motsättningar, hänvisningar och hur de gör 

personliga tolkningar måste hela berättelsen finnas tillgänglig i dataanalysen. 

Det är inte möjligt att hinna anteckna detta ordagrant och dessutom föra 

intervjun vidare (Thomsson, 2002). Deltagarna erbjöds att få möjlighet att läsa 

igenom rapporten och lämna synpunkter före inlämnande till universitetet vilket 

samtliga tackade ja till. En intervjuperson bad också om att vissa delar av 

intervjun inte skulle komma med eftersom det kunde medföra att personer 

kunde identifierades. De delarna utelämnades vid transkriberingen.  

 

I direkt anslutning till varje intervju gjorde jag en genomlyssning av banden och 

förde anteckningar av huvuddragen i intervjun. Jag antecknade dessutom 

räkneverkets ställning vid de olika frågorna. Ett exempel på en sådan 

anteckning är: ” Varför inte komma själv till mötet? Stöd – svårt att uttrycka sig 

– ställa frågor som har betydelse – lite ledande (räkneverk 507). Till detta lade 

jag också notiser om det var något särskilt jag observerat under intervjun, t.ex. 

att intervjupersonen pekar mot något eller verkar obekväm i intervjusituationen. 

Syftet var att inte riskera att något av betydelse för dataanalysen skulle falla i 

glömska och att underlätta för eventuell genomlyssning av någon del senare 

under dataanalysen. När samtliga intervjuer var genomförda transkriberade jag 

materialet på ett sätt som jag bedömer ligga mellan tal- och skriftspråk utan att 
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för den skull ändra innebörden. Syftet var att underlätta läsningen eftersom en 

del dialektala uttryck fanns i intervjuerna.  

 

Dataanalys och analysmodell 

 

Dataanalysen är gjord i två led. I den deskriptiva delen har jag med 

utgångspunkt från min analysmodell granskat dokument och 

intervjupersonernas beskrivningar av mötet med brukaren. Jag har inte haft för 

avsikt att gå djupare in på innehållet i genomförandeplanerna eller 

beslutsunderlagen utan har till största delen utgått från intervjupersonernas 

beskrivningar av hur planerna upprättas och hur möten genomförs. Den andra 

delen av analysen är gjord med hjälp av en latent innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim & Lundman (2004) där jag har försökt fånga ytterligare en 

dimension av verkställigheten där mötet med brukaren står i fokus.  

 

I analysen har jag läst igenom intervjuerna och kopplat intervjupersonernas 

beskrivningar och upplevelser till respektive del i analysmodellen. Arbetet med 

att bryta ner materialet och tolka innehållets underliggande teman har bestått av 

många steg där jag har använt mig av såväl olikfärgade post-itlappar, noteringar 

i marginalen av materialet och anteckningar vid sidan av intervjuutskrifterna för 

att få en överblick av helheten.. Jag har letat efter teman och mönster i texten 

och har plockat ut citat som jag tycker har belyst dessa. Växlingen mellan delar 

och helhet är centralt i den hermeneutiska traditionen och möjliggör en större 

förståelse av det som ska tolkas (Olsson & Sörensen, 2001). Slutligen har jag 

fört in mina fynd under respektive del i analysmodellen och gjort en 

sammanfattande tolkning av helheten. 
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Analysmodell 

Med inflytande och medbestämmande menar jag: 

Deskriptiv del: 

• att brukarens behov och önskemål finns kartlagda i ett dokument och att 

dokumentet upprättats tillsammans med brukaren och/eller dennes 

företrädare. 

• att rutiner för uppföljning finns 

 

Latent del: 

• Hur brukaren görs delaktig i planeringen 

 

Med självbestämmande menar jag: 

Deskriptiv del: 

• att brukaren är närvarande vid alla möten 

• att lämplig representant för brukarens talan då brukaren själv inte kan 

uttrycka sina önskemål 

• hur brukarens autonomi säkras 

 

Latent del: 

• reflektioner och medvetenhet kring maktförhållandet 

• viljan att göra gott utan att styra 

 

Med individuell anpassning menar jag: 

Deskriptiv del: 

• Flexibilitet vid brukarens önskemål om arbetsplatser, arbetstider, grupper 

etc. 

 

Latent del: 

• Styrs brukaren in i den befintliga verksamheten eller är det verksamheten 

som anpassas efter brukaren? 

 



 24 

Etiska överväganden  

 

Inledningsvis gjorde jag en bedömning att kommunernas namn inte skulle 

framgå av rapporten. Det är själva innehållet i jämförelsen som står i fokus, inte 

att peka ut enskilda kommuner. Intervjupersonerna har informerats om att 

intervjuutskrifter och bandinspelningar kommer att förstöras när rapporten är 

examinerad. De har också informerats om att det föreligger en risk att såväl 

intervjupersoner som kommuner kan identifieras av personer som känner till 

verksamheterna. 

 

RESULTAT 

 

Stor kommun 

 

Inflytande och medbestämmande 

Deskriptiv del: 

I det beslutsunderlag som görs i samband med att brukaren söker insatsen 

kartläggs brukarens behov och önskemål. I intervjumaterialet finns frågor om 

boende, familjerelationer, medicinsk status, fysisk funktionsförmåga, personliga 

aspekter såsom hygien, tidsuppfattning, läs- och skrivförmåga. Dessutom ställs 

frågor kring hur brukaren hanterar aggressioner, förändringar och om brukaren 

kan samarbeta tillsammans med andra. Intervjupersonerna beskriver vikten av 

frågemallen och att få med så mycket information som möjligt: 

 

”Men det som är viktigt är att vi får fram samma saker. För vi vill ju få in så 
pass mycket information så att när jag lämnar det här ifrån mig till den här VG-
gruppen, då ska de inte behöva undra nånting utan jag vill ju lämna ifrån mig 
allt som jag vet om den här personen.” 

 
 

Beslutsunderlaget följs av naturliga skäl inte upp såsom en genomförandeplan. 

När verkställighetsgruppen fattat beslut om var brukaren ska arbeta och 
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brukaren själv har accepterat arbetsplatsen upprättas en genomförandeplan som 

revideras minst 1 gång/år eller när behoven ändras. Beslutet om brukarens 

arbetsplats fattas inte i möte med brukaren. Genomförandeplanen upprättas 

dock av arbetsplatsens arbetshandledare tillsammans med brukaren. 

 

I de fall då brukaren tycker att intervjusituationen är särskilt jobbig finns det 

möjlighet att genomföra intervjun på annan plats, exempelvis i brukaren hem. 

Det är önskvärt att brukaren ska ha med sig någon till mötet. Syftet med det är 

att skapa trygghet för brukaren, och att någon som känner brukaren kan vara 

med och ”hjälpa till” om det behövs:  

 

”/.../då kan det va viktigt att det finns en person med som hör och kanske kan 
fylla i då om det är OK. Hjälpa till  på traven för det är ju ändå viktigt att vi får 
rätt information för att kunna göra så bra som möjligt vid placering och så där 
sen. Så det är ju viktigt, det är därför vi gärna vill ha med nån.” 
 

Att tala om för brukaren vad som skrivits ner under mötet så att denne har chans 

att rätta till missförstånd eller lägga till något är viktigt så att de inte ska behöva 

undra över någonting. I samband med det beskrivs också själva ”gången” hur 

det går till när beslutet fattas och vem som därefter kommer att kontakta 

brukaren.  

 

Latent del: 

Intervjupersonerna betonar bemötandets betydelse för att planeringen ska kunna 

genomföras på ett sätt som placerar brukaren i centrum. Att småprata för att 

skapa förtroende, vara närvarande och tala direkt till brukaren samt vänta på 

deras svar är exempel på detta. Tilliten skapar grunden för att brukaren ska 

känna sig bekväm med att berätta om sig själv. En av intervjupersonerna talar 

mycket om vikten av att även föräldrar, när de deltar i mötet, ska känna tillit och 

delaktighet. Att informationen om den dagliga verksamheten kan vända sig lika 

mycket till föräldrarna, särskilt om brukaren har svårt att uttrycka sig själv: 
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”Jag tror att, annars försöker jag väl fråga dom hela tiden och så tittar jag ju. 
Jag är noga med att titta på dom när jag frågar alla frågor. Jag tittar ju inte på 
mamman precis. Ja, om hon sitter bredvid så tittar jag  ju alltid på personen så 
att han känner att det är han jag frågar. Sen så kan jag ju be om hjälp, av 
mamman kanske, och det kan ju va bra. Så är det ju, vi hjälps åt. Så att han 
känner att det är ändå, det är ju han som är det viktiga. För det är ju den 
personen som ska vara här. Men sen är det ju viktigt att föräldrarna känner sig 
lugna och så.” 
 

Att anpassa sitt ”småprat” till varje brukare och deras intressen och att förbereda 

sig inför mötet genom att få en bild av brukaren utifrån ansökan anses också 

medverka till brukarens delaktighet. Något som en intervjuperson anser vara ett 

hinder för närvaron i samtalet är skrivandet, att det tar bort fokus från individen.  

 

Självbestämmande 

Deskriptiv del: 

I verksamhetens bemötanderiktlinjer beskrivs självbestämmande som brukarens 

rätt att vara med och bestämma hur insatsen ges och att kunna tacka nej till 

insatser. Att de som arbetar i verksamheten gör det utifrån en humanistisk 

människosyn är en förutsättning för självbestämmandet enligt riktlinjerna.     

 

Att brukaren medverkar i mötet uttrycks som en självklarhet av 

intervjupersonerna men det har ändå förekommit att brukaren inte har varit 

närvarande. Främst har detta gällt elever med kommunikationssvårigheter från 

gymnasiesärskolan och endast om det redan funnits god kännedom om 

brukaren. En intervjuperson talar om att hon uppmärksammat en skillnad 

beträffande vem som följer brukaren till mötet, särskilt när det är yngre brukare. 

Det finns en känsloaspekt från föräldrarnas sida som kan medföra att föräldrar 

har en tendens att beskriva barnens förmåga något högre än vad den egentligen 

är.  

 

De som representerar brukarna används inte bara som ”tolk” för vad brukarna 

säger eller menar utan också för att tillägga saker som de tycker kan vara av vikt 

för att det ska bli så bra som möjligt i arbetssituationen senare. Brukaren 
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tillfrågas om det är OK att representanten ”hjälper till”. Intervjupersonerna 

beskriver representanterna främst som ett stöd för brukaren. Stödet består av att 

det finns någon där som känner dem, en trygghet, och att det är fler som hör 

innehållet i samtalet. 

 

Rutiner ses som ett hinder för att arbeta utifrån lagens intentioner. Det kan 

handla om att personalen kommit in i fel rutiner eller att många år på samma 

arbetsplats gör att själva arbetet ”går på rutin”. Att utbyta erfarenheter på 

arbetsplatsen beskrivs som ett sätt att komma till rätta med det. 

 

Latent del: 

Att vilja brukarens bästa kan ibland stå i konflikt med självbestämmandet: 

 

”/.../att jag kanske kan känna att ”jag undrar om det där verkligen ÄR det som 
skulle funka bäst”. Nu råkar det vara det som den här personen vill själv och 
det den är intresserad av men man vill ju ändå att det ska bli en hållbarhet och 
att man ska få lyckas på det här arbetet.” 
 

En intervjuperson belyser en annan sida av att vilja personens bästa och hur 

svårt det kan vara att balansera detta: 

 

”/.../det gäller ju att man inte lovar saker och ting. Jag försöker att inte lova 
nånting men jag tycker att det är svårt också. Man vill ju så gärna så väl. 
/.../och ibland kanske det blir att man surrar för mycket så att till slut kanske de 
tror att man gör det, missuppfattar.” 
 

Det ojämlika maktförhållandet är något som intervjupersonerna säger sig ha 

reflekterat över. När det gäller maktförhållandet i mötet med brukaren och 

representanten beskrivs återigen atmosfären i rummet och tilliten från brukaren 

som centralt för att skapa ett jämbördigt maktförhållande. Att anpassa hur 

frågorna ställs beskriver en intervjuperson som ett sätt att neutralisera 

maktbalansen: 
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”Jag tycker väl att ibland så säger jag inte alla frågorna utifrån när jag ser 
personen. För MIG känns det ibland som att jag kanske kränker dom om jag 
frågar såna här frågor som...jag kan tänka mig att det kanske kan komma på ett 
annat sätt än att man säger: kan du skriva, kan du läsa. Det är klart, vissa kan 
jag ju säga bara rakt ut till så där men vissa är det ju så här lite svajigt med så 
då får man ju formulera om lite och säga; hur går det i skolan, vad tycker du är 
roligt och vad är det som är svårt där och så. Så att man får en annan vinkel på 
det men att de ändå svarar på det, hoppas jag ju” 
 

 

Individuell anpassning  

Deskriptiv del:  

När det gäller önskemål om arbetsplats försöker man att hitta nya infallsvinklar 

och vidga brukarens vyer genom att ge förslag på olika arbetsområden om 

brukaren har en enda bestämd uppfattning om var han vill arbeta. Det är också 

viktigt att det i beslutsunderlaget framkommer om det är något som brukaren 

absolut inte vill arbeta med. Man försöker så långt det är möjligt att tillgodose 

brukarens önskemål men det är inte säkert att det är möjligt att genomföra på en 

gång: 

 

” Och det kanske inte är så att man alltid kan få jobba inom det där som man 
absolut egentligen helst vill, eller så kanske man kan få det så småningom och 
börja med nåt annat och så får man leta efter det där då. Men vi försöker ju så 
klart att tillgodose de önskemål de har.” 
 

Intervjupersonerna menar att det inte är svårt att hitta arbetsplatser till brukarna. 

De får förfrågningar från arbetsgivare som önskar ta emot brukare och 

kommunens dagliga verksamhet är känd för allmänheten. Inom vissa områden 

såsom data kan det vara svårt att hitta lämpliga arbetsplatser och 

arbetsuppgifter. Att det alltid finns personal från den dagliga verksamheten, 

antingen ute på arbetsplatsen eller som back-up att ringa till om det uppstår 

något problem, tror en intervjuperson är nyckeln till att det är förhållandevis lätt 

att erhålla arbetsplatser.  

 



 29 

Det kan också finnas andra typer av individuell anpassning som är nödvändig 

och som framkommer i mötet med brukaren. Exempel på det kan vara att 

brukaren har behov av att ha en egen vrå på arbetsplatsen. Sådana särskilda 

behov kan tillgodoses av arbetsplatsen eller av personal från den dagliga 

verksamheten. 

 

Latent del: 

Vid valet av arbetsplats ska brukarens önskemål ska komma i första hand men 

det tas också hänsyn till var det är praktiskt möjligt att placera brukaren, något 

som en intervjuperson kallar: 

 
 ”där det är luft i verksamheten”.  
 
 
En annan aspekt av den individuella anpassningen är själva mötet med 

brukaren. En intervjuperson ställer sig frågan om det verkligen bara ska vara ett 

möte med brukaren och nämner utredningstiden som en orsak till att det ofta 

bara blir ett tillfälle. Om det är något ytterligare som behöver läggas till 

utredningen händer det att man ringer brukaren eller anhöriga. 

 

 

Liten kommun 

 

Inflytande och medbestämmande 

Deskriptiv del: 

Brukarens behov och önskemål kartläggs i en individuell arbetsplan, 

genomförandeplan, tillsammans med brukaren. Planen berör områden som 

hälsobild, ADL (aktivitet/anpassning i dagligt liv), arbetstider och transport till 

arbetet, trivsel, arbete samt mål och delmål som brukaren har med den dagliga 

verksamheten. Genomförandeplanen ger en sammanfattad helhetsbild av 

brukarens situation och utgör grunden för val av arbetsplats och arbetsuppgifter. 

Ingenting i planen är obligatoriskt att fylla i. Intervjupersonen menar att den 
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medicinska delen ibland kan vara känslig för brukaren att tala om. Uppföljning 

av planen sker tillsammans med brukaren och minst 1 gång/år men vid behov 

genomförs ytterligare möten. Dessa möten behöver nödvändigtvis inte vara av 

”formell” karaktär med god man närvarande: 

 
”/.../antingen tar de kontakt med mig själv direkt och då har vi ett möte och ser 
om vi kan ändra på nånting så att det blir bättre. Eller också har vi ett möte 
med god man och gör en uppföljning allihop men det är inte alla gånger jag tar 
in god man utan är det så att de kan prata för sig själv och vill nånting då 
brukar jag tillmötesgå det och se om det kanske räcker. Oftast så gör det det.” 
 

I verksamhetens riktlinjer beskrivs en av visionerna för kommunens dagliga 

verksamhet: 

 
”Att skapa en daglig verksamhet som möter människan där hon/han är. Att 
försöka förstå och inte bara förklara”  
 

Latent del: 

Vikten av att lägga sig på brukarens nivå är något som interjvupersonen ofta 

återkommer till:  

 
”Så att man inte sätter sig på nån pedistal och börjar rabbla upp en massa 
saker och rättigheter hit och dit utan att man försöker befinna sig på samma 
nivå som de är och ha ett samtal därifrån” 
 

Att verkligen ta sig tid att lyssna gör att brukarna kan känna sig nöjda när de 

lämnar mötet trots att alla önskemål inte har varit möjliga att tillgodose. 

Relationen mellan brukaren och intervjupersonen beskrivs som centralt för att 

göra brukaren delaktig i planeringen: 

 

” /.../inte långa utan gärna små möten och så brukar jag, om det går men det är 
lite svårt, se till att ha möten där vi sitter och dricker kaffe och prata om lite 
annat. Vad har du gjort i helgen och så där. Bygga upp en relation” 
 

Hon framhåller även att god man eller förälder måste göras delaktig och 

bemötas på rätt sätt även om brukaren är den som står i centrum. 
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Självbestämmande 

Deskriptiv del:  

Brukaren närvarar vid alla möten som rör planering av insatsen. Om brukaren 

känner en stor oro inför mötet eller om det är andra speciella omständigheter 

kan ett möte enbart med representanten genomföras i förväg för att diskutera 

vad som kan underlätta för att just denna brukare ska klara av mötessituationen 

vid ett senare tillfälle. Då brukaren inte själv kan föra sin egen talan och 

uttrycka sina önskemål kan även andra för brukaren kända kontakter vara 

behjälpliga vid tolkningen av brukarens vilja. I något fall har även enkla frågor 

skickats med brukaren hem till gruppbostaden: 

 

”/.../så får de sitta och ”prata” om det där och sitta och tolka om de ser ledsen 
ut eller om de ser glad ut. Så att man fångar in det så. /.../att de får tiden. För 
oss är det ingen konst att sitta på en timme och bestämma saker men för dom 
kan det va jättesvårt. Då är det ju bättre att vi har det där mötet, skriver ner 
några enkla frågor och sen har man ett möte till och då har de hunnit, både god 
man och brukaren och allihop”.  
 

Intervjupersonen beskriver självbestämmandet som det svåraste att uppnå av 

lagens intentioner. Svårigheten ligger i att inte erbjuda de saker som finns och 

inte servera färdiga förslag utan överlåta till brukaren att framföra sina 

önskemål och därefter se hur de kan tillgodoses. Intervjupersonen uttrycker att 

hon inte kan acceptera när omgivningen eller personal har en uppfostrande 

attityd gentemot brukarna och att attityden lättare kan uppstå när arbetet blir 

rutin: 

 

”Det är väldigt lätt att man glömmer varför man är på jobbet även om man har 
de allra bästa intentioner, man vill göra det bästa, så blir man lite 
hemmablind.” 
  

Bemötandefrågor och etiska dilemman diskuteras på arbetsplatsen och ett 

projekt där dessa frågor kommer att diskuteras ute i personalgrupperna har 

intieras. Intervjupersonen menar att lagens intentioner är detsamma som 
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människosyn – om man ser på funktionshindrade som jämlikar eller som ”de 

där”.  

 

Latent del: 

Det ojämbördiga maktförhållandet är något som intervjupersonen beskriver som 

ständigt närvarande och svårt att komma till rätta med: 

 

”Bara att du kliver in i ett rum där det finns en brukare – det är ju du som står 
där med makten, det är ju du som outtalat är den som på nåt vis bestämmer.” 
 

Intervjupersonen menar att ett sätt att försöka jämna ut maktbalansen är att inte 

ta in för många personer i mötessituationen och att vara medveten om att det 

oundvikligen föreligger ett ojämlikt maktförhållande. Intervjupersonen 

beskriver egna erfarenheter kring detta utifrån ett föräldraperspektiv och menar 

att de egna erfarenheterna kan hjälpa henne i yrkesutövandet när det gäller 

bemötande: 

 

”Jag tror att det har blivit så mycket enklare i mitt liv, att automatiskt när jag 
träffar nån så pejlar jag av vilket läge det är och vad som kan va lämpligt och 
inte.” 
 
I konflikten mellan att vilja brukarens bästa och självbestämmandet beskriver 

hon sin roll som den som sätter fokus på brukarens vilja när den inte 

sammanfaller med personalens eller god mans åsikter: 

 

”Vad tycker brukaren? Börja där och sen är det det som är rätt!” 
 

Individuell anpassning 

Deskriptiv del: 

Viljan att vara flexibel när det gäller brukarens egna önskemål beskriver 

intervjupersonen som sitt motto. Att anpassa arbetstider etc. ses inte som något 

problem. Flexibiliteten kan dock ibland få stå tillbaka av ekonomiska skäl 

eftersom det inte finns tillräckligt med personal vilket kan leda till att brukaren 
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måste vara i en arbetsgrupp som inte är det bästa alternativet. Ekonomin 

beskrivs på så vis som ett hinder för individualiteten. Hon menar dock att 

lagstiftningens tydlighet hjälper till att få förståelse ”högre upp” för brukarnas 

behov. 

 

Något annat som beskrivs som ett hinder för individualiteten är svårigheten att 

ordna arbetsuppgifter, främst hos privata arbetsgivare. Om en handledare följer 

brukaren är det ofta lättare att ordna. De gånger då man lyckats hitta 

arbetsplatser som tar emot brukare har det blivit mycket god respons från 

arbetsgivarens sida: 

 

”/.../det blir lyckat 100 gånger av 100! De säger att det  tillför en ny dimension i 
livet.” 
 
Latent del: 
Att kommunen har begränsat utbud av arbetsplatser ses inte enbart som ett 

hinder utan också som en möjlighet att verkligen skräddarsy verksamheten 

utifrån brukarens önskemål. Det finns inga färdiga lösningar som brukarna kan 

delta i. De flesta av brukarna deltar i flera olika verksamheter under veckan, de 

skiftar mellan arbetsplatserna och är sällan eller aldrig på samma plats. 

 

I mötet med brukarna har intervjupersonen uppmärksammat att de som hon 

kallar ”nya brukarna”, som inte vuxit upp på institution utan är mer integrerade i 

samhället, ofta kan säga vad de tycker i större utsträckning än de ”äldre 

brukarna” som från institutionstiden är vana att stå tillbaka och inte ta för sig. 

Här betonar hon vikten av att vara medveten om denna skillnad: 

 
”De kräver inte så mycket så det är egentligen dom man måste lägga ner störst 
energi på för man vet egentligen inte...de törs inte och de är inte vana att ta för 
sig. Så det bör man tänka på att man inte tror att de är nöjd jämt utan att man 
verkligen försöker få dom att säga vad de tycker.” 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metod som jag använt mig av, semistrukturerade intervjuer, 

anser jag var en bra metod för att uppfylla syftet med studien. Användningen av 

bandspelare var nödvändigt för att i analysen kunna utföra en tolkning av det 

underliggande temat i texten. Jag kunde dock ana att bandinspelningen i ett fall 

var något hämmande för intervjupersonen. Det kan inledningsvis ha påverkat 

det sätt som hon uttryckte sig på och möjligen de åsikter som hon gav uttryck 

för. Efter hand som intervjun fortskred upplevde jag det som att spänningen gav 

vika. Intervjuerna var uppbyggda på ett sådant sätt så att frågor av mer 

beskrivande karaktär ställdes i inledningen och det ser jag med facit i hand som 

en styrka.  

 

Likheter och skillnader 

 

De likheter och skillnader som föreligger mellan kommunerna diskuteras nedan. 

Ingen åtskillnad görs här mellan den deskriptiva och latenta delen med syftet att 

skapa en mer dynamisk diskussion.  

 

Inflytande och medbestämmande 

Kommunerna har organiserat beslut och verkställighet på olika sätt men båda 

fäster stor vikt vid att noggrant kartlägga brukarnas önskemål och behov i 

planen/beslutsunderlaget. Uppföljning sker utifrån brukarens behov. Jag anser 

därmed att kommunerna uppfyller socialstyrelsens kriterier för inflytande och 

medbestämmande enligt instrumentet för att mäta kvalitet inom daglig 

verksamhet (1997). En skillnad som jag anser framträda är dock att det i Stor 

kommun tycks vara en större press att dokumentera relevanta uppgifter i mötet, 

något som jag vill koppla till organisatoriska faktorer. Det faktum att underlaget 

är en grund för beslut om brukaren har rätt till insatsen eller inte samt att 

verkställighetsgruppen som väljer arbetsplats åt brukaren inte träffar denne 
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medför att underlaget måste vara ytterst utförligt utformat. I Liten kommun 

tycks flexibiliteten angående antalet möten och hur de genomförs vara större 

vilket jag tror kan vara en följd av både hur verkställigheten är organiserad och 

att det i en mindre kommun kan vara praktiskt genomförbart att ha större 

flexibilitet kring detta. En fråga som jag anser är relevant att ställa är vilka 

konsekvenser dessa olika arbetssätt får för brukarna. Kan det jag kallar 

”pressen” i Stor kommun vara en fördel utifrån det faktum att dokumentet torde 

ge en fullständigt komplett bild av brukaren eller finns det en risk att de som 

medföljer brukaren görs mer delaktiga än brukaren själv i jakten på svar? Finns 

det en risk att planeringen i Liten kommun blir mindre omfattande eftersom det 

finns tid och möjlighet till ytterligare möten vid ett senare tillfälle? Vad jag kan 

se är delaktigheten mer avhängig det individuella bemötandet som den enskilde 

får än av hur det ser ut längre fram i beslutsprocessen. Beskrivningarna i såväl 

Stor kommun som Liten kommun av hur brukarna görs delaktiga handlar till 

stor del om det som Lindqvist (SOU 1999:21) menar är några av grunderna för 

ett gott möte; omtanke, inlevelseförmåga och att de anställda är medvetna om 

att utgångspunkten i samtalet ska vara det som den enskilde berättar. 

 

Överlag tycks förutsättningarna för brukarnas delaktighet skapas genom tillit, 

närvaro och ”ett gott klimat”.  

 

Självbestämmande 

Likheterna mellan Stor kommun och Liten kommun beträffande brukarens 

självbestämmande är flera. Båda kommunerna beskriver faran med att många år 

inom yrket gör att arbetet ”går på rutin”. Det är något som också 

uppmärksammas i Widerlunds (2007) studie. Medvetenheten om faran med 

rutiner kan vara ett tecken på att man i kommunerna ändå tillförsäkrar brukaren 

självbestämmande i detta avseende. Även reflektionerna kring det ojämbördiga 

maktförhållandet anser jag kan tyda på en medvetenhet som gagnar brukaren. 

Enligt Davidsson (2007) är det inte möjligt att helt komma ifrån det makt- och 

beroendeförhållande som föreligger men genom medvetenhet kan risken för 
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maktmissbruk reduceras. Makten kan ges en annan positiv innebörd om den ses 

som ett medel för att ge människor ett bra liv. Att tillfälle ges på arbetsplatsen 

att ventilera och behandla dessa frågor anser intervjupersonerna vara ett redskap 

för att motverka såväl rutinernas som maktförhållandets negativa effekter och 

det är något som också Lindqvist (SOU 1999:21) belyser. Alla organisationer 

har en kultur som påverkar de anställda men som de ofta inte är medvetna om. 

Kulturen har betydelse för såväl bemötande som de anställdas engagemang och 

omedvetenheten om inarbetade ritualer och rutiner kan vara en förklaring till att 

målen i handikappolitiken har svårt att få genomslag i praktiken (SOU 

1999:21). Att verksamheten genomsyras av en humanistisk människosyn tycker 

jag framträder tydligt i de båda kommunerna.    

 

Jag har uppmärksammat en skillnad när det gäller brukarens närvaro vid mötet. 

Det ses som en självklarhet i båda kommunerna men resultatet visar en annan 

bild. I Liten kommun kan möten utan brukaren genomföras för att diskutera hur 

denne bäst ska bemötas och man har hittat ett eget arbetssätt med det 

frågeformulär som i vissa fall skickas med brukaren och företrädaren som 

komplement till mötet. Genom det tror jag att förutsättningar för brukarens 

självbestämmande skapas. I Stor kommun händer det att möten genomförs utan 

brukarens närvaro om god kännedom om brukaren finns. Karlssons (2007) 

studie av brukarcentrerade teammöten visar att brukarna inte alltid var 

närvarande i samtalen eller var närvarande utan att delta på grund av svåra 

kognitiva funktionshinder och/eller låg ålder. Brukarnas frånvarande eller icke 

deltagande och det faktum att brukarna hade ett begränsat inflytande över 

samtalens organisering pekar mot att självbestämmandet var begränsat 

(Karlsson, 2007). Med utgångspunkt från det kan det tyckas vara självklart att 

brukaren ska närvara vid mötet för att lagens mål om självbestämmande ska 

uppfyllas och jag tänker mig att själva närvaron kan ses som ett första och 

grundläggande steg mot självbestämmande. Nästa steg blir deltagandet. Ett 

möte med en brukare som är närvarande men inte deltagande torde i enlighet 

med Karlssons (2007) studie inte vara tillräckligt. Även Jarhag (2001) belyser 
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deltagandet i sin studie och menar att enbart den fysiska närvaron inte är 

tillräcklig. Delaktigheten uteblir om man i planeringsprocessen talar om någon 

istället för med (Jarhag, 2001). En fråga som då blir än mer viktig är den om 

vem som ska representera brukaren och hur det i mötet skapas förutsättningar 

för deltagandet.  

 

Jag frågar mig om det räcker att representanten ”känner brukaren väl”? Vem 

känner brukaren mer väl än föräldern? Trots det påtalar en intervjuperson i Stor 

kommun att förälderns deltagande inte alltid är det ultimata. Vem vill något 

annat än det bästa för brukaren? Hur finner man balansen mellan att vilja väl 

och att låta brukaren fatta egna beslut? Att goda intentioner ibland kan motverka 

syftet står klart. Viljan att göra gott genom att skapa långsiktighet och att 

brukaren ”ska få lyckas” kan leda till att den personliga integriteten kränks och 

att självbestämmandet går förlorat. Viljan att göra gott genom att som 

representant för brukaren ”hjälpa till” kan innebära att det blir mer av hjälparens 

åsikter än brukarens. Min personliga uppfattning är att gränserna känns 

otydliga. Karlsson (2007) behandlar även detta ämne och menar att det fokus på 

självbestämmande som genomsyrar handikappolitiken bland annat visar att 

rätten till självbestämmande bör gå före viljan att göra gott under förutsättning 

att brukaren inte är oförmögen att vara självbestämmande. I det fallet skulle en 

paternalistisk handling kunna anses vara det etiskt riktiga sättet att hantera 

dilemmat under de brukarcentrerade mötena (Karlsson, 2007). Här kan jag 

också se att en koppling till graden av funktionshinder kan finnas. Lagens 

intentioner ska gälla på samma sätt, oavsett typ eller grad av funktionshinder, 

förutsatt att det faller under lagens personkretsar men om brukaren har nedsatt 

förmåga att uttrycka sina önskemål faller det sig nog tämligen naturligt att det 

blir mer av andras åsikter. Detta har jag dock inte tagit hänsyn till i studien 

eftersom det ligger utanför syftet. 

 

Vilken roll har representanterna - är det stöd, ”hjälpa till” eller att tolka 

brukarens vilja? Här tycker jag mig kunna urskilja en skillnad mellan 
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kommunerna. I Stor kommun ges representanterna en mer central roll än i Liten 

kommun. Om det får konsekvenser för huruvida dessa två kommuner uppfyller 

lagens mål om självbestämmande är svårt att säga. Jag nöjer mig med att 

konstatera att det finns en stor medvetenhet i såväl Stor kommun som Liten 

kommun om alla de frågor som rör brukarens självbestämmande. Grunden tycks 

vara den lyhördhet och respekt som betonas i propositionen (prop. 1992/93:159) 

till LSS. Närmare än så tror jag inte att det är möjligt att komma en tolkning av 

om kommunerna uppfyller målet om självbestämmande inom ramen för denna 

studie. Resultatet visar att självbestämmandet är det som utmärker sig i de båda 

kommunerna när det gäller svårigheter att arbeta utifrån lagens intentioner om 

inflytande, medbestämmande, självbestämmande och individuell anpassning.  

 

Individuell anpassning 

Utgångspunkten i kommunerna är likartade – brukarens önskemål. Därefter 

skiljer de sig åt relativt markant. Att hitta arbetsplatser ute i samhället till 

brukarna i Stor kommun beskrivs som en förhållandevis enkel uppgift men i 

Liten kommun är det ett problem. Nyckeln till Stor kommuns framgångar tros 

vara den kännedom om verksamheten som finns samt möjligheten till 

handledare ute på arbetsplatserna. Det som i Liten kommun ses som ett hinder 

är en begränsad ekonomi som för med sig personalorganisatoriska problem 

vilket i sin tur skapar hinder för arbetsgivare att ta emot brukare. Det tycks som 

om Stor kommun hamnat i en positiv uppåtgående spiral i detta avseende. Att 

brukarna är ”synliga” och på detta sätt deltar i samhällslivet ger nya tillfällen till 

arbete. Att på motsvarande sätt säga att Liten kommun hamnat i en negativ 

nedåtgående spiral är kanske att säga för mycket men det står klart att 

svårigheter föreligger och att det upplevs som ett problem i kommunen. I 

Socialstyrelsens kartläggning av daglig verksamhet (2008) beskrivs det som en 

utmaning att tillgodose alla de olika behov som individerna i daglig verksamhet 

har. Det krävs ett brett utbud av aktiviteter och olika former av verksamhet för 

att kunna uppnå det (Socialstyrelsen, 2008). Om ett stort utbud av arbetsplatser i 

någon mån är ett mått på om kommunerna har möjlighet att anpassa 
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verksamheten efter individens önskemål är det tydligt att Stor kommun har 

större förutsättningar att uppnå detta.  

 

Hur kan då Liten kommun uppfylla lagens intentioner med andra medel? Av 

resultatet att döma är flexibiliteten stor vad gäller arbetstider och den typen av 

önskemål men vid gruppsammansättningar beskrivs ekonomin begränsa 

individualiteten. Något som jag finner intressant är att det begränsade utbudet 

uttrycks vara en möjlighet för individuell anpassning. De blir på något sätt 

”tvingade” att anpassa eftersom färdiga lösningar inte existerar. Här infinner sig 

en känsla av att förutsättningen för att begränsningen ska vändas till en 

möjlighet till stor del beror på den person som har till uppgift att välja 

arbetsuppgifter eller arbetsplatser. Finns lyhördhet, engagemang och framförallt 

kreativitet – ja, då finns måhända också möjligheterna att skapa och skräddarsy 

inom den verksamhet som finns. Att viljan och engagemanget i dagsläget finns 

tycker jag mig kunna utläsa av resultatet men frågan är om inte den individuella 

anpassningen är mer sårbar på sikt när den till synes främst är kopplad till 

personliga egenskaper hos den som handhar dessa arbetsuppgifter. Frågan är 

också om det räcker till. 

 

Är det då möjligt att urskilja om individerna i kommunerna styrs in i den 

befintliga verksamheten eller om verksamheten anpassas efter individen? 

Handlar styrning enbart om hur det går till att välja ut arbetsplatser eller sker 

den eventuella styrningen också  tidigare i processen, i mötet med individen?  

 

Davidsson (2007) pekar på att brukaren ofta anpassar sina önskemål efter de 

verksamheter som kommunen kan erbjuda. Därmed torde det även i detta 

avseende vara ytterst viktigt att i mötessituationen först och främst lyssna till 

vad brukaren önskar och därefter tala om vad man kan erbjuda och så långt det 

är möjligt tillgodose brukarens önskemål. Detta dilemma är något som Liten 

kommun har uppmärksammat men då som främst kopplat till 

självbestämmandet. Stor kommun ifrågasätter om antalet möten är för få, ett 
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problem som inte tycks vara för handen i Liten kommun. Utifrån resultatet vill 

jag nog ändå påstå att det kan föreligga en större styrning in i befintlig 

verksamhet i Liten kommun. Jag tror att utbudet har en något större betydelse 

för att verksamheten ska anpassas utifrån brukarnas önskemål än andra aspekter. 

Min uppfattning är dock att skillnaden till en viss del skulle kunna jämnas ut 

och motverkas av en kreativitet som beskrivs i Liten kommun.    

 

Slutdiskussion 

 

Jag har kunnat identifiera likheter och skillnader i kommunerna inom de 

områden i LSS som varit föremål för jämförelse i denna studie; inflytande, 

medbestämmande, självbestämmande och individuell anpassning. Jag har 

dessutom belyst betydelsen av det individuella bemötandet för uppfyllandet av 

lagens intentioner. Därmed anser jag att syftet med studien är uppfyllt.  

 

Resultatet visar att det föreligger skillnader mellan kommunerna, en del mer 

markanta än andra. Det är intressant utifrån den tanke som framfördes i 

propositionen (1992/93:159) inför LSS införande att personer med 

funktionshinder ska kunna tillförsäkras gott stöd oavsett var de bor. 

Rättighetslagstiftningen skulle vara ett verktyg för att åstadkomma jämlika 

levnadsvillkor i det allt mer decentraliserade samhället (prop. 1992/93:159). 

Bengtssons (1998) studie av implementeringen av LSS i fyra kommuner påvisar 

också skillnader och att lagen inte åstadkommer jämlika förhållanden oavsett 

var man bor. 

 

Även de likheter som jag kunnat identifiera finner jag intressanta. Det är mycket 

glädjande att den bild som framträder av mötet med brukarna andas lyhördhet, 

respekt och en humanistisk människosyn i likhet med grundtankarna i LSS. För 

att ge en mer komplett bild av bemötandet skulle förstås brukare också ha fått 

komma till tals men det ser jag som en möjlighet till fortsatt forskning.  Genom 

den latenta analysen har jag ändå gjort ett försök att fånga det mer subtila och 
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”det som inte sägs”. Lindqvist (SOU 1999:21) menar att det goda bemötandet 

också handlar just om att de anställda tolkar lagarna enligt intentionerna och att 

de tar till sig dessa. Det tycker jag är mycket talande för att dessa två delar, 

bemötande och uppfyllandet av lagens intentioner, är starkt sammankopplade 

och inte bör studeras var för sig. Något som också vore intressant att studera 

vidare är organisationsperspektivet, det ”kollektiva bemötandet”. Under vägen 

har det infunnit sig en känsla av att det som händer lite ”högre upp” i 

organisationerna har mer betydelse för individen än vad jag tidigare kunnat ana, 

även om den reflektionen ligger utanför ramarna för denna studie.  

 

Min förhoppning är att studien gett några svar men också väckt frågor som kan 

gagna såväl brukare som personal i daglig verksamhet.     
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
Tema: Individuella planer / uppföljning 
 

• Beskriv hur det rent praktiskt går till när mötet med individen inleds. 
• Upprättas individuella planer/genomförandeplaner för brukaren? 
• Finns rutiner för uppföljning? 
• Hur har mallen för den individuella planen framarbetats? 
• På vilket sätt medverkar brukaren i planeringen av den dagliga 

verksamheten? 
 
 

Tema: Inflytande, medbestämmande, självbestämmande, individuell 
anpassning 
 

• Vilka möjligheter har du att arbeta utifrån lagens intentioner? 
• Finns det något som begränsar dina möjligheter att arbeta utifrån lagens 

intentioner? 
• På vilka sätt kan du tillmötesgå individens önskemål, anpassa verksamheten 

efter önskemålen? 
• Om det inte är möjligt att tillgodose individens önskemål, hur går du då 

vidare? 
• Upplever du att något av lagens mål (ovanstående) är särskilt svårt att 

uppnå? I så fall, på vilket sätt? 
 

 
 
Tema: Kommunikation/Information 
 

• Beskriv möjligheter/begränsningar att arbeta utifrån lagens intentioner i de 
fall där brukaren inte själv kan föra sin egen talan. 

• Genomförs möten där brukaren inte medverkar? 
• På vilket sätt kan du försäkra dig om att brukaren tagit till sig den 

information som du ger?  
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Tema: Bemötande 
 

• Hur skulle du beskriva ”ett gott bemötande” i din yrkesroll? (Möte med 
funktionshindrade) 

• Hur skulle du beskriva ”ett dåligt bemötande” i din yrkesroll? (Möte med 
funktionshindrade) 

• Diskuterar ni bemötandefrågor på arbetsplatsen? (etik, människosyn, 
värderingar) 

• Kan du ge exempel på en situation där du tycker att du lyckats med att ge ett 
gott bemötande? 

• Kan du ge exempel på en situation där du tycker att du inte lyckats med att 
ge ett gott bemötande? 

• Har du möjlighet att diskutera och reflektera kring din yrkesroll med andra 
på din arbetsplats? Brukar du utnyttja den möjligheten? Om inte, vad 
hindrar dig? 

• Kan du ge exempel på något du kan göra för att åstadkomma ett jämbördigt 
möte med brukaren? 

• Kan du ge exempel på en situation/situationer där maktrelationen i mötet 
med brukaren varit särskilt tydlig? 

• Vad tycker du kännetecknar ”det goda mötet”? 
• Vad tycker du kännetecknar ”det dåliga mötet”? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrundsfakta 
  
År i yrket: 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


