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SAMMANFATTNING 

Bakgrunden till undersökningen är den nationella handlingsplanen för handikappolitiken vars 
mål är att förbättra bemötande av människor med funktionshinder och SISUS Nationella 
program, Om bemötande av människor med funktionshinder. Statens institut för särskilt 
utbildningsstöd, SISUS, fick år 2000, regeringens uppdrag att verka för ökad kompetens om 
bemötande av personer med funktionshinder. Uppdraget grundar sig på en särskild 
utredning som tillsatts för att analysera frågan om bemötande människor med 
funktionshinder. Utredningen kommer fram till att det finns stora brister i bemötandet av 
personer med funktionshinder. Upplevelserna av att känna sig ifrågasatt, kontrollerad och 
kränkt är utbrett bland de människor med erfarenheter av funktionshinder som fått komma 
till tals i utredningen. Oavsett funktionshinder, livssituation eller vilket stöd, service och hjälp 
man söker är upplevelserna densamma. 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur chefer inom kommunal 
verksamhet, vars personal arbetar med psykiskt och fysiskt funktionshindrade människor, 
arbetar med bemötandefrågor. Det handlar om bemötandefrågor som rör personalens 
vardagliga arbete och interaktion med brukare. 

I den här undersökningen beskrivs hur sex kommunala chefer arbetar med sin personals 
bemötande av människor med funktionshinder (brukare). För insamling av empirisk kunskap 
har kvalitativ metod baserad på semistrukturerade intervjuer använts. De frågor som 
undersökningen vill besvara är bland annat hur cheferna arbetar med bemötandefrågor 
samt om cheferna känner till det Nationella programmet om bemötande. För att ge ett 
djupare perspektiv på vad chefers arbete bemötandefrågor innebär har jag använt Herbert 
Meads teori om hur jaget formas vid interaktion med andra och Martin Bubers teori om Jag-
Du, som handlar om hur vi ser på andra människor, ser vi dem som ett subjekt, en person, 
eller som ett objekt, ett föremål. 

Resultatet i undersökningen visar att arbetet med bemötandefrågor bland annat handlar om 
förändring av personalens värdegrund. När det handlar om att förmedla kunskap om 
bemötande till personalen finns olika sätt enligt cheferna, till exempel har en chef köpt 
lättlästa böcker till personalen som sen diskuteras, en chef använder rollspel där personalen 
själv får delta och känna på hur det känns att bli bemött på ett visst sätt och en chef menar 
att det är viktigt att ha ett hjälpmedelstänk. För att personalen ska främja delaktighet, 
integritet, jämlikhet i levnadsvillkor, självständighet, själbestämmande och inlevelse t.ex. se 
den man möter, vid bemötandet av brukare, visar resultaten att bemötandet är väldigt 
individuellt eftersom personalen måste ta hänsyn till brukarnas individuella förutsättningar 
där typ och grad av funktionshinder många gånger styr bemötandet. Enligt cheferna måste 
arbetet med bemötandefrågor ske kontinuerligt. 

 

 

 

Ledord: Delaktighet, integritet, jämlikhet i levnadsvillkor, självständighet, 
själbestämmande och inlevelse t.ex. se den man möter. 
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1 INLEDNING 
Lex Sarah, lagen anmälan om missförhållanden kom till 1999. Det var en följd av att 
undersköterskan Sarah Wägnert hösten 1997 uttalade sig i massmedia om de 
missförhållanden som boende på Polhemsgården i Solna utsattes för (Socialstyrelsen, 2010). 

I en artikel publicerad av (Westlander, 2006) beskriver Sara Wägnert hur det gick till när hon 
slog larm om vanvården av gamla människor. Det var sommar när hon började sin nya fasta 
tjänst, hon var fylld av förväntan. Men den skulle ganska snart bytas mot frustration, 
bristerna visade sig redan vid introduktionen. Personalen var väldigt underbemannade i 
förhållande till arbetet som skulle utföras. När man informerade ledning och chefer på ICC 
Care samt lokala politiker om problemet tog man det inte på allvar utan ignorerade det. 

När det sedan under tio dagar flyttar in 86 nya hyresgäster utbryter kaos. Lokalerna är inte 
färdigrenoverade, många gamla sitter i rullstol, vårdbehovet är stort, många behöver hjälp 
med det mesta. Det finns bara en lift på 86 boende vilket skapade kö till liften varje morgon. 
Resultatet var att många aldrig fick hjälp att stiga upp, många blev sedan kvar på sina rum 
eftersom sängarna inte gick att rulla ut. Det var hemskt säger Sarah Wägnert, trots att 
personalen var slutkörda och många sjukskrevs, såg inte ledningen problemet. ”Vi driver 
många äldreboenden, inga problem här” uttryckte de. 

När TV-journalisten Karin Svärd en dag kommer förbi och frågade om det var någon som ville 
berätta om förhållandena, valde Sarah att ställa upp på en intervju. När sen inslaget sänts 
går mediedrevet, liggsår och vanvård sprids som en löpeld i medierna. Det väckte en debatt 
om äldreomsorgen, vilket kom att leda till att lagen Lex Sara, 14 kap. 2 § SoL, kom till 
(Westlander, 2006). 

Den första juli 2005 infördes motsvarande bestämmelse i 24 a § LSS, Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, (Socialstyrelsen, 2010, s. 17). 

Lex Sarah, 24 a § LSS, innebär en skyldighet för var och en som fullgör uppgifter enligt LSS, 
att vaka över och medverka till att enskilda människor med funktionshinder får gott stöd, 
god service och lever under trygga förhållanden. Skyldigheten avser den verksamhet där 
man är verksam eller där man fullgör uppgifter. Syftet är att förebygga och förhindra 
försummelser och övergrepp (Socialstyrelsen, s. 18). 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 4 kap. 3 §, finns det beskrivet hur Lex Sarah 
är kopplat till verksamhetschefernas arbete. Det handlar om systematiskt kvalitetsarbete där 
förebyggande av dåligt bemötande ingår. De ska verka för att insatser inom socialtjänsten 
och verksamhet enligt LSS ska vara av god kvalitet. Kvalitetsarbetet syftar bl.a. till att ta hand 
om fel och brister som har inträffat och förebygga fel och brister i verksamheten, så att de 
aldrig blir allvarliga missförhållanden (Socialstyrelsen, 2010, s. 17). Med allvarliga 
missförhållanden avses såväl aktiva handlingar som försummelser och där ingår kränkande 
bemötande som ett psykiskt övergrepp. Brister i bemötande klassas som allvarligt 
missförhållanden när det klart avviker från grundläggande krav på respekt för 
självbestämmande, integritet, trygghet eller värdighet (Socialstyrelsen, s. 54). 

Hur arbetar då verksamhetscheferna inom LSS med bemötandefrågor som rör deras 
personals arbete med brukare? I följande kvalitativa studie redogör sex chefer, för olika 
verksamheter, sin syn på bemötande och hur de arbetar med bemötandefrågor. 



5 

1.1 Bakgrund 

Den trettionde januari 1997 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare för att 
kartlägga och analysera frågan om bemötande av personer med funktionshinder, (Dir. 
1997:24). Som utredare utnämndes Bengt Lindkvist f.d. statsråd och då FN:s specielle 
rapportör i handikappfrågor. Under åren 1998-1999 överlämnar han ett delbetänkande, fyra 
rapporter och ett avslutande betänkande till regeringen, (SOU 1999:21). 

Det första delbetänkandet (SOU 1998:16), När åsikter blir till handling, är en 
kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder. Den tar upp forskning 
kring bemötande och attityder. Den första rapporten (SOU 1998:48) heter Kontrollerad och 
ifrågasatt. Den består av intervjuer med personer med funktionshinder. I den beskriver ett 
antal funktionshindrade sina egna upplevelser, hur de blir bemötta av olika myndigheter. 
Det handlar bl.a. om att de blir bemötta med oförståelse och ifrågasättande i kontakt med 
dem. 

Den andra rapporten (SOU 1998:121) heter Arbetsförhållanden och attityder. Den tar upp 
professionellas möten med personer med funktionshinder. Syftet med den är att försöka 
förstå funktionshindrades kritik som ofta uttalas mot samhällets representanter och vad det 
är som ligger bakom kritiken. 

Den tredje rapporten (SOU1998:138) heter Kvinnor, män och funktionshinder. Den visar att 
det finns många faktorer, som gör att funktionshindrade män och kvinnor i det vardagliga 
mötet med professionella bemöts olika. 

Den fjärde och sista rapporten (SOU 1998:139) heter En särskild utsatthet, om personer med 
funktionshinder från andra länder. I den tar man upp hur människor med både 
funktionshinder och utländsk bakgrund möter många och stora problem. Rapporten tar 
också upp de möjligheter som finns för att komma tillrätta med problemen. 

Det avslutande betänkandet, Lindkvist nia - nio vägar att utveckla bemötandet av personer 
med funktionshinder (SOU 1999:21) grundar sig på ovan nämnda rapporter och 
delbetänkande. I uppdraget har ingått, (SOU 1999:21 s 8), att kartlägga och analysera 
faktorer som kan bidra till förbättrad kvalitet på insatser och förbättrat bemötande, i 
verksamheters organisation, ledarskap och struktur och personalens kompetens. I utredning 
konstaterar Bengt Lindkvist att det finns stora brister i bemötandet av personer med 
funktionshinder. Upplevelserna av att känna sig ifrågasatt, kontrollerad och kränkt är utbrett 
bland de människor med erfarenheter av funktionshinder som fått komma till tals i 
utredningen. Oavsett funktionshinder, livssituation eller vilket stöd, service och hjälp man 
söker är upplevelserna densamma. 

Ett resultat av SOU 1999:21, är att Lindkvists nio förslag att utveckla bemötandet av 
personer med funktionshinder, blir en del i (prop. 1999/2000:79) Från patient till 
medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Den utgår från FN:s 
standardregler som antogs 1993 för att tillförsäkra delaktighet och jämlikhet för människor 
med funktionsnedsättning.  I prepositionen ger regeringen (ibid. s. 23) förslag på nationella 
mål och inriktning för handikappolitiken. 
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De nationella målen är: 

En samhällsgemenskap med mångfald som grund, 

Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet, 

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

funktionshinder. 

Det handikappolitiska arbetet skall inriktas särskilt på: 

Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor 

med funktionshinder. 

Att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder. 

Att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för 

självständighet och självbestämmande. 

Enligt regeringens bedömning (ibid. s. 29) är det tre arbetsområden som bör prioriteras. De 
är, att förbättra bemötandet, att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla 
samhällsektorer och att skapa ett tillgängligt samhälle, under kommande år. Propositionen, 
regeringens handlingsplan för handikappolitiken, godkänns sedan av riksdagen den 31 maj 
2000 (SoU14). 

För att öka kompetens om bemötande fick SISUS, statens institut för särskilt utbildningsstöd 
(Sjöberg, Balke, Granat, & Karlsson, 2003, s. 1), uppdraget av den då sittande regeringen. 
Målet med projektet var att förändra värderingar och vända perspektiv för att förbättra 
bemötande av personer med funktionshinder. 2003 gav SISUS ut Om bemötande av 
människor med funktionshinder, ett nationellt program för att öka kompetensen om 
bemötande. Programmet riktar sig till alla offentligt anställda i Sverige. Tanken är enligt 
bemötandeuppdraget att det nationella programmet ska vara ett utbildningsunderlag där 
staten ska vara pådrivande i implementeringen av materialet. 

Programmet vänder sig till chefer i den offentliga sektorn (ibid. s.4) och till dem som har 
ansvar för personalfrågor, fortbildning, kompetensutveckling och information på 
arbetsplatser. Materialet ska stimulera och inspirera samtal och reflektion över egna 
värderingar och människosyn. Programmet ska användas på alla politiska nivåer och av 
offentligt anställda i alla verksamheter där möten med personer med funktionshinder ingår i 
det dagliga arbetet, till exempel sjukvården, försäkringskassan, socialtjänsten och skolan. 

Sedan SISUS fick uppdraget att förbättra bemötandet, har regeringen gjort två uppföljningar 
av den nationella handlingsplanen, (Skr. 2002/03:25, 2002) och (Skr. 2005/06:110). I den 
senare skrivelsen redogör regeringen för hur arbetet med att genomföra den nationella 
handlingsplanen utvecklats och vad som skett på bemötandeområdet. Den samlade 
bedömningen (ibid. s. 28) är att SISUS aktivt bidragit till att arbetet med bemötandefrågor 
gått framåt inom offentlig sektor på lokal och regional nivå. Regeringen har dock valt att 
ompröva statens uppgifter i den prioriterade delen om bemötande i handlingsplanen för 
handikappolitiken. 
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Under 2005/2006 avvecklas SISUS som myndighet och ersattes med Handisam. I deras 
uppdrag finns inte längre något uttalat bemötandeuppdrag. Den nya myndigheten ska i 
stället vara pådrivare i frågor som rör tillgänglighet och fastställande av riktlinjer för dessa. 
Regeringen konstaterar också (ibid. s 29) att det krävs många samverkande åtgärder för att 
arbeta med bemötande i vid mening. Därför finns det uppenbara svårigheter att nå resultat. 
Det finns enligt regeringen anledning att integrera kompetensutveckling i bemötande. 
Bakgrunden är att bemötande också ingår i internationella åtaganden om mänskliga 
rättigheter samt i andra handikappolitiska begrepp och målsättningar som icke 
diskriminering, delaktighet, inflytande och makt. 

Med anledning av de handikappolitiska målen, där bemötande av människor med 
funktionshinder är ett område som bör prioriteras, är det en intressant fråga att undersöka 
på vilket sätt dessa målsättningar har fått genomslag i kommunerna. Har det påverkat hur 
arbetsledare arbetar med bemötandefrågor som rör personalens vardagliga arbete med 
omsorgstagare? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på hur chefer, vars personal arbetar med psykiskt och fysiskt 
funktionshindrade människor, arbetar med bemötandefrågor. Det handlar om 
bemötandefrågor som rör personalens vardagliga arbete med brukare. 

De frågeställningar som är utgångspunkten i studien är följande; 

1. Hur arbetar cheferna med bemötandefrågor som rör personalens möte med 

brukare? 

2. Vilken syn har cheferna på hur deras personal ska bemöta brukare i vardagen? 

3. Vilken betydelse har bemötande för brukares enskilda intressen, integritet1, 

självbestämmande, delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor? 

4. Vad är viktigt för en fungerade social relation mellan brukare och personal? 

5. Vilken kännedom har cheferna om det nationella programmet om bemötande av 

människor med funktionshinder (SISUS, 2003)? 

Genom att redovisa svaren på dessa frågeställningar hoppas jag kunna ge en tydlig bild av 
hur chefernas arbete med bemötandefrågor ser ut. 

Ledord: Delaktighet, integritet, jämlikhet i levnadsvillkor, självständighet, 

själbestämmande och inlevelse t.ex. se den man möter. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till bemötandefrågor som berör kommunala verksamhetschefer inom LSS. 
Detta innebär att respondenterna ska ha ansvar för personal som arbetar med människor 
med funktionshinder. Bemötandefrågorna är avgränsade till att omfatta det 
personliga/professionella bemötande som sker i vardaglig interaktion mellan personal och 
människor med funktionshinder. Studien innefattar de ledord som definierats av SISUS 
rörande bemötande (SISUS 2003 s.7). Dessa är delaktighet, integritet, jämlikhet i 
levnadsvillkor, självständighet, självbestämmande och inlevelse. Det senare kan ses som 
förmågan att sätta sig in i den funktionshindrades situation. Studien innefattar även de 
nationella målen för handikappolitiken som rör bemötande (prop. 1999/2000:79, 2000). I 
studien ingår även faktorn; kunskap om bemötande; som enligt SISUS påverkar hur man 
bemöter andra (SISUS, 2003). 

 

 

 

                                                   

1
 Integritet, synonymt med okränkbarhet, innebär enligt nationalencyklopedin 2010, rätt att få sin personliga 

egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet). 
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1.4 Definitioner 

1.4.1 Funktionshinder/funktionsnedsättning 

Vid definition av begreppet funktionsnedsättning i Sverige måste man skilja på 
funktionshinder och funktionsnedsättning. Begreppet funktionsnedsättning berör individen 
och innebär nedsatt kroppslig funktion pga. kroppslig skada eller sjukdom samt de 
begränsningar som de medför (Sjöberg, Balke, Granat, & Karlsson, 2003, s. 11). 

Ett funktionshinder (tidigare handikapp) uppstår i mötet mellan en individ och samhället. 
Funktionshindret kan arta sig som t.ex. svårigheter att ta sig fram om det finns trappor och 
ingen hiss, att information blir svårtillgänglig eller att andras attityder stänger ute 
människor. Begreppet står för svårigheter och konsekvenser som inträder när en person 
med funktionsnedsättningen möter sin dagliga omgivning. 

Definitionen visar att det finns ett samband mellan funktionshinder och miljö, däremot säger 
den inget om enskilda människors livssituation. Människor med psykiska, intellektuella eller 
fysiska funktionsnedsättningar kan, om samhället tillåter, leva ett fullt fungerande liv. Det är 
omgivningen som avgör hur funktionshindrad någon med funktionsnedsättning blir. 

1.4.2 Bemötande 

Ett bra bemötande innebär, enligt definitionen i det nationella programmet för att öka 
kompetensen om bemötande, (SISUS, 2003, s.7), att visa respektfullhet dvs. att respektera 
den man möter för den person den är. I omsorgen om människor med funktionshinder 
innebär det att se den enskilda människan, personen, inte funktionshindret. 

Vid möten mellan människor är båda parter delaktiga i hur mötet utformas. Ett bra 
bemötande förutsätter hänsynstagande och beaktande av de ingående parternas olika 
förutsättningar. Det innebär att omsorgspersonal måste beakta att individer med 
funktionshinder är i beroendeställning i förhållande till dem som har makt att ge hjälp. Ett 
bra bemötande innebär att se individer utifrån dess erfarenhet och kunskap, att visa respekt, 
inte kränka och skapa tillit. För detta krävs inlevelse, empati och förmåga att lyssna. För 
omsorgspersonal innebär det utifrån dessa krav att fånga den enskildes kunskap om dennes 
egen situation. Bemötande påverkas av kunskaper, förväntningar, förhållningsätt och 
maktpositioner. 

Nyckelord för ett gott bemötande är kunskap, respekt, inlevelse och samarbete (SISUS, s. 
40), men även vilja och förmåga till inlevelse är av central betydelse. Bemötande handlar om 
etiska avgöranden om vad som är rät och fel, gott och ont. Bemötande kräver tid, tid att 
framföra sitt ärende, tid att lyssna och ställa frågor. Bemötande kräver kunskap om 
funktionshinder och hur det påverkar en individ. Att ha förmåga till reflektion över egna 
fördomar och vilja att förändra dem gynnar ett bra bemötande. 

Bra bemötande (SISUS, s. 5,7), främjar grundläggande mänskliga rättigheter som, att inte bli 
diskriminerad, att få leva i ett tillgängligt samhälle, delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och att få vara samhällsmedborgare med samma rättigheter och skyldigheter 
som andra. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Existensvillkor, identitet och integritet 

Annika Jacobson har i sin avhandling, (Röster från en okänd värld, 2002), försökt 
åskådliggöra, ge kunskap om och skapa förståelse för livssituationen och existensvillkoren 
hos människor som har fysiska funktionshinder och som är i behov av personlig hjälp. Den 
kvalitativa studien som gjordes inriktade sig på konkreta hjälpsituationer och relationen 
mellan brukare och omsorgsgivande personal. I undersökningen deltog fjorton 
intervjupersoner med omfattande behov av hjälp för att kunna leva (Jacobson, 2002, s. 27). 

Frågeställningar som Jacobson försöker besvara är; Hur ser intervjupersonernas hjälpbehov 
och hjälpsituation ut? I vad mån kan intervjupersonerna bevara sin integritet i samband med 
den hjälp de får? Hur ser relationen ut mellan intervjupersonerna och de människor som ger 
dem deras hjälp? Hur påverkas intervjupersonernas identitet av att ta emot den hjälp de får?  
(Jacobson, s. 27) 

Det som gör denna undersökning intressant är att den anknyter till omsorgspersonals 
bemötande utifrån ett brukarperspektiv. Personalens bemötande är en faktor som har 
betydelse för funktionshindrade människors livssituation som beskrivs i studien. Studien går 
att knyta till mina frågeställningar eftersom personalen genom sitt bemötande kan påverka 
människor med funktionshinders hjälpbehov, hjälpsituation, integritet, relationen till 
personal och identitet. 

2.1.1 Hjälpsituationen 

Hjälpsituationen hos människor med funktionshinder kan se olika ut beroende på olika 
hjälpbehov eller att de är mer eller mindre tillgodosedda. Hjälpsituationen kan också se olika 
ut på grund av brukares medvetna val, till exempel att välja att begära hjälp med saker de 
skulle kunna klara av för att orka göra andra saker. Ett problem som uppstår här är att det 
finns personal som är för nitiska och menar att det man klarar av ska man göra själv 
(Jacobson, s. 69). 

De flesta respondenterna i studien upplever att de inte får den hjälp de behöver. Det 
påverkar hjälpsituationen som i sin tur påverkar människors egna aktiva valmöjligheter när 
det är möjligt. Känslan av att inte bli respekterad av personalen och ansvariga tjänstemän 
samt problematiken med att ta emot otillfredsställande hjälp, har varit viktiga orsaker till 
varför några av respondenterna i undersökningen helt eller delvis valt att avstå från hjälp. De 
som avstått från hjälp upplevde personalen som nonchalant och slarvig. Efter en tids 
övervägande, när hjälpen de fick upplevdes kränkande, gjorde för stora intrång i den 
personliga integriteten och skapade känslor av förtvivlan, maktlöshet, ilska och oro, fattades 
beslutet att klara sig själv (Jacobson, ss. 70-73). 

En respondent avstod hjälp då tryggheten med att en och samma personal återkom dagligen 
för att hjälpa, ersattes med att det kom ny personal nästan varje dag. Han upplevde att 
tystnadsplikten inte respekterades samt att hans behov av att bygga upp en positiv relation 
till hjälpgivaren begränsades. När det kom olika personer varje gång blev det svårt att 
relatera till dem på ett positivt sätt. (Jacobson, ss. 70-73). 
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I undersökningen framkommer också att personlighet är en stor anledning till att hjälpbehov 
ser olika ut hos olika individer. Hjälpbehov och upplevelser av hjälp styrs av individuella 
intressen, känslor, förhållningsätt, temperament med mera (Jacobson, s. 62). 

2.1.2 Bevarande av integritet i hjälpsituationer  

Integriteten är stommen för människans identitet, det är vårt personliga utrymme som 
sträcker sig en bit utanför vår kropp. Integritet är makt över den egna kroppen, våra tankar 
och den gör oss självständiga, fria och oberoende av andra (Jacobson, s. 81). Utrymmet 
hotas när någon utifrån kränker identiteten och därmed även integriteten. Vanligtvis 
respekteras integriteten när någon får sin identitet bekräftad. När det handlar om människor 
som är i behov av hjälp har de inte samma möjligheter att avgränsa sitt personliga utrymme. 
De måste visa upp sitt hem kanske sin kropp och sitt känsloliv för att få den hjälp som de 
behöver. De kan inte alltid välja när de vill ha avskildhet, när intrång från andra är olägligt. 
Ofta är det också så att någon annan styr kommunikationen som rör deras person. De som 
är i behov av hjälp upplever sig då förlora kontrollen och att deras liv blir offentligt 
(Jacobson, ss. 124-125). 

I undersökningen bekräftas att funktionshindrade i olika avseenden saknar möjligheten att 
själva kontrollera när de vill ha enskild avskildhet. Det skapar svårigheter för dem att själva 
utveckla egen identitet och självständighet och då finns risken att integriteten går förlorad. 
För människor med fysiska funktionshinder är möjligheten att omsätta vilja till handling ofta 
begränsad. För att minska begränsningen måste hjälpande personal utgå från deras vilja, 
men där brister det i många avseenden enligt underökningen. Respondenterna menar att 
den hjälp de får i många avseenden inte utgår från deras vilja vilket leder till att det blir 
personalens vilja som omsätts i handling. Det blir ett hinder för den egna viljan och 
bevarande av den egna integriteten som därför måste anses beskuren (ss. 125-126). 

För att bevara sin integritet måste människor med funktionshinder ägna mycket tid åt att 
förklara vad de vill ha hjälp med och hur det ska utföras för att hjälpen ska fungera. Det är 
ingen lätt uppgift eftersom handlingsmöjligheterna i hjälpsituationer på många sätt är 
begränsade. Begränsningen minskar den egna friheten och kreativiteten som kan leda till 
förlust av handlingsförmåga och identitetskränkning då individen inte kan bevara sin fria vilja 
och tanke (Jacobson, s. 149). 

2.1.3 Relationen mellan funktionshindrade och personal 

Att alltid vara beroende av andra upplevs inte som särskilt svårt enligt respondenterna i 
underökningen. Det gäller framförallt dem som har ett medfött funktionshinder och inte 
upplevt något annat. När samarbetet fungerar kan det vara riktigt trevligt att ta emot hjälp. 
När hjälpen inte fungerar verkar känslorna inför hjälpberoendet förändras radikalt. 
Hjälpberoendet som verkade så enkelt när hjälpen fungerade blir lika svårt att stå ut med 
när hjälpen inte är tillfredställande. Då uttrycks starka känslor av utsatthet, irritation och allt 
i kretsar runt det praktiska beroendet och funktionshindret. Respondenterna berättar om 
svåra situationer där de känner underlägsenhet och ifrågasättande av dem som hjälper. De 
berättar hur förnedrande det känns att ta emot hjälp av personal som ger intryck av att de 
egentligen inte vill hjälpa dem. Vid hjälpsituationer som inte fungerar känner många sig 
tvingade att anpassa sig för att hjälpen ska fungera (Jacobson, ss. 155-156). 
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När det gäller relationer mellan personal och hjälpbehövande finns inga enkla svar. Det finns 
hjälpbehövande som utvecklar vänskapsrelationer och de som håller mer distans och det 
gäller även för personalen. Fungerar samarbetet ökar möjligheten till ökad vänskap. Där 
samarbetet inte fungerar med någon personal uttrycker intervjupersonerna hur de försöker 
bita ihop, blir mer tystlåtna och försöker behärska sig. Många ger ett starkt uttryck av 
otrivsel och de försöker att känslomässigt skärma av bitar av sig själv. Något som också 
påverkar hur relationer ser ut är regeln som finns i vissa verksamheter, att man som 
personal inte ska knyta för personliga band med hjälptagare, (Jacobson, ss. 167-169,178). 

För att beskriva hur hjälp kan ges på ett tillfredsställande sätt tar Jacobsson upp begreppet 
empati som betyder inlevelse och medkänsla. Det är betydelsefullt att personal och 
arbetsledare kan anta empatiskt förhållningsätt det vill säga sätter sig in i och känner 
förståelse för problem som uppstår på grund av funktionshinder. I mötet med andra 
människor är det nödvändigt att förstå och bearbeta egna känslor som uppstår för att kunna 
förhålla sig empatiskt till situationen, (Jacobson, s. 163). 

Mitt bidrag i relation till denna forskning består i att ta reda på hur enhetschefer arbetar 
med sin personals bemötande av brukare. På vilket sätt arbetar de med personalens 
bemötande, för att brukares integritet ska bevaras och för att relationen mellan brukare och 
personal ska bli så bra som möjligt? Hur påverkas brukarnas identitet av personalens 
bemötande? 

2.2 Social kompetens och dialog 

I antologin Utan fast punkt (Socialstyrelsen, 2001), diskuteras bemötande och kvalitet i 
socialtjänsten. Syftet med antologin är att lyfta etiska frågeställningar som kan skapa 
diskussion inom ämnet. Texten baseras på underlag från experter och bygger på vetenskap 
och/eller beprövad erfarenhet. Jag har valt två texter vilka jag anser belysa sidor av 
bemötande och som inte tas upp i min undersökning. 

2.2.1 Social kompetens och bemötande inom socialt arbete 

Social kompetens är en viktig komponent inom socialt arbete vid bemötande av klienter. 
Således bör det också vara en viktig komponent att beakta för arbetsledare i dess arbete 
med bemötandefrågor som berör dess personal. I antologin, utan fast punkt (Socialstyrelsen, 
2001) tar Hydén upp en faktor som kan påverka bemötandet av klienter på ett negativt sätt. 
Den benämns som bemötandeproblematiken vilken innebär att omsorgspersonal inte 
använder sin vardagliga sociala kompetens. Den glöms eller tappas bort på vägen, till förmån 
för identifikationen med egna arbetsuppgifter, professionen eller organisationen (Hydén, 
2000, s. 49). 

Den professionella bemötandeproblematiken hör samman med professionalisering och 
formalisering av vård och omsorg. Omsorgen sköts allt mer av organisationer som är 
specialister på sitt område. Problemet med bemötandet av klienter skapas, menar Hydén, 
när det uppstår en klyfta mellan personal och brukare i det vardagliga samspelet. Klyftan 
beror på att vardagliga sätt att lösa problem krockar med professionella synsätt, definitioner 
och dess sätt att interagera med människor (Hydén, s. 49). 

Bemötandeproblem uppkommer då till exempel socialarbetare på något sätt undviker eller 
är ointresserade av att redovisa sitt handlande. Ett annat exempel är hänvisningar till regler 
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och normer som är obegripliga och saknar legitimitet i vardagligt handlande. Problem 
uppkommer alltså när brukare och vårdpersonal inte förstår syftet och logiken i varandras 
handlande (Hydén, s. 52). 

Den kulturella klyftan skapar svårigheter för personal att förklara sitt handlande för brukare 
eller klienter. En brukare kan uppleva sig bli illa bemött, trots att omsorgsgivaren tycker det 
motsatta. Om brukaren inte förstår innebörden i personalens handlande kommer den att 
uppleva känslor av att inte vara sedd, respekterad som person eller att dennes sociala status 
är ifrågasatt (Hydén, s. 53). 

Upplevelsen av hur vi blir bemöta kan alltså vara väldigt olika, eftersom professionellt 
bemötande inte alltid stämmer med vardagliga sammanhang. Relationen mellan brukare och 
personal är asymmetrisk där den professionella har kunskap, erfarenheter och resurser, 
styrda av regler och normer, för att kunna tillhandahålla krävda insatser. Den professionella 
relationen måste bygga på att vårdpersonal aktivt bemöter den med hjälpbehov, inte bara 
möter, för att den ska förstå bakgrunden till olika handlingar (Hydén, s. 53). 

Enligt Hydén kan etiska regler och normer i en organisation bara få legitimitet om de får 
vardaglig legitimitet det vill säga att även omsorgstagare förstår innebörden av dem. Genom 
utbildning och diskussion kan professionella relationer göras mer begriplig. Med 
tydliggörande av roller, eventuella konflikter, problem och motsättningar öppnar man för 
reflektion över det egna handlandet, den andres perspektiv och den egna verksamheten. Det 
gäller att överbrygga klyfta mellan enskild medborgares vardagliga sätt att förstå socialt 
handlande och de professionellas mer formella definitioner och kategorier. Det innebär att 
personal måste kunna förklara sitt handlande, om det upplevs som negativt (Hydén, ss. 60-
61). 

2.2.2 Dialogens betydelse för bemötande av andra människor 

I antologin (Utan fast punkt, Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete) beskrivs 
begreppet dialog av Gunilla Silfverberg. Begreppet har blivit ett modeord i arbetsliv och 
politik och är en synonym till begreppet kommunikation. Dialog har fundamental betydelse 
för människors liv tillsammans eftersom den kan bidra till meningsskapande och 
samförstånd.  Dialogen i människans gemenskap bidrar till att forma oss till dem vi är 
(Silferberg, 2001, s. 126). 

Etik är en angelägenhet mellan medmänniskor något som vi skapar, utvecklar, befäster, 
prövar och omprövar tillsammans genom handlingar och tal. Etiska problem går inte att 
undvika att ägna sig åt eller stå utanför, de uppstår i mötet mellan människor. Etik handlar, 
vid bemötande av människor med problematiska levnadsförhållanden, om att föra en dialog 
baserad på förståelse och inlevelse. Dialog är grundläggande för att vi ska förstå vad 
människor vill säga till varandra. I sociala verksamheter blir dialogen särskilt viktig eftersom 
det mänskliga mötet är en del av vardagen (Silferberg, ss. 126-127). 

Dygd är något personligt som man genom övning och eftertanke kan förvärva. Resultatet blir 
en omdömesförmåga, en handlingsberedskap som hjälper oss att bedöma varje mänsklig 
situation för sig utifrån rådande premisser (Silferberg, ss. 127-128). 

Som yrkesutövare i socialt arbete delar man i arbetsgemenskapen en etisk 
grundproblematik. Den innebär möten med hjälpbehövande människor som är beroende av 
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din kompetens, din hjälp och din omdömesförmåga för att klara det dagliga livet eller nå mål 
i livet. Gemenskapens nivå på de krav som ställs på medlemmarna med avseende på dygd 
och ansvar har betydelse för vilken hjälp de hjälpbehövande får. I en gemenskap där kraven 
är större skärper gemenskapen medlemmarnas förmåga att vidmakthålla en högre formell 
standard än institutionens, vilket gynnar omsorgstagarna (Silferberg, ss. 134-135). 

Två specialfall av dialog är löftet och förlåtelse där syftet med löftet är att i viss mån minska 
det oförutsägbara. Syftet med förlåtelsen är att fria någon från en oåterkallelig handling. 
Exempel på löfte är lagar och föreskrifter som skapar trygghet för hjälpbehövandes framtid. 
Förlåtelsen förmår oss att i vår relation till varandra handla konstruktivt tillsammans. 
Förlåtelsen friar från det som varit och är början till något nytt men den baseras på 
ömsesidigt erkännande, en ömsesidighet där mottagaren godtar förlåtelsen (Silferberg, ss. 
136-137). 

2.3 Kommunikation, identitet och mening 

I en doktorsavhandling, Different Voises – Different Stories (Antelius, 2009), är huvudsyftet 
att förstå meningsskapande metoder, kommunikationssätt, som människor med förvärvade 
hjärnskador använder för att skapa och behålla identitet och särpräglad karaktär i relation till 
andra människor. Dessa människor lider av allvarliga psykiska och kommunikativa 
funktionshinder. Studien utgår från idén att identitet och särpräglad karaktär också är 
skapad och vidmakthållen i pågående interaktioner mellan människor i vardagliga 
situationer. Förmågan att kunna berätta är central i en skapandet av identitet. 

I studien har Antelius försökt förstå vilka kommunikationssätt, vilka förmågor och 
möjligheter människor med allvarliga hjärnskador använder, för att berätta sin historia och 
presentera sin identitet. Som metod har hon använt deltagande observationer, 
fältanteckningar och informella intervjuer av människor med förvärvade hjärnskador på ett 
dagcenter. Här nedan redovisas den del i avhandlingen som är av intresse för min studie om 
personals bemötande av människor med funktionshinder. 

Studien visar att personer med grava kommunikativa funktionshinder är väldigt innovativa i 
sina ansträngningar att presentera sig själva genom kroppen när de inte kan göra det 
verbalt. Det leder till ett uppmärksammande av det faktum att människor med 
kommunikationssvårigheter också är skapare av sina egna liv trots diagnos. Det innebär att 
människor med kommunikationssvårigheter som har svårare att berätta än talande kan göra 
det trotsallt. Genom att åsidosätta dessa människor möjligheter att komma till tals, 
undertrycker man deras identitetsskapande historia och förnekar deras existens (Antelius, 
2009, s. 55). 

I avhandlingen (Antelius, s. 56) argumenterar man för att vi måste anstränga oss mer för att 
lyssna på historier som finns men som vi inte hört. Resultatet visar att dessa historier kan 
förmedlas både verbalt och genom kroppen som verktyg. Med det visar man också att det 
allomfattande synsättet på funktionshindrades identitet kan ifrågasättas eftersom det finns 
en motsatt historia. Studien visar att det finns två olika historier om vad det innebär att vara 
beroende eller oberoende. Historien om beroende visade sig vara en samkonstruktion 
berättad av både personal och deltagarna. Motsatsen till den berättades av deltagare när de 
agerade och förkroppsligade sig själva i rummet. De visade att beroende inte enbart är den 
historia som personer med förvärvad hjärnskada berättar. Men historien om dem som 
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beroende är den som vanligen används av personalen. Slutsatsen av resultaten är att 
utomstående oftare förstår och ser funktionshindrade individer som beroende, än som 
oberoende, självstyrande människor (Antelius, s. 57). 

En annan viktig slutsats i undersökningen, är att fysiskt beroende av andra människor också 
verkar sträcka sig till oförmögenhet att ta egna initiativ. Blir man funktionshindrad blir man 
också sedd som inaktiv. Vilket undersökningen visar då deltagarna ses som inkompetenta 
samtalspartners att interagera med. Om man ser dem som inkompetenta samtalspartners 
blir det svårt att förstå hur de kan berätta om sig själva i interaktionen med personal. Det har 
ju visat sig att berättandet har så stor betydelse för den egna identiteten. Det innebär att om 
man inte ses som kompetent samtalspartner så är den egna identiteten hotad eftersom den 
skapas i interaktion med andra (Antelius, s. 58). 

Denna forskning är intressant i förhållande till mina frågeställningar och mitt syfte eftersom 
den ger ett brukarperspektiv på hur personalen bemöter brukare. 

Ser man på detta i ett bemötandeperspektiv så visar studien hur svårt det i vissa fall kan vara 
att bemöta en brukare på rätt sätt. Studien visar att trotts personalen gör sitt yttersta för att 
tillgodose deltagarnas behov så lyckas man inte se hela människan vilket anses viktig för ett 
bra bemötande. Enligt definitionen av bemötande måste personalen med inlevelse och 
empati lyssna till den enskildes kunskaper om dennes egens situation. Det är svårt om den 
man ska bemöta har en förvärvad hjärnskada och saknar språk. För att bemöta dessa 
människor på ett bra sätt krävs stor kunskap och förmåga att kunna tolka dessa människors 
berättelser. Vid alla möten mellan människor är båda parter delaktiga i hur mötet utformas 
enligt definitionen av bemötande. Vid interaktionen mellan personal och individer med 
förvärvad hjärnskada i studien är båda parter delaktiga men på väldigt olika villkor. 
Personalen har med sitt språk ett stort övertag i förhållande till deltagarna och har därmed 
ofta tolkningsföreträde. 
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3 TEORI 

Detta kapitel innehåller en närmare beskrivning av två grundläggande teorier, som i 
uppsatsen används för att ge en djupare förståelse för bemötande av människor med 
funktionshinder. Den första är G. H. Meads interaktionistiska teori om ”Jaget” och hur Jaget 
formas vid social interaktion mellan människor.  Den andra är Martin Bubers teori om Jag 
och Du. 

3.1 Meads teori om hur jaget formas vid interaktion med andra. 

3.1.1 Symbolisk interaktionism och process 

George H. Mead anses som den viktigaste filosofen inom interaktionismen (Meeuwisse & 
Swärd, 2002, s. 153). I boken Medvetandet, jaget och samhället (Mead, 1976), förmedlas 
många av interaktionismens huvudidéer. En av Meads grundtankar är att det sociala livets 
verklighet är synonymt med den sociala interaktionen mellan människor. Det sociala livets 
verklighet är inte givet vid födseln utan något som individen måste socialiseras in i 
(Meeuwisse & Swärd, s. 153). 

Inom interaktionismen används frekvent begreppet process för att beskriva olika stadier vid 
utvecklingen av en människas jag. Begreppet används för att betona föränderligheten i 
sociala relationer och för att öka förståelsen för hur sociala fenomen uppstår. Processen 
upprätthålls, stabiliseras och internaliseras av individer genom sociala normer, som leder till 
att människor utvecklar ett förväntat och accepterat beteende (Meeuwisse & Swärd, s. 151). 

3.1.2 Social interaktion med språk och gester 

Jaget formas i den sociala processen som pågår mellan människor vid språklig social 
interaktion och interaktion med gester samt erfarenheter av dessa. Vid interaktion skapas 
personalighetsdrag hos människor eftersom de vid processen kan återspegla, integrera och 
processa individuella skillnader mellan dem som individer (Berg, 2007, s. 163). 

För att mänskan som individ ska bli medveten om sig själv och utveckla ett Jag är språket 
viktigt, ord ger symboler mening och betydelse. Med hjälp av språket förmedlas kunskap och 
utan språk finns ingen mänsklig utveckling. (Meeuwisse & Swärd, s. 153). Mening skapas 
socialt och är en viktig del i människans reflekterande intelligens. Ingen reflekterande 
intelligens och inget medvetande kan uppstå utan den social process där minst två individer 
interagerar med varandra (Berg, s. 158). 

Enligt Mead måste man skilja på erfarenheten av språklig interaktion och interaktion med 
gester, vilka i viss mening identifieras med jaget. Erfarenheter som har med språklig social 
interaktion och relationer att göra, är erfarenhet som vi kan reflektera över och är ensamma 
om. Erfarenheter av interaktion med gester handlar om hur jaget formas när deltagarna tar 
in konversationen i sitt beteende, det vill säga de tar in den andres attityder, påverkas och 
svarar med motsvarande gest (Mead, 1976, ss. 127-128). 

Vid interaktion mellan två individer framkallar den ene genom handling en reaktion eller en 
respons hos den andre. Om handlingen liknar en redan inlärd handling hos mottagaren 
tenderar reaktion eller respons på handlingen att bli en imitation av beteendet eller gesten. 
Med andra ord kan det uttryckas som att en persons attityd kan framkalla samma attityd hos 
en samtalspartner (Mead, 1976, s. 67). Människor har en förmåga att visa för sig själv vad 
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andra människor kommer att göra för att utifrån den indikationen inta sin egen attityd. 
Människan har förmåga att analysera sina handlingar och rekonstruera dem i den sociala 
processen. Förmågan har utvecklats genom inlärning via social interaktion och gör det 
möjligt för individen att utföra sin del i den sociala processen genom att visa för sig själv 
olika möjliga reaktioner vid olika situationer (Mead, s. 176). 

”Vi ser oss själva mer eller mindre som andra ser oss. Vi tilltalar oss själva omedvetet så som 
andra tilltalar oss. Vi framkallar hos den andra personen något som vi framkallar hos oss 
själva, så att vi omedvetet övertar dess attityder. Vi sätter oss omedvetet i andras ställe och 
handlar som de handlar” (Mead, 1976, s. 68). Citatet ovan uttrycker en del i den allmänna 
teknik som enligt Mead har betydelse för utvecklingen av ett självmedvetande och jagets 
uppkomst. 

3.1.3 Utvecklingen av Jaget 

Utformningen av jaget, jagmedvetandet, identitet, mening och personlighet börjar när vi 
föds och jaget utvecklas sedan stegvis i en social process som är hierarkisk. Uppbyggnaden 
av jaget kan delas upp i två processer. I den första processen formas jaget vid interaktion 
med närstående betydelsefulla människor som av Mead benämns som signifikanta andra. I 
den andra processen formas jaget vid interaktion med omvärlden. Omvärlden betecknas av 
Mead som den generaliserande andre och omfattar samhället och dess anonyma människor 
(Berg, 2007, s. 160). 

Det jag som först börjar utvecklas är barnets jag i förhållande till sina föräldrar och det 
skapas vid interaktion med dem. Då utvecklar barnet medvetenhet om det egna jaget, lär sig 
förstå omgivningen och lär sig se sin plats i förhållande till omgivningen. Genom imitation av 
gester och språk mellan förälder och barn uppstår, som Mead uttrycker det, ett 
rollövertagande av handlingar, röstlägen, och språkliga symboler med mera som har mening 
och är meningsbärande (Berg, ss. 157-160). De tar barnet med sig som vuxen och använder 
vid kommunikation med andra människor. 

För att en individ ska kunna utveckla ett fullt jag måste han anta de attityder som finns inom 
den organiserade sociala grupp som hon eller han tillhör (den generaliserande andre). Den 
generaliserande andre och ingående sociala processer formar och påverkar individers 
beteende. (Mead, s. 120). Beteendet kontrolleras av den grupp eller det samhälle som 
individen tillhör såtillvida att gruppen ger uttryck för giltiga attityder som gäller i sociala 
situationer eller handlingar.  Den självmedvetna människan antar organiserade sociala 
attityder som finns givna i de grupper som han tillhör (Mead, s. 121). De sociala 
gruppattityder som finns närvarande i en individs erfarenhet påverkar hans Jag struktur. 
Attityderna återspeglas också i individuella mönster av socialt beteende eller gruppbeteende 
(Mead, s. 123). 

”På samma socio-fysiologiska sätt som den mänskliga individen blir medveten om sig själv 
blir han också medveten om andra individer; och hans medvetenhet både om sig själv och 
om andra individer är lika viktig för hans egen jagutveckling som för utvecklingen av det 
organiserade samhälle eller sociala grupp som han tillhör.” (Mead, 1976, s. 182). 

Grundläggande för den sociala organisationen som människor ingår i är att kommunikation 
innebär deltagande i den andra. Det kräver att den som tilltalar någon tar upp den andres 
framträdande i sitt jag, det vill säga, dennes reaktioner och gester. Det kräver att den som 
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tilltalar någon identifierar den andre med sitt jag och på så vis uppnår en självmedvetenhet 
genom den andre. (Mead, s. 182) 

Vid mänsklig kommunikation finns det villkor som innebär att en förmedlad gest har för 
avsikt att placera den tilltalade i den rätta attityden i förhållande till rådande yttre villkor. 
Det är en kommunikation i verklig mening, där en människa förmedlar en attityd till en 
annan människa, som i sin tur antar den eftersom den är viktig för dem båda i den 
omgivning som de befinner sig i. Det är en form av kontroll av individers handlande i en 
kooperativ process där beteendet förändras om individen vid kommunikation tar den andres 
roll. Det är ett rollövertagande av den andres gester och attityder som kommer att påverka 
individens beteende och uppförande. Genom rollövertagande integrerar individen sitt sätt 
att agera med hänsyn till den sociala omgivning eller den sociala grupp som den tillhör, dvs. 
den generaliserande andres attityd (Mead, ss. 182-183) 

3.1.4 Jagets två komponenter 

En individs Jag kan delas upp i två komponenter ”Me” och ”I”. Me står för den självmedvetna 
och kontrollerade delen av jaget. ”Me” är den konventionella delen av Jaget som vill 
efterlikna andra i samhället dvs. den delen anpassar vår personlighet efter socialt 
accepterade former. ”Me” är den vanemässiga och socialt styrda delen av individen 
(Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 154). 

En fas i utvecklingen av jaget är förverkligandet av jaget i de sociala situationer i vilket det 
uppstår. Jaget framträder som ett ”Me” baserat på erfarenhet om samhället som den 
människan tillhör. En person (medlem) i ett samhälle är en särskild del av samhället där 
bakgrund och position gör att individen är unik i förhållande till alla andra. Individen har ett 
jag eftersom han har ett förhållande till samhället, är medveten om det, samt att hans 
tankar reflekterar över det. Samhället som han tillhör består av rationella människor med 
vilka det pågår ett socialt utbyte som gör att han kan identifiera sig med dem. Alla Jag skapas 
genom individuella återspeglingar av det organiserade beteendemönster som ett samhälle 
uppvisar. Varje individ speglar mönster t.ex. relationer, som uppvisas i samhället på sitt 
unika sätt, utifrån sin unika plats eller ståndpunkt (Mead, s. 149). 

”I” står för den impulsiva, obestämda, initiativtagande och nyskapande delen av jaget. Det är 
den del av jaget som skapar individualistiska skillnader och avvikelser i vårt sätt att handla. 
Dessa komponenter för en inre dialog med varandra enligt Mead, där ”I”, jagets nyskapande 
del bromsas av ”Me” jagets sociala accepterande komponent. (Meeuwisse & Swärd, s. 154). 

Jaget framträder som ett ”I” när vi vill förändra något genom handling (Mead, s. 150). Citat ” 
Det är först efter det att vi har sagt det ord vi säger som vi ser oss själva som den person som 
har sagt det, som det speciella jag som säger denna speciella sak. Det är först sedan vi gjort 
den sak vi skall göra som vi är medvetna om vad vi gör.” (Mead, 1976, s. 150). Det är först 
efter det att vi fullbordat en handling som vi kan identifiera det med det egna jaget och dess 
erfarenheter. Det går inte att förutse och planera framtiden, den är alltid annorlunda mot 
vad vi tänkt oss. Vi kan bestämma vad vi ska göra genom att i förväg ta ett visst ansvar. Men 
vi kan aldrig bestämma vilka ord vi kommer att använda i t.ex. en konversation.” Vi kan 
aldrig vara säkra på oss själva, och vi förvånar oss själva genom vårt förhållningssätt lika 
mycket som vi förvånar andra människor” (Mead, 1976, s. 151). 
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Människan kan vara både ett objekt och ett subjekt i sitt eget medvetande, där ”I” står för 
subjektsjag och ”Me” för objektsjag. Genom att som individ inta andras attityder gentemot 
sig själv kan individen som subjekt uppfatta sig själ som ett objekt, dvs. individen kan skapa 
sig en jagbild, forma sitt jag, genom att medvetet rikta attityder, som signifikanta andra och 
generaliserande andra förmedlar, mot sig själv (Berg, s. 159). 

Medvetenhet om omvärlden är ett resultat av mening kopplat till objekt (föremål) i 
omgivningen. Jagmedvetenhet är på liknande sätt ett resultat av medvetenhet om det egna 
jaget och en medvetenhet sig själv som objekt (Berg, s. 160). 

3.1.5 Hur Jaget formas i den sociala situationen 

Jaget kan förverkligas på olika sätt men eftersom det är ett socialt jag kan det bara 
förverkligas i förhållande till andra. För att vårt jag ska vara det vi vill att det ska vara måste 
det erkännas av andra. Jaget kan i viss mening förverkliga sig själv genom att inse sin 
underlägsenhet eller överlägsenhet i förhållande till andra. Känslan av överlägsenhet som vi 
människor har i förhållande till andra är motsatsen till känslan av mindervärdeskomplex 
(Mead, 1976, s. 151). 

Enligt Mead är det intressant att i det inre plocka fram det vi är benägna att vara beroende 
av för att upprätthålla vår självrespekt. Grunden för vår självrespekt ligger i att vi håller vårt 
ord och fullgör våra åtaganden men vi misslyckas alla i vissa avseenden. Vi är beroende av 
det samhälle vi tillhör eftersom vår självrespekt bygger på att vi känner igen oss själva bland 
samhällets individer.  För en individ räcker inte det som bekräftelse utan vi vill känna igen 
oss själva i våra olikheter i förhållande till andra. Människor har positioner i olika grupper 
som hjälper oss att identifiera oss själva. Under ytan av dessa positioner finns det enligt 
Mead en känsla av att vi kan göra saker bättre än andra till exempel sätt att tala, klä sig, 
förmåga att minnas och så vidare. Det är inte något som vi öppet visar men det finns ett krav 
att förverkliga ens jag utifrån någon slags överlägsenhet mot omgivningen. Det finns en viss 
njutning med att se andra misslyckas särskilt om det rör deras personlighet (Mead, ss. 151-
152). 

Attityden att vi kan göra något bättre än andra är densamma som ingår i det roliga när 
någon trillar omkull. I det skratt som utlösts finns en lättnad en befrielse över att det inte var 
jag som behöver resa mig upp.  Det är en respons på självmedvetenhet och inte nöjet av att 
den andra lider. Genom skrattet har vi identifierat oss med den andra personen och antagit 
dennes attityd, som innebär ansträngningen att ta sig upp, något som vi inte behöver göra 
(Mead, ss. 152-153). 

Känsla av att Jaget är överlägset förstoras när den tillhör och identifierar sig med en grupp. 
Det kan förklaras rent allmänt att gruppen har överlevt i det förgångna genom att organisera 
sig mot en gemensam fiende. Äkta överlägsenhet grundar sig på utförandet av bestämda 
funktioner. En läkare kan till exempel med sina kunskaper inom medicin vara stolt över sin 
överlägsenhet som han eller hon också använder. När en funktion får ett legitimt uttryck blir 
överlägsenheten ett sätt för Individen att förändra situationen de lever i. Vi förändrar saker 
och ting med de förmågor vi har och som andra inte har. Känslan av överlägsenhet är den 
omedelbara attityden för att hävda sitt jag. Målet är inte överlägsenhet, det är bara ett 
medel för att bevara jaget. Vi måste utmärka oss mot andra människor och det 
åstadkommer vi genom att göra något som andra inte kan eller gör så bra. Men, måste 
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poängteras, det är sympatiskt att vara sig själv med sina egenheter. Självskryt är en billig och 
ful sida av processen (Mead, ss. 153-154). 

3.1.6 Jaget som objekt 

Jaget har enligt Mead egenskapen att vara ett objekt för sig själv eftersom jaget kan skilja sig 
från den egna kroppen och andra objekt. Jaget som objekt är annorlunda i förhållande till 
andra objekt eftersom jaget har medvetande, kan känna upplevelser och ha erfarenheter av 
det egna jaget (Mead, s. 110). 

Jaget som kan bli ett objekt för sig själv är en social konstruktion som uppstår med social 
erfarenhet. När jaget har uppstått förser det sig självt med social erfarenhet i viss mening. På 
så sätt kan vi människor föreställa oss ett jag som är helt ensamt. Det är däremot omöjligt 
att föreställa sig ett jag som uppstår utanför socialt umgänge. (Mead, s. 112). 

Vid konversation med andra blir meningen med det man säger en del av ett socialt samspel. 
Under själva konversationen vänder man sig inte enbart till motparten utan även till sig själv. 
Man kontrollerar sitt tal till den andra genom att ta till sig de responser som den andra 
uttrycker när den reagerar på uttryck som jag som talar förmedlar. Det är nödvändigt för en 
persons jag att svara sig själv och reagera på sig själv vid konversation med andra. Det är den 
här sortens sociala handlande som tillhandahåller ett beteende inom vilket detta jag 
uppstår. Genom det språkliga beteendet blir individen ett objekt för sig själv. Individen kan 
inte ha ett jag om inte individen är ett objekt för sig själv. Kommunikation är av avgörande 
betydelse eftersom individer utifrån språkligt beteende reagerar på sig själv (Mead, s. 113). 

 

3.2 Martin Buber, Jag och Du, Den Dialogiska Principen 

Martin Buber, (Israel, 1992), var en tysk nyskapande judisk filosof och teolog med sociologisk 
bakgrund. Hans arbete präglades av en språkfilosofisk ansats och en religionsfilosofisk 
ansats, vilket måste tilläggas, då dessa i hans verk hålls skilda åt så att hans teori inte 
överskuggas av teologiska strömningar eller baseras på religion och trosuppfattningar. 

För att underlätta förståelsen av Bubers teori om Jag och Du börjar jag med att gå igenom 
olika begrep, benämningar och dess betydelser. För att sedan fördjupa mig i den del av 
teorin som är intressant för undersökningen. 

Som inledning är det bra att känna till användningen av Du i tyska språket (Israel, s. 75). När 
man tilltalar en person med Du på tyska föregås det av en väldigt nära relation, vänskap eller 
intim kontakt. 

Martin Buber behandlar i sin teori om Jag och Du människors relation till omvärlden och 
andra människor. I framställning av relationen mellan Jag och Du (Buber, 2006, s. 7), 
benämner Buber, Jag-Du och Jag-Det som grundord. Grundordet är inte två enstaka ord utan 
ett ordpar som följs åt. 

Grundbetydelsen av ”Det” i grundordet Jag-Det (Buber, ss. 8-9), är konkreta föremål som 
man kan ta på till exempel en stol, ett träd eller något liknande. Det innefattar även mer 
abstrakta ting som känslor, föreställningar, tankar, förnimmelser och viljan att göra något. 
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”Det” kan också ersättas med ”Han” eller ”Hon”. Sammanfattande kan man säga att ”Det” är 
en objektsform och är opersonlig. 

Grundbetydelsen av ”Du” är inte kopplat till föremål eller hur något är (Buber, ss. 9-11), ”Du” 
är kopplat till en mänsklig relation, man står i relation. ”världen som erfarenhet tillhör 
grundordet Jag-Det. Grundordet Jag-Du skapar relationens värld.” (Buber, 2006, s. 10). 
Sammanfattande kan man säga att ”DU” är ett subjekt, en person i en relation som man är 
personlig med, den är inte ett objekt. Relationens värld involverar livet med människor där 
relationen är tydlig och genom språket kan vi ge och motta Duet. 

”Jaget” eller ”Jag” i grundorden står för den man är eller hurdan du är, som person. 
Människans ”Jag” i förhållande till ”Det” (Buber, s. 8), är inte komplett, det är inte 
människans hela väsen eftersom relationer saknas. Den människan kallar Buber för individ, 
en individ som förhåller sig till ting och vars Jag beskrivs med hurdan du är. Människans ”Jag” 
i förhållande till ”DU” är en komplett människa, det är människans hela väsen, som har nära 
relationer till andra människor. Den människan kallar Buber för, en person, vars Jag karaktär 
beskrivs av att den är. En person förhåller sig till relationer. Jaget i grundordet Jag-Du är 
medvetet om sig själv, är en person och framträder genom viljan att ingå i relation till andra 
personer (Buber, 2006, s. 84). Ett Jag kan inte existera enskilt utan enbart i förhållande till 
DU eller Det. 

För att en människa ska nå sitt hela väsen (Buber, s. 18), måste det ske genom jaget, mig och 
inte utan mig. Ett Jag blir till i förhållande till Duet. Jag tolkar det sista som att Jagets 
identitet skapas vid interaktion och relation med någon som man bryr sig om. Citat ”allt 
verkligt liv är möte” (Buber, 2006, s. 18). En relation till någon som man är ”Du” med (Buber, 
s. 18), är omedelbar och det finns inga begreppsmässiga hinder i denna relation som till 
exempel förkunskap, syften och begär. Finns det hinder blir personen man interagerar med 
inte ett Du längre utan ett Det, ett objekt. 

I den fortsatta framställningen av Bubers teori om Du och Jag är det relationen mellan Jag-
Du som är av intresse för undersökningen, den bygger på relationer mellan människor. För 
att kunna bemöta människor med funktionshinder på ett bra sätt är relationen viktig det 
handlar om att se den man möter och inte se enbart dennes diagnos eller funktionshinder. 

Syftet med relationer är att lära känna någon och använda livet. Den som står i relation till 
någon deltar i en verklighet, en tillvaro som inte bara finns inom oss utan även utanför oss. 
All Verklighet har betydelse, den kan man ta del av men inte tillägna sig. Där ingen 
delaktighet finns, finns ingen verklighet. ”jaget är verkligt genom att det tar del i 
verkligheten” (Buber, 2006, s. 85). För att förstå den äkta subjektstillvarons dynamik hos en 
människa måste man vara medveten om att jaget kan gå ur relationsupplevelsen och in i 
avskildhet eller omvänt. Att som människa vara subjekt innebär att man är någon och har 
betydelse i förhållande till någon annan människa. Ingen människa kan vara fullkomlig i sitt 
hela väsen hela tiden (Buber, 2006, s. 87). Människa lever i sitt tvåfaldiga jag där de pendlar 
mellan att vara person och individ. Ju mer påverkad mänskligheten är av individen i sig desto 
mer blir jaget offer för overkligheten präglat av saker. 

I Bubers teori är det den sociologiska subjekt-subjekt relationen som har betydelse (Israel, 
1992, s. 74) och som betecknas med grundordet ”Jag-Du”. Den får sin betydelse genom 
språklig kommunikation mellan Jag och Du, som är en av Bubers utgångspunkter. Den 
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opersonliga subjekt-objekt-relationen kommer från grundordet ”Jag-Det”. Jag-Du relationer 
är inte bestående (Israel, 1992, s. 82), utan kan över tid ändras till en Jag-Det relation. För att 
upprätthålla eller återetablera en Jag-Du relationen måste man medvetet arbeta och 
anstränga sig. När Jag-Du relationen är ömsesidig och växelverkar då är den andre inte ett 
objekt (ett Det) utan ett Du. 

I ett relationistiskt synsätt (Israel, 1992, s. 84), är det som försiggår mellan människor och 
själva situationen betydelsefull. I en Jag-Du relation är det viktigt att mötet karakteriseras av 
jämställdhet, då blir det äkta och då kan en kommunikation uppstå, mötet är inte bundet av 
hierarkisk struktur, auktoritet, tvång eller maktutövande konsensus. Jag-Du relationen 
(Israel, 1992, s. 80), bygger på förståelse genom kommunikation eller på direkt respektive 
instinktiv inlevelse i den man tilltalar, det skapar relationens värld. I ett liv med människor 
(Buber, 2006, ss. 135-136), är det språket som är nyckeln till en fulländad relation, en Jag-Du 
relation. Genom att prata med någon och få gensvar kan grundordet få sin form som Jag-Du, 
beroende på hur ord uttrycks och förmedlas från den ena till den andra. Genom språket kan 
man känna ett mötes genuina och oförstörbara verklighet där man kan se och bli sedd, 
känna och bli känd, älska och bli älskad. 

Bubers teori om Jag och Du är användbar i den här undersökningen därför att den kan ge 
perspektiv på vad som för personal kan anses som ett bra bemötande av brukare. Om man 
sätter in personalen och brukarna i teorin där personalen är ”Jag” och Brukarna ”Du” 
innebär det att personalen aktivt måste arbeta för att upprätthålla relationen till brukarna 
för att bemötandet ska bli bra. Jag Du relationen baseras på ömsesidig växelverkan och 
karakteriseras av jämställdhet vilket krävs för att personalen med sitt bemötande av 
brukaren ska kunna främja dennes delaktighet, integritet, jämlikhet i levnadsvillkor, 
självständighet och självbestämmande. Baseras inte relationen mellan personal och brukare 
på ömsesidig växelverkan och jämställdhet ser personalen brukarna som objekt enligt 
Bubers teori. Objekt kan inte vara delaktiga, jämlika, ha integritet, uppleva jämlikhet, vara 
självständiga och självbestämmande, särskilt om deras funktionshinder begränsar deras 
möjligeter att påverka sin vardag. Personalen är brukarnas redskap. 
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4 METOD 

Metoden som jag använt, i undersökningen av hur arbetsledare arbetar med 
bemötandefrågor som rör deras personal, är kvalitativ metod i form av semistrukturerade 
intervjuer. I detta kapitel kommer jag mer utförligt att berätta om varför jag valt denna 
metod, hur jag gjort mitt urval av respondenter, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 
avgränsningar, intervjuguide, metodologiskt tillvägagångssätt samt etiska överväganden. 

 

4.1 Val av metod 

Det finns tre tillvägagångssätt när man ska göra en undersökning, kvalitativ 
samtalsintervjuundersökning, kvantitativ frågeundersökning eller en kombination av 
metoderna. Den kvantitativa metoden är bra om syftet med underökningen till exempel är 
att få reda på hur vanlig förekommande olika förhållanden är i en population. Frågorna ställs 
normalt till ett större antal slumpmässigt utvalda urvalspersoner i en population. Fördelen 
med metoden är att svaren man får kan generaliseras till hela gruppen.  Nackdelen med 
metoden är att den är mer ytlig, den kan inte ge svar på hur människor upplever och tänker. 
(Esaiasson et al., ss. 254-256). 

Mitt val av metod utgår från undersökningens syfte och frågeställningar. Eftersom jag vill få 
en samlad helhetsbild och ett djup i min beskrivning av hur cheferna arbetar med 
bemötandefrågor blev mitt val av kvalitativ metod given. Den kvalitativa metoden är bra när 
syftet med undersökningen är att kartlägga människors uppfattningar, verkliga upplevelser, 
och tankegångar inom ett visst område. I den här undersökningen handlar det om chefers 
arbete med bemötandefrågor som rör deras personals bemötande av människor med 
funktionshinder. Vid en samtalsintervjuundersökning har inte mängden personer som har en 
viss uppfattning om en fråga betydelse, som det har i en kvantitativ undersökning, utan det 
är personernas personliga uppfattningar om det berörda ämnet som är betydelsefull. Det 
som är viktigt däremot, är att antalet deltagare i undersökningen är så många att de kan 
anses täcka in alla uppfattningar om det berörda ämnet, det vill säga att man uppnår 
teoretisk mättnad. För den här undersökningen innebär det att antalet deltagare, chefer, 
måste vara så många att de täcker in alla olika uppfattningar om vad arbetet med 
bemötandefrågor innebär.  Det är först när man fått in alla olika uppfattningar och 
svarskategorier inom ämnet som man kan uttala sig om och generalisera till populationens 
uppfattning. I den här undersökningen handlar det om möjligheten att generalisera till 
chefers uppfattningar om arbetet med bemötandefrågor, (Esaiasson et al., ss. 255-256). 

 

4.2 Forskningsdesign och urval 

För att få reda på hur chefers arbete med personals bemötande av brukare med 
funktionshinder ser ut finns enligt mig tre möjliga alternativ att utgå från, att intervjua 
brukare, personal eller chefen för verksamheten. Dessa människor har störst insyn vad gäller 
personals bemötande av brukare. Det som skiljer alternativen åt, vilket jag antar, är att de 
utifrån sina respektive positioner och erfarenheter kommer att ge sin syn på hur de tycker 
chefer arbetar med dessa frågor. Av de tre alternativen, med avseende på studiens syfte, 
blev mitt val att rikta fokus på chefernas arbete med dessa frågor, eftersom de enligt min 
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bedömning bör ha störst kunskap inom området, att det är en viktig del i deras arbete samt 
att de har någon form av insyn i hur deras personal bemöter brukare. Att jag inte valde att 
intervjua personal grundar sig på mitt antagande att det kan vara svårt för dem att beskriva 
hur chefen arbetar med bemötandefrågor som rör dem. En annan anledning till att jag inte 
valde att intervjua personalen är att; det nationella programmet för att öka kompetensen 
om bemötande (SISUS, 2003), inte i första hand vänder sig till personalen utan till chefer i 
den offentliga sektorn som ansvarar för personalfrågor. Det är en av utgångspunkterna som 
beskrivs i bakgrunden, varför det är intressant att just undersöka chefernas arbete med 
bemötandefrågor idag. Valet att inte intervjua brukare grundas på etiska skäl och att det i 
god tid innan utförandet av undersökningen krävs tillstånd från forskningsetiska nämnden. 
De kan också anses ha väldigt liten eller ingen insyn i hur cheferna arbetar med dessa frågor. 

Vid en samtalsintervjuundersökning är det inte antalet respondenter som har betydelse utan 
människornas uppfattningar och föreställningar. Underlaget blir sällan bättre om det består 
av trettio personer. Med ett genomtänkt urval kan det räcka med att intervjua tio personer 
för att göra intressanta analyser. Det är också viktigt att intervjuerna är väl förberedda. 
(Esaiasson et al., s. 286). 

Eftersom utförandet av undersökningen är tidsbegränsad och att intervjuer, utskrifter och 
analyser tar tid har jag valt att intervjua ett mindre antal personer. Urvalsgruppen i denna 
undersökning består av sex chefer från tre kommuner i Mellansverige. Det som förenar dem 
och som är en viktig utgångspunkt för undersökningen är; att de har personalansvar för 
personal som dagligen i sitt arbete möter och bemöter människor med funktionshinder. och 
att de har arbetat så länge att de haft möjlighet att ta del av det Nationella programmet om 
bemötande (SISUS, 2003).  

Då intervjuerna gjordes i december 2009 hade samtliga respondenter arbetat i sex år eller 
mer som chef med en arbetsledande befattning och den som arbetat längst som chef hade 
arbeta i befattningen i 38 år. Därmed hade samtliga samma möjlighet att ta del av det 
nationella programmet om bemötande, som gavs ut 2003. För att redogöra lite mer om 
respondenternas bakgrund var fem av intervjupersonerna kvinnor och en man. Åldern 
varierade från trettionio år upp till sextiotvå år. Vad gälle utbildning så hade tre 
respondenter läst sociala omsorgsprogrammet, en läst till ålderdomshemsföreståndarinna, 
en läst social omsorgslinje och den sista respondenten hade läst en föreståndarutbildning 
och en ettårig arbetsledarutbildning. 

Samtliga respondenters arbete omfattas av, Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Det som skiljer cheferna åt är att tre av dem är chef för 
kommunpsykiatri (LSS) och tre är chef för verksamheter inom omsorgen om fysiskt 
funktionshindrade (LSS). 

Tillvägagångssättet vid rekrytering av respondenter till undersökningen baseras på 
strategiskt urval. Premissen för urvalsmetoden är att det finns ett begränsat antal sätt att se 
på att fenomen, det vill säga att det finns ett begränsat antal huvuduppfattningar om hur 
man arbetar med bemötandefrågor i den population som omfattas av undersökningen, 
(Esaiasson et al., 2005, s. 185). 
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Premissen om att det ska finnas ett begränsat antal huvuduppfattningar uppfylls genom att 
samtliga chefer, enligt lagar och föreskrifter, måste arbeta med systematiskt kvalitetsarbete 
där förebyggande av dåligt bemötande ingår. 

För att komma i kontakt med respondenter som överensstämde med urvalet i 
undersökningen ringde jag först till en studiekamrat med bra kännedom om tilltänkta 
respondenter i en kommun. Sen ringde jag två personer, som jag kommit i kontakt med 
under min verksamhetsförlagda utbildning, praktik, som jag visste hade bra kännedom om 
tilltänkta respondenter i två andra kommuner. Av dem fick jag namn och telefonnummer till 
chefer som stämde med min urvalsgrupp. Jag kontaktade sedan namngivna personer via 
telefon för att höra om de kunde tänka sig att delta i en intervju. Efter att ha fått positivt 
gensvar och bokat in tid och plats för intervjuer med sex personer, skickade jag ut missivbrev 
med ytterligare information om undersökningen, se bilaga 3. 

Då samtliga personer som jag kontaktade var villiga att delta i undersökningen blev det inget 
bortfall att ta hänsyn till. En av respondenterna hade inte möjlighet att träffas vid avtalad tid 
men då kunde intervjun i stället ske via telefon. Tack vare telefonens inspelningsfunktion 
kunde jag spela in samtalet. 

 

4.3 Intervjusituationen 

Målet med dialogen mellan intervjuare och intervjuperson är att erhålla kunskap om ett 
ämne av ömsesidigt intresse. För ett omfattande kunskapsutbyte är det viktigt att 
intervjupersonen känner sig trygg i situationen och att intervjuaren är väl förberedd. En 
faktor som påverkar trygghet är val av intervjuplats. Den intervjuade ska känna att den kan 
tala fritt om sina upplevelser och känslor utan att bli störd av omgivningen. 

En annan faktor är intervjuarens maktövertag som kommer av att den introducerar 
samtalsämnet och styr situationen och intervjuförloppet med sina frågor (Kvale, 1997, ss. 
117-119). För att öka tryggheten och minska känslor av underlägsenhet i intervjusituationen 
fick respondenterna själva välja plats för intervjun. Samtliga respondenter, förutom en, valde 
att intervjuas på sina arbetsplatser. Då respondenterna avsatte ca en och en halv timme för 
intervjun kunde dessa ske i stort sett utan avbrott från omgivningen. Den intervju som inte 
skedde på arbetsplatsen gjordes via telefon på respondentens initiativ. 

Intervjuarens förberedelser inför en intervju består av att skaffa sig förkunskap om ämnet, 
formulera ett klart syfte och att känna till olika intervjutekniker. Det handlar om att ge en 
ram åt intervjun där man planerar intervjuns inledning, intervjuns gång och avslutning. Det 
inger förtroende hos intervjupersonen om intervjuaren uppträder obesvärat och är klar över 
vad den vill veta. God kontakt skapas om intervjuaren visar intresse, lyssnar uppmärksamt 
samt visar förståelse och respekterar för vad respondenten säger (Kvale, ss. 119-120). Vid 
inledningen av varje intervju började jag med en kort beskrivning av mitt syfte för att sedan 
fråga om respondenten godkände att samtalet spelades in. Samtliga intervjuer spelades in 
och det verkade inte nämnvärt påverka respondenterna i vårt samtal om bemötande. 
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4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet handlar om beskaffenheten och tillförlitlighet hos undersökningsresultat. Den 
stora frågan är om undersökningen är så stabil att resultaten blir desamma om 
undersökningen replikeras eller om det finns slumpmässiga och tillfälliga betingelser som 
påverkar stabiliteten. Reliabilitet och mått på stabilitet vid undersökningar har störst 
betydelse vid kvantitativt inriktad forskning. Om man till exempel mäter en grupps attityd 
två gånger efter varandra ska resultatet inte skilja sig åt nämnvärt. Är skillnaden stor kan 
man ifrågasätta om man mäter det man avser att mäta och om testet är tillförlitligt. 
(Bryman, 2007, ss. 43,86). 

Problemet med reliabilitet, vilket också speglas i kritiken som kvalitativ metod får, är 
svårigheten med att replikera intervjuer. Man måste försöka efterlikna intervjusituationen, 
intervjupersonens egenskaper och hitta respondenter som är likvärdiga med mera. Då man 
med metoden vill fånga känslor tyckande och tänkande inom ett område så är det inte 
säkert att man får samma svar två gånger om underökningen görs om på nytt. En annan 
kritik som metoden får är de ostrukturerade data som samlas in vid intervju och som sen kan 
påverkas av forskarens subjektiva förförståelse. Det innebär att det kan vara omöjligt att 
replikera forskningsresultatet (Bryman, s. 270). 

Vilken tillförlitlighet och reliabilitet har då de erhållna resultaten i min studie av chefers 
arbete med bemötandefrågor?  Jag anser att reliabiliteten och tillförlitligheten på de 
erhållna resultaten i min studie är ganska stor. Det grundar jag på följande; jag har genom 
strategiskt urval valt ut respondenter som har ett begränsat antal huvuduppfattningar om 
hur man ska arbeta med bemötandefrågor. Samtliga chefer som deltagit i studien är enligt 6 
§ LSS och dess förarbeten skyldiga att systematiskt arbeta med förebyggande av dåligt 
bemötande. Det innebär att om man vill replikera studien är det ganska lätt att hitta 
likvärdiga respondenter om man utgår från mina urvalskriterier. Det innebär då att 
sannolikheten att få liknade resultat är stor, om man replikerar studien och hittar 
respondenter, chefer, som i sitt arbete har samma skyldigheter enligt ovan att förebygga 
dåligt bemötande av brukare. 

Enligt Jan Trost finns tre komponenter som hör ihop med begreppet reliabilitet. Det är 
kongruens, precision och objektivitet. Kongruens handlar om att man ställer ett antal frågor 
om samma sak, för att få reda på respondentens olika infallsvinklar på området (Trost, 1997, 
s. 99). Precision handlar om att man som intervjuare inte skall tro något respondenten säger 
förrän man har förstått det.  Det innebär att man måste fråga om, för att försäkra sig om, 
vad respondenten menade. Objektivitet innebär att man som intervjuare inte ska färga 
respondenten med sina egna åsikter (Trost, 1997, s. 99). 

För att öka reliabiliteten i studien och skapa kongruensen har jag också vid intervjuerna ställt 
ett antal frågor om samma sak. Det är mer direkta frågor som rör bemötande och som ställts 
mot slutet av intervjuerna. De är kopplade till frågeställnig tre och baseras på 
undersökningens ledord. Med dem har jag försökt fånga fler av respondenternas olika 
infallsvinklar om hur de arbetar med bemötandefrågor. Jag har även använt mig av 
sonderande frågor under intervjuns gång vilka har betydelse för både kongruens och 
precision i undersökningen. Sonderande frågor kan ge fler infallsvinklar på ämnet samt mer 
precisa förklaringar på vad respondenterna verkligen menade med sina svar. För att skapa 
objektivitet i undersökningen och inte färga respondenterna med mina egna åsikter har jag 
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under intervjuerna försökt att hålla en tillbakadragen profil. Med det menar jag att jag låtit 
respondenterna stå för huvuddelen av konversationen. Min roll var att ställa frågor och sen 
som aktiv lyssnare visa intresse för respondentens utsagor. Det för att förmå han eller hon 
att berätta så mycket som möjligt om dennes arbete med bemötandefrågor. 

Validitet är ett mått på att man mätt det som man avsett att mäta. Att validera är att 
ifrågasätta, säger den här undersökningen sanningen? Man måste ställa frågan vilka frågor 
undersökningen skulle kunna besvara. Att validera är att kontrollera. Det innebär att 
forskaren tydligt anger sin förförståelse på ämnet och kritiskt betraktar sin analys för att 
motverka snedvriden tolkning. Validering är beroende av forskarens hantverksskicklighet, att 
under undersökningens gång, ständigt ifrågasätta, kontrollera och teoretiskt tolka 
upptäckterna, (Kvale, 1997, ss. 218-219). 

Vid mina intervjuer anser jag att jag har försökt ställa relevanta frågor som är kopplade till 
mitt syfte för att säkerställa validiteten. För att kunna täcka in alla dimensioner som ingår i 
personals bemötande av funktionshinder blev antalet frågor ganska stort. Eftersom tiden för 
studien är begränsad och arbetet med att transkribera analysera det insamlade 
intervjumaterialet är tidskrävande valde jag därför att inte ställa några i förväg förberedda 
följdfrågor för att i viss mån begränsa det insamlade materialet. Eftersom jag själv är väldigt 
intresserad av ämnet och anser att jag har goda förkunskaper om ämnet. Valde jag i stället 
att använda mig av sonderande frågor av typen; kan du säga något mer om det? För att inte 
gå miste om intressant information.  Med sonderande frågor var min tanke att jag under 
intervjuernas gång skulle kunna följa upp andra dimensioner av bemötande som framkom 
vid respondenternas svar på mina frågor samt att jag skulle kunna få en mer detaljerade 
beskrivning av för undersökningen intressanta uttalanden. 

4.5 Generaliserbarhet 

Möjligheten att göra generaliseringar vid kvalitativ forskning varierar. Eftersom kvalitativa 
forskningsintervjuer har få intervjupersoner är det inte möjligt att göra generaliseringar till 
större populationer om åtta av tio respondenter har samma åsikter i en fråga. När det gäller 
alla kvalitativa undersökningar måste man ändå utgå från att forskaren är intresserad av att 
dra allmängiltiga slutsatser av resultaten. Det som skapar förutsättningar för att göra 
generaliseringar vid kvalitativ metod, är att det bland personerna som ingår i populationen 
man vill undersöka, finns ett begränsat antal sätt att se på fenomenet som man vill 
undersöka. Det finns alltså inte en miljon uppfattningar utan tio eller femton stycken 
(Esaiasson et al., 2005, s. 185). 

Den grupp chefer som ingår i min undersökning kan sägas representeras av personer med 
ett begränsat antal uppfattningar inom området bemötande av människor med 
funktionshinder. Cheferna bör enlig mig ha en speciell kunskap inom området bemötande av 
människor med funktionshinder, eftersom det bland annat i lag är stadgat att de i sitt arbete 
måste arbeta med systematiskt kvalitetsarbete där förebyggande av dåligt bemötande ingår. 
Eftersom samtliga chefer som deltagit i undersökningen har personalansvar för personal som 
dagligen i sitt arbete bemöter människor med funktionshinder, vars hjälpinsatser är 
beviljade enligt LSS, kan jag utifrån chefernas specifika kunskap om bemötande generalisera 
mina resultat till andra chefer med samma befattning. 
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4.6 Förförståelse 

Intresset för bemötande av människor med funktionshindrade är något som vuxit sig 
starkare under min utbildning på sociala omsorgsprogrammet. Studierna har gett mig fler 
perspektiv och en djupare förståelse för ämnet. Min tidigare praktiska erfarenhet från 
arbete med funktionshindrade människor har varit väldigt värdefull. Den har gjort det 
möjligt att relatera min erhållna kunskap till verkliga händelser som jag varit med om. När 
jag arbetade på boendestöd för människor med psykiskt funktionshinder började jag inse 
vikten av ett bra bemötande. Det blir så påtagligt när man bemöter någon som mår psykiskt 
dåligt. Beter man sig på ett felaktigt sätt eller säger något som kan väcka anstöt kan det 
påverka personers tillstånd negativt. Innan jag började arbeta på boendestöd var ett bra 
bemötande en självklarhet som jag inte reflekterade så mycket över. 

Jag är väl medveten om min förförståelse och att den inte går att negligera. För att uppnå 
största möjliga objektivitet har jag därför vid intervjutillfället försökt att inta en 
tillbakadragen roll. Jag har låtit respondenterna tala fritt vilket ger större utrymme för 
spontana och oförutsedda svar. All tolkningen av data vid analysen har utgått från 
respondenternas berättelser. Jag har skrivit ut samtliga intervjuer och valt att göra det 
ordagrant eftersom det annars finns en möjlighet att de skulle bli färgade av min 
förförståelse. Att jag sedan helt kunnat frångå min subjektiva uppfattning är svårt att säga 
något om. Men genom att medvetet ha det i åtanke under genomförandet av 
undersökningen och vid analysen tror jag att mina subjektiva uppfattningar är begränsade. 

4.7 Val av teori 

Valet av interaktionistisk teori, utifrån G. H. Mead, har gjorts eftersom den stämmer bra med 
syfte, metodval och begreppet bemötande som studien behandlar. Interaktionistisk teori, 
(Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 152), passar bra med kvalitativ metod på grund av dess syn på 
föränderlighet och process. Vid undersökningar av sociala fenomen bör forskaren försöka se 
världen på samma sätt som aktörerna upplever den, vilket är möjligt med kvalitativ metod. 

Socialt handlande måste studeras utifrån hur det formas, skapas och inte som funktion av 
yttre orsaker eller omständigheter som är något helt annat (Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 
152). En av Meads interaktionistiska grundtankar, är att: ”det sociala livets verklighet är 
liktydigt med den sociala interaktionen mellan människor” (Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 
153). Grundtanken stämmer bra med begreppet bemötande som handlar om hur vi 
interagerar med varandra. 

Valet av Bubers teori om Jag och Du som andra utgångspunkt för undersökningen kan 
sammanfattas enligt följande. Teorin beskriver den ömsesidighet som krävs vid dialog, i en 
relation eller i social interaktion mellan människor för att den ska vara betydelsefull. Det 
innebär att båda ingående parter ska känna att de blir sedda som någon med betydelse och 
inte som ett objekt. I mötet mellan omsorgspersonal och brukare kan det ha stor betydelse 
för om ett bemötande blir bra eller dåligt. Ser personalen brukaren som ett Det, ett objekt, 
kan kommunikation bara ske en väg och bemötandet blir dåligt. Ser personalen brukaren 
som ett Du, ett subjekt, då blir brukaren en person som man bryr sig om och lyssnar på. Då 
blir kommunikationen ömsesidig och givande för båda parter. 
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4.8 Intervjuguide 

Då bemötande sker vid alla typer av social interaktion mellan människor har jag valt att göra 
semistrukturerade intervjuer. Genom att använda en i förväg förbered semistrukturerad 
intervjuguide får jag större möjlighet att kontrollera och styra samtalet inom det avgränsade 
område som undersökningen berör. För intervjuguide se bilaga 1. 

Intervjun utgår från ett antal frågor eller teman som är nedskrivna i förväg. Vilken 
ordningsföljd som frågorna ställs i är av mindre betydelse, det beror på hur samtalet 
utvecklar sig. Vid en semistrukturerad samtalsintervju sker utbyte av information i ett mer 
alldagligt samtal mellan respondent och intervjuare. Under dialogen med respondenten 
finns också möjlighet att ställa följdfrågor för att få mer information om något som verkar 
intressant. 

Utformningen av frågorna i intervjuguiden utgår från mitt syfte, valda teorier, bakgrund och 
ledord tagna ur definitionen av bemötande och den nationella handlingsplanen för 
handikappolitiken. Jag började med att göra ett stort antal frågor, som jag sen successivt 
reducerade för att erhålla de mest relevanta i förhållande till syftet. Genom att tematisera 
frågorna fick jag en bra bild av vilka frågeställningar som var viktiga för undersökningen. 

Ordningen på frågorna i intervjuguiden följer Kvales rekommendationer. (Kvale, 1997, ss. 
124-125). Han beskriver olika typer av intervjufrågor och i vilken ordning de kan ställas. Jag 
har inledningsvis försökt att ställa frågor som kan ge spontana och rikliga beskrivningar av 
bemötande. Dessa har jag sedan följt upp med sonderande frågor av typen, kan du säga 
något mer om det? eller kan du ge exempel? för att få mer detaljerade beskrivningar. De 
avslutande frågorna är mer direkta och behandlar ämnen och dimensioner av bemötande. 
De bör ställas mot slutet av intervjun menar, Kvale, efter det att respondenten beskrivit vad 
som är viktigt och centralt enlig den. Därför är frågorna i intervjumallen inte indelade i 
teman. En närmare beskrivning av frågorna och vilka frågor som hör till repetitive 
tema/frågeställning anges nedan. 

De första intervjufrågorna är formella för att stämma av så att respondenterna verkligen är 
representativa för urvalsgruppen. De behandlade nuvarande befattning, arbetsledande 
funktion, hur länge de arbetat som chef, vilket område de är chef för inom LSS samt hur 
länge de arbetat i nuvarande verksamhet. Frågorna tar även upp utbildning, ålder och kön. 

Den första frågeställningen behandlar chefernas mer konkreta arbete med 
bemötandefrågor. Dit hör frågorna 8,9,13,17 och 24 vilka kan sägas utgå direkt från syftet. 
De berör chefernas vardagliga arbete med bemötandefrågor, personalens kunskap om 
bemötande och chefernas arbetar med synpunkter och klagomål. Den sista avslutande 
frågan får respondenten möjlighet att spontant ta upp något som den anser som särskilt 
svårt i arbetet med bemötandefrågor. Eftersom att jag i efterhand insåg att fråga 8 och 9 
liknar och går in i varandra har jag i resultat och analysdelen valt att slå ihop dem som 8-9. I 
den kommande delen av uppsatsen kommer fråga 8-9 av praktiska skäl att utgå från 
formuleringen av fråga 9 som lyder; Hur arbetar du med bemötandefrågor som rör din 
personals vardagliga arbete med brukare? 

Den andra frågeställningen behandlar chefernas syn på hur personalen ska bemöta brukare 
samt vad de tycker är ett bra respektive dåligt bemötande och dit hör frågorna 10,11 och 12.  
Dessa frågor är till för att fånga chefernas personliga åsikter om hur de tycker att personalen 
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ska bemöta brukare i vardagen. Vad är bra och vad är dåligt? I resultat och analysdelen är de 
sammanslagna eftersom de ger svar på samma sak. 

Den tredje frågeställningen och tillhörande frågor, 16, 20, 21 och 22, baseras på ledorden 
integritet, enskilt intresse, självbestämmande, delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor. 
Ledorden är tagna ur definitionen av bemötande i, det nationella programmet för att öka 
kompetensen om bemötande, (SISUS, 2003. ss. 5,7), samt från (prop.1999/2000:79, s.23), de 
nationella målen för handikappolitiken. Att jag valt just dessa ledord beror på att de anses 
viktiga för att främja ett bra bemötande. Valet att låta dessa ledord ingå som en del i 
undersökningen var för att se vilken betydelse de har för chefernas arbete med 
bemötandefrågor. Jag har också valt att placera dessa frågor mot slutet av intervjun för att 
få en fördjupning på dessa områden om det skulle vara så att de inte spontant tas upp av 
respondenten i den inledande delen av intervjun. 

Den fjärde frågeställningen är densamma som fråga 14 i intervjuguiden och den berör vad 
som är viktig för en fungerande social relation mellan brukare och personal. Den frågan är 
direkt kopplad till teorierna, Bubers teori om du och jag och Herbert Meads 
interaktionistiska teori om hur människans jag formas vid interaktion med andra. 
Anledningen till att jag bara har en fråga som utgår från teorierna är att nästan samtliga 
frågor kan sägas utgå från teorierna. Bemötande i sig handlar om möten mellan två 
människor, där båda är delaktiga i hur mötet utformas. Teorierna kan kopplas till ledorden 
eftersom de har betydelse för hur man ser på och interagerar med andra människor. 

Den femte frågeställningen är en kort fråga av informativ karaktär. Syftet med den är enbart 
att få reda på om respondenterna har kännedom om det nationella programmet om 
bemötande av människor med funktionshinder och om de använt eller använder sig av det i 
arbetet med bemötandefrågor. 

Tre frågor som ingår i intervjuguiden, fråga 15, 18 och 23 har jag valt att stryka och inte ta 
med i analsynen. Valet att stryka fråga 15 som lyder; vilket stöd upplever du att du får från 
din chef i arbetet med dessa frågor? Grundar jag på att samtliga respondenter svarade 
väldigt kortfattat på frågan och att de svar som gavs saknar relevans för syftet. De svar jag 
fick var; två chefer tyckte att deras chef hade viktigare saker att göra, två menade att arbetet 
med bemötandefrågor skötte de själva, en visste inte och en diskuterade ibland 
bemötandefrågor med sin chef. 

Valet att stryka fråga 18 som lyder; tror du att personer med funktionshinder ofta möter 
negativa attityder i kontakt med olika myndigheter eller i möten med din personal? Hur tror 
du att man kan förändra sådana attityder? Grundar jag på att svaren var kortfattade och inte 
tillföra något som har betydelse för hur cheferna arbetar med bemötandefrågor. Samtliga 
chefer tyckte att frågan var svår och att de trodde att det var vanligt att brukarna mötte 
negativa attityder i kontakt med myndigheter. På frågan om hur vanligt det var att brukarna 
mötte negativa attityder hos chefernas personal menade en på att det aldrig förekom. De 
andra trodde att det förkom men hoppade att det inte var så ofta. En chef uttryckte på 
frågan; ”Det finns i alla verksamheter personer som inte ska arbeta med människor så även 
hos mig kan jag anta” 

Valet att stryka fråga 23 som lyder; hur upplever du att dina förutsättningar, din 
arbetssituation påverkar ditt sätt att arbeta med bemötandefrågor? Grundar jag på att 
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frågan blev en slags avstjälpningsfråga där de flesta respondenterna kortfattat beskrev sin 
arbetssituation. De tyckte att de hade för många arbetsuppgifter och för knappt om tid. Två 
av cheferna uttryckte att trotts de knappa resurserna så kan man inte prioritera bort arbetet 
med bemötandefrågor. Det visar att förutsättningar och arbetssituation påverkar chefernas 
arbete generellt men att arbetet med bemötandefrågor är så viktigt att det inte går att 
prioritera bort framför andra arbetsuppgifter. Att jag ändå har valt att stryka frågan beror på 
att dessa uttalanden redan framkommit i svaren på fråga 8-9 som lyder; Hur arbetar du med 
bemötandefrågor som rör din personals vardagliga arbete med brukare? 

4.9 Etiska överväganden 

I enlighet med forskningsetiska nämndens riktliner har jag tagit del av forskningsetiska 
anvisningar som gäller för uppsatsskrivande vid Högskolan Dalarna. I blanketten för etisk 
egengranskning har jag kommit fram till att det för undersökningens genomförande inte 
krävs en etikprövning av forskningsetiska nämnden, se bilaga 2. Detta därför att de data som 
inhämtats inte rör personuppgifter av känslig karaktär utan i stället rör bemötande med 
klienter i mer allmän betydelse. 

Jag har också tagit del av (Vetenskapsrådets, Forskningsetiska principer) och dess fyra 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfindetialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). Enligt informationskravet har jag informerat om 
uppsatsens syfte, vilka regler som gäller för deras deltagande, att det är frivilligt samt att de 
har rätt att avbryta sin medverkan. Enligt samtyckeskravet har jag informerat om att 
deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Innan varje intervjutillfälle har 
jag har muntligt informerat respondenterna om att de närsomhelst har rätt att avbryta den 
pågående intervjun. Enligt konfidentialitetskravet har jag informerat respondenterna att det 
insamlade materialet skall ges största möjlig konfidentialitet. Uppgifter om enskilda 
personer, personnamn eller kommun kommer att avidentifieras. Enligt nyttjandekravet har 
jag informerat om att materialet enbart kommer att användas för forskningsändamål som 
rör den här studien. 

4.10 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Vad gäller inhämtning och sökning av relevant litteratur för studien ändamål har det mesta 
av den aktuella litteraturen hittats genom kedjesökning det vill säga att en källa gav uppslag 
till nästa. Som exempel kan ges att bakgrund till undersökningen bottnar i det nationella 
programmet om bemötande av människor med funktionshinder (SISUS, 2003). Programmet 
gav information om den handikappolitiska handlingsplanen som gav vidare information om 
statliga offentliga utredningar (SOU) som gjorts bland annat för att kartlägga vilken forskning 
som finns på bemötandeområdet. Den tidigare forskning som presenteras i studien består av 
både internationellt och nationellt publicerad forskning. Den nationella forskning som 
presenteras är Eleonor Antelius doktorsavhandling, Different Voices –Different Stories, om 
kommunikation, identitet och mening bland människor med förvärvad hjärnskada. Mycket 
av den litteratur som använts i studiens teoriavsnitt kommer från givna förslag av min 
handledare och övrig litteratur till avsnitten kommer från sökningar på högskolan dalarnas 
bibliotekskatalog. I övrigt har jag ofta använt internet för att försöka hitta information om 
publiceringar och forskning som berör bemötande av människor med funktionshinder. En 
hemsida som jag frekvent använt mig av är socialstyrelsens, www.socialstyrelsen.se. Där har 
jag bland annat hittat forskning och information om lagar och föreskrifter som reglerar 

http://www.socialstyrelsen.se/
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respondenternas arbete med bemötandefrågor. Andra hemsidor som jag använt mig av är 
www.regeringen.se för sökningar av SOU och skrivelser samt www.handisam.se, tidigare 
SISUS, för sökningar om mer information om det nationella programmet om bemötande. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av det empiriska materialet. Analys och 
resultat är uppdelad i fem delanalyser vilka utgår från underökningens fem 
frågeställningarna. 

En mer detaljerad redovisning av det emiriska materialet finns att läsa i bilaga 4, för den som 
är intresserad. 

 

5.1 Resultat och Delanalys 1. 

Frågeställnig 1: Hur arbetar cheferna med bemötandefrågor som rör personalens möte 

med brukare? 

Fråga 8-9. Hur arbetar du med bemötandefrågor som rör din personals vardagliga arbete 

med brukare?   

Gemensamt för alla chefer är att deras konkreta arbete med bemötandefrågor som rör 
personals bemötande av brukare, sker i olika gemensamma forum t.ex. arbetsplatsträffar, 
personalmöten, gemensamma utbildningar och i vardaglig kommunikation med personalen. 
Där diskuteras till exempel personalens arbetssätt, förhållningsätt och bemötandeproblem 
och konflikter mellan personal och brukare. När större bemötandeproblem uppstår är det 
vanligt att personalen får handledning utifrån. 

I övrigt är de flesta chefer eniga om att arbete med bemötandefrågor måste ske 
kontinuerligt. Det är även viktigt, enligt cheferna, att personalen är eniga om ett gemensamt 
bemötande och förhållningsätt vid vissa situationer så att brukare inte känner sig kränkta. 

Chefernas konkreta arbete med bemötandefrågor kan sägas handla om att förbättra 
personalens sociala kompetens. Enligt Hydéns beskrivning av bemötande problematiken, 
vilken innebär att personal glömmer bort sin sociala förmåga till exempel hur man bemöter 
brukare bra, och i stället identifierar sig med de egna arbetsuppgifterna (Hydén, 2000, s. 49). 
Ett bra exempel är chef 2:s beskrivning om var arbetet med bemötandefrågor innefattar. Det 
handlar om att få personalen att se människan och inte funktionshindret. ”Personalen ska 
inte låta funktionshindret styra, men det är lätt hänt eftersom det tar längre tid för brukaren 
att göra saker själv.” Om personalen ser funktionshindret eller en diagnos identifierar man 
sig enligt Hydén med sin profession. Om personalen i stället ser människan innebär det att 
personalen använder sin sociala kompetens. 

Enligt Hydéns bemötandeperspektiv måste det bra sätt som personalen ska bemöta 
brukarna på, och som cheferna försöker förmedla genom sitt konkreta arbete med 
bemötandefrågor även göras förståeligt för brukarna. Enligt Hydén kan etiska regler och 
normer, som i den här underökningen handlar om regler för hur personal ska bemöta 
brukare, bara få legitimitet om de får vardaglig legitimitet det vill säga att brukarna förstår 
innebörden av dem. Genom utbildning och diskussion kan professionella relationer göras 
mer begriplig. Med tydliggörande av roller, eventuella konflikter, problem och motsättningar 
öppnar man för reflektion över det egna handlandet (bemötandet), den andres perspektiv 
och den egna verksamheten. Det gäller att överbrygga klyfta mellan enskild medborgares 
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vardagliga sätt att förstå socialt handlande och de professionellas mer formella definitioner 
och kategorier. Det innebär att personal måste kunna förklara sitt handlande, sitt 
bemötande, om det upplevs som negativt (Hydén, ss. 60-61). 

Samtliga chefer tar upp värdegrundsfrågor som en del i deras beskrivning av arbetet med 
bemötandefrågor. I kommun 1 har respondenten och samtliga medarbetare genomgått en 
värdegrundsutbildning. I kommun 2 arbetar respondenterna med en gemensam värdegrund 
som antagits av kommunen och i kommun 3 ingår liknande frågor i socialnämndens styrkort 
för verksamheterna. De chefer som inte nämner ordet värdegrund talar ändå indirekt om 
den, eftersom de beskriver ingående delar till exempel etik och moral, bra bemötande, 
människosyn, attityder, personals grundinställning till brukare och att se människan inte 
funktionshindret. 

Som exempel på vad värdegrunden innefattar har jag valt att utgå från kommun 2:s 
vädergrund. Chef 3 menar att det i den ingår mycket som rör bemötande. Värdegrunden 
lyder; ”Alla människor jag möter har lika värde, jag bemöter människor med respekt och med 
en känsla för det sammanhang som människan befinner sig i. Som professionell ska jag inse 
att jag som personal har makt. Jag använder denna uppgift ansvarsfullt för att tillförsäkra 
mina medmänniskor gott stöd genom gott bemötande. Jag förstår den lilla handlingens stora 
betydelse och anstränger mig att vid varje möte förmedla trygget och respekt och har en vilja 
att förstå även det outtalade”. 

Chef 1 beskriver värdegrundsfrågor som viktiga, ”de måste man arbeta med hela tiden. Det 
finns de som inte har känsla för vad ett bra bemötande innebär, vad som är bra arbetsätt 
eller vad som är bra synsätt på personer med funktionshinder”. När det gäller den här frågan 
är alla respondenter samstämmiga. Alla beskriver att det finns någon eller några i 
personalgrupperna vars bemötande och värdegrund man får arbeta mer med. 

Arbetet med värdegrundsfrågor för att förbättra personals bemötande av människor med 
funktionshinder, stämmer väl med Martin Buber teori om Jag och Du som behandlar 
människors relation till andra människor (Buber, 2006, s. 7). Att arbeta med personalens 
värdegrund, kan med teorin beskrivas som att man arbetar med personalens ”Jag” för att 
förändra den man är eller hurdan du är som person. De ”Jag” man vill förändra är de Jag som 
inte är kompletta det vill säga att det finns brister i deras relation till brukarna, som de 
betraktar som objekt eller ”Det” (Buber, s. 84). 

Med värdegrundsarbetet vill man uppnå en Jag-Du relation mellan personal och brukare. 
Den bygger på förståelse genom kommunikation eller på direkt respektive instinktiv 
inlevelse i den man tilltalar. En Jag-Du relation karakteriseras av jämställdhet, då blir mötet 
äkta (Israel, ss. 80,84). När personalen förändrar sin människosyn och blir mer personlig med 
brukarna kan de se på dem som personer, subjekt och inte objekt. Då kommer personalen 
själv som individ att bli mer komplett, en person (Buber, s. 84). 

Det som skiljer cheferna åt i deras arbete med bemötandefrågor är de olika metoder och 
arbetssätt som de använder för att få personalen att reflektera över och förbättra sitt 
bemötande. 

Chef 1 har visat filmer där brukare bemöts på ett felaktigt sätt samt köpt in lättlästa böcker 
om etik till personalen. Filmerna och böckerna har chefen sen tagit upp och diskuterat med 



35 

personalen. För att öka förståelsen om dåligt bemötande har chefen arbetat mycket med 
information om Lex Sara det vill säga personalens skyldighet att anmäla missförhållanden. 

Chef 2 benämner bemötandefrågor som etik och moralfrågor och arbetar med personalens 
attityder om den är dålig. Chefen tar upp funktionshindrades hjälpmedel som ett verktyg i 
arbetet med bemötandefrågor. Bemötande handlar enligt chefen om att ha ett 
hjälpmedelstänk det vill säga med bra hjälpmedel till brukarna kan man undvika 
konfliktfyllda situationer där brukarna känner sig dåligt bemötta. Bra bemötande mellan 
personal i personalgruppen är minst lika viktigt som personalens bemötande av brukare. 
Brister det i bemötandet mellan personal påverkar det bemötandet av brukarna. 

Arbete med bemötandefrågor handlar mycket om att få personalen att se människan och 
inte funktionshindret tycker respondenten. Det innebär att personalen inte ska låta 
funktionshindret styra, ”det är lätt hänt eftersom det tar längre tid för brukaren att göra 
saker. Det kräver tålamod hos personalen om de ska låta brukaren göra saker själv”. 

Chef 3:s arbete med bemötandefrågor är ofta situationsanpassat. ”Det handlar inte enbart 
om att arbeta med personalens bemötande av Brukare. Bemötande är något som är 
ömsesidigt mellan brukare och personal”. Det innebär som chefen beskriver även att arbeta 
med brukares och anhörigas bemötande av personal om det är dåliga. 

Chef 4 använder sig av rollspel för att göra arbetet med bemötandefrågor mer konkret. 
Personalen som deltar får då känna hur det kan kännas att vara brukare och bli bemött på 
ett speciellt sätt. Efteråt förs en diskussion med personalen om hur det kändes och varför 
och hur man ska kunna göra för att det ska bli bättre. 

Chef 5 försöker arbeta med personalens grundinställning det vill säga att se brukarna som 
människor. 

Chef 6 menar att grunden för arbetet med bemötandefrågor måste utgå från vad brukarna 
tycker och det får man svar på genom enkäter där brukarna får ge synpunkter. 

Fråga 13. Vilken kunskap har personalen om bemötande? Har kunskapen om hur man 

bemöter brukare förändrats genom åren? 

När det gäller personalens kunskap om bemötande tycker tre chefer att de har ett bra 
bemötande eller har med sig kunskap från någon utbildning. Samtliga chefer tycker att 
övervägande delen av personalen har ett bra bemötande. Chef 3 och 4 tycker att man idag 
pratar mer om bemötande än tidigare. Chef 5 tycker att kunskapen om bemötande 
förbättrats. Personalen har lärt sig mer om hur man ska vara. ”Det svåra är om 
grundinställningen hos någon personal är negativ gentemot brukarna, det går inte alltid att 
förändra”. Eftersom respondenterna menar att det är ett fåtal personal som brister i 
bemötandet borde det betyda att cheferna gör ett bra arbete med att få sin personal att 
bemöta brukarna på rätt sätt eller så har personalen bra kunskaper sedan tidigare. 

Enligt chef 1 måste man arbeta med personalens kunskap om bemötande. ”Det sitter inte i 
ryggraden på alla, det kan man inte påstå. Men övervägande delen har väldigt fint arbetsätt 
och synsätt. Men det finns alltid folk som inte uppfyller det.” ”Grundläggande är att man 
bara ska ha det i sig, ha en viss känsla för bemötande, har man det inte i sig spelar det inte 
någon roll hur mycket utbildning man har”. 
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Fråga 17. Hur arbetar du med synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga som 

handlar om att de blivit dåligt bemöta av din personal? kan du ge exempel? 

Alla chefer försöker att i första hand lösa klagomål genom att samtala med berörda parter. 
Chef 1 beskriver sitt händelseförlopp enligt följande; ”Då har vi satt oss ned tillsammans, 
brukare, förvaltare och jag för att diskutera problemet. Alla får möjlighet att beskriva sin syn 
på det hela, för att sen enas om en lösning i samförstånd.” Chef två menar även på att man 
ibland måste ta upp problemen med personal enskilt. 

Går det inte att lösa problemet i samförstånd finns det enligt alla chefer en 
klagomålshantering dit berörd brukare lämna in en blankett och beskriva problemet. Den 
diarieförs och leder sen till en mindre utredning. Den kommer sen tillbaks till cheferna som 
då får vidta åtgärder för att lösa problemet. 

Fråga 24. Finns det något som är särskilt svårt för dig i ditt arbete på det här området? 

Av resultatet på frågan framgår det att fyra chefer tycker det är svårt att bemöta personal 
som har ett dåligt bemötande av brukare. Exempelvis är det svårt att ge kritik, ämnet är 
känslig och som chef får man inte vara anklagande. Chef 5 beskriver det som; 

”Det är svårt att bemöta personal som har en annan uppfattning än mig.”Hur får jag den att 
förändras till det som jag tycker är bra?” 

Om man kopplar detta resultat till föregående fråga om hur cheferna arbetar med 
synpunkter och klagomål från brukare som handlar om att blivit dåligt bemötta av chefens 
personal. Måste det innebära att fyra av sex chefer också tycker det är särskilt svårt att 
arbeta med synpunkter från brukare och anhöriga, eftersom det innebär att cheferna måste 
ta upp problemet med den berörda personalen. 

I övrigt tycker två chefer som arbetar inom kommunpsykiatrin att det är särskilt svårt för 
personalen att bemöta brukare som insjuknar och kanske inte vill ta sin medicin. ”Då är det 
bara att vänta tills personen behöver bli inlagd på psykiatrisk avdelning”. 

Den fråga som Chef 1 benämner som svår är sex och samlevnadsfrågor som kommer upp på 
ett boende där brukarna är yngre. Hur bemöter man sådana frågor? Vad är rätt och fel? Det 
är ett område som personalen behöver mer kunskap om. 

Chef 2 tar upp hot och våldssituationer, där brukare get sig på personal. Sådana situationer 
är svåra att bemöta eftersom lösningarna på problemet ofta är svåra. 

 

5.2 Resultat och delanalys 2. 

Frågeställning 2: Hur cheferna tycker att personalen ska bemöta brukare i vardagen? 

Vid en genomgång av respondenternas beskrivning av hur de tycker att personal ska bemöta 
brukare i vardagen nämner samtliga ett eller flera av ledorden som ingår i undersökningen. 
Ledorden är: Enskilda intresse, integritet, självbestämmande, delaktighet, jämlikhet i 
levnadsvillkor, diskriminering, kunskap och inlevelse dvs. se den man möter. 
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Eftersom att jag i den inledande delen av intervjun inte berört ledorden, kan jag dra 
slutsatsen att respondenternas syn på bemötande till viss del sammanfaller med den syn på 
bemötande som kommer till uttryck i definitionen av bemötande, som beskrivs i Det 
nationella programmet om bemötande av människor med funktionshinder (SISUS, 2003). 
Genom att sammanfatta samtliga respondenters syn på hur personal ska bemöta brukare 
blir helheten ganska identisk med den givna definitionen. 

De givna svaren visar inte på någon direkt skillnad mellan kommunerna med avseende på 
chefernas syn på hur personalen ska bemöta brukarna. Däremot finns det skillnader mellan 
cheferna i synen på bemötande av brukarna som är kopplat till brukarnas olika 
funktionshinder. De beskriver att personalens bemötande måste vara individuellt eftersom 
olika funktionshinder kräver olika bemötande. Det framgår också att man i bemötandet 
måste utgå från hur brukarna är som person. 

Jag har här valt ut två respondenter som beskriver funktionshindrets betydelse. 

Chef 3 har ansvar för personlig assistans och personalen arbetar med personer som skadats i 
vuxen ålder genom stroke, trafikolyckor, tumörer eller neurologiska sjukdomar mm. 
Respondenten menar att ”det är svårt för personalen att ha ett rätt bemötande av brukarna. 
De är ofta personer som är i ett trauma mitt i livet”. Att bemötande av människor med den 
här typen av funktionshinder är svårt, bekräftas av(Jacobsson 2002). Respondenterna, 
brukarna, i den undersökningen menar att hjälpen de får i många avseenden inte utgår från 
deras vilja. Det leder till att det är personalens vilja som omsätts i handling (Jacobson, 2002, 
ss. 124-125). 

Enligt Chef 3 kan bemötande handla om;  

”att inte ta över, att just komma in i den rollen, att jag ska göra det brukaren vill att jag ska 
göra, utan att utgå från sig själv. Samtidigt ska man inte ha sitt eget jag med sig, det är 
jättesvårt.”  

”Det är viktigt att bemöta brukarna med vardagsrespekt, respekt för personen och respekt 
för brukares integritet. Det är viktigt att personalen kan känna in, ta reda på och respektera 
hur olika personer vill ha det i olika hjälpsituationer till exempel toalettbesök och dusch”.  

”Personalen måste vara medveten om att brukarna befinner sig i en utsatt situation och i en 
beroendeställning”.  

Det som chef 3 här tar upp handlar om att ge hjälp på ett tillfredställande sätt. För att 
beskriva just det tar Jacobsson upp begreppet empati som betyder inlevelse och medkänsla. 
Det är betydelsefullt att personal och arbetsledare kan anta empatiskt förhållningsätt det vill 
säga sätter sig in i och känner förståelse för problem som uppstår på grund av 
funktionshinder. I mötet med andra människor är det nödvändigt att förstå och bearbeta 
egna känslor som uppstår för att kunna förhålla sig empatiskt till situationen, (Jacobson, s. 
163). 

I (Jacobson, 2002) bekräftas även det som av chef 3 beskrivs som viktigt för vad ett bra 
bemötande kan handla om. Enligt, Jacobson, är det viktigt att personalen i sitt bemötande 
försöker bevara brukarens integritet som inbegriper makt över den egna kroppen och våra 
tankar. Integritet gör oss självständiga, fria och oberoende av andra. Brukare med stora 
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hjälpbehov har begränsade handlingsmöjligheter vid hjälpsituationer och befinner sig i en 
beroendeställning. Tar inte personalen hänsyn till det, kan det leda till förlust av 
handlingsförmåga och identitetskränkning eftersom individen inte längre kan bevara sin fria 
vilja och tanke. 

 

Chef 6 har ansvar för verksamheter inom kommunpsykiatri och där ställs vissa krav på 
personalen när de bemöter brukare. 

”Personalens arbete handlar mycket om att kunna säga ifrån och begränsa, det måste göras 
på ett bra sätt så det inte upplevs som kränkande.” 

Då är den individuella genomförandeplanen som varje enskild brukare har och är delaktig i 
viktig. Där kan de beskriva hur de vill ha det, till exempel. vilka rutiner som ska gälla och hur 
de vill bli bemötta. I arbetet med människor med psykiska funktionshinder måste personalen 
vara flexibel i sitt bemötande. Personalen måste utifrån brukarnas dagsform göra 
bedömningen att det till exempel inte passar att städa på en bestämd dag för att brukaren 
mår för dåligt. 

Arbetet med psykiskt funktionshindrade människor handlar ofta om att säga ifrån och 
begränsa. Enligt (Hydén, ss. 60-61) kan etiska regler och normer i en organisation bara få 
legitimitet om de får vardaglig legitimitet dvs. att även omsorgstagare förstår innebörden av 
dem. I chef 6:s fall ges reglerna för begränsning och nekande legitimitet i 
genomförandeplanen som skapas i samförstånd med brukaren. På så sätt, (Hydén, ss. 60-61) 
överbrygger man klyfta mellan enskild medborgares vardagliga sätt att förstå socialt 
handlande och de professionellas mer formella definitioner och kategorier. Det innebär att 
personal måste kunna förklara sitt handlande, om det upplevs negativt. 

Utöver det som nämnts ovan beskriver cheferna enligt följande hur de tycker att personalen 
ska bemöta brukar i vardagen. Chef 1 tar upp språket och att personalen genom att använda 
enkla ord kan göra sig lättförstådda. ”Personalen ska vara lyhörd och får inte utöva någon 
slags makt”. Chef 2 tar upp vikten av att se människa och inte funktionshindret. Enhetschef 3 
uttrycker att ett bra bemötande kräver flexibilitet. Enhetschef 4 tycker att personalen i sitt 
bemötande av brukare ska se dem i ögonen vid tilltal, vara vänlig, peppa brukarna och 
uppmärksamma dem. ”Personalen ska inte ta ifrån brukarna något som de kan göra själv. De 
ska göra saker med dem, inte åt dem, det är viktigt”. Enhetschef 5 tycker att personalen ska 
försöka se sig som jämställd med brukarna, vara så naturliga som möjligt samt lyssna och 
stötta. Personalen ska inte fräsa, snäsa, trampa och se ner på folk. Enligt Martin Buber är det 
som försiggår mellan människor och själva situationen betydelsefull. I en Jag-Du relation är 
det viktigt att mötet karakteriseras av jämställdhet, då blir det äkta och då kan en 
kommunikation uppstå (Israel, 1992, s. 84). Enhetschef 6 tycker att personalen ska behandla 
brukarna individuellt, ha gemensamt förhållningsätt och skapa tillit. 

För att sätta respondenternas arbete med bemötandefrågor och vikten av ett bra 
bemötande i ett djupare perspektiv kommer jag här att analysera bemötande utifrån Meads 
teori om hur jaget formas vid interaktions med andra. 

En människas jag formas enligt Mead vid språklig interaktion och utbyte av gester med andra 
människor, samt erfarenheter av dessa. Personalighetsdrag skapas i processen där individer 
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återspeglar, integrerar och processar individuella skillnader mellan dem och andra(Berg, 
2007, s. 163). 

Eftersom jaget formas vid interaktion med andra, enligt Mead, innebär det om vi sätter in 
bemötande i teorin, att Jaget formas även när vi bemöter någon, eftersom bemötande 
innebär interaktion. Arbetet med bemötandefrågor innebär då, med utgångspunkt i Meads 
teori, att man genom riktade insatser vill ändra personalens bemötande dvs. sätt att 
interagera med brukare. När personalen ändrar sitt sätt att interagera, bemöta brukarna 
kommer även personalens Jag att förändras. Målet med att förändra personalens 
bemötande innebär i förlängningen att skapa förutsättningar för brukarna att få vara 
samhällsmedborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra. 

Om man utgår från Meads teori, kommer en positiv inverkan på brukarna att följa med när 
personalen förbättrar sitt bemötande och sin attityd gentemot dem. Enligt Mead formas 
jaget vid interaktion med andra. Den självmedvetna människan antar organiserade sociala 
attityder som finns givna i de grupper som han tillhör (Mead, s. 121). De sociala 
gruppattityder som finns närvarande i en individs erfarenhet påverkar hans Jag struktur. 
Attityderna återspeglas i individuella mönster av socialt beteende eller gruppbeteenden 
(Mead, s. 123). 

Utifrån denna del av Meads teori kan man anta att det även följer en positiv inverkan på 
brukarnas Jag, då personalen förändrar sitt beteende och sitt Jag. Den inverkan innebär en 
ökad inneboende känsla av att brukarna bestämmer själva, känner sig jämlika och delaktiga 
mm. Att de känner så beror på att personalen bemöter dem så, känslan blir en del av deras 
Jag. Enligt Meads teori kan det förklaras av att sociala gruppattityder som finns närvarande i 
en individs erfarenhet påverkar hans Jag struktur (Mead, s. 123). 

 

5.3 Resultat och delanalys 3. 

Frågeställning 3: Vilken betydelse har bemötande för brukares enskilda intressen, 

integritet, självbestämmande, delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor? 

Fråga 22. Tillvaratagande av enskilt intresse och integritet; 

Enhetschefernas syn på hur man bemöter brukare för tillvara enskilda intressen är 
varierande. Det är tydligt att typ av funktionshinder och förutsättningar är väldigt styrande. 
Fyra av dem menar att det är viktigt att lyssna på brukarna, vad de själva vill. Enligt Buber 
innebär ”att lyssna på någon”, att man aktivt anstränger sig för att upprätthålla en relation. 
Då ser personalen brukaren och är engagerad i honom. Brukaren blir inget objekt utan ett 
subjekt, en människa. (Israel, 1992, s. 82). När det handlar om gruppen psykiskt 
funktionshindrade menar chef 4 att det är jättesvårt eftersom många brukare är väldigt 
hospitaliserade. Det gäller då att locka fram brukarnas positiva saker. Enligt chef 5 vars 
personal också arbetar med psykiskt funktionshindrade individer är förutsättningen att 
brukaren själv vill. ”några är så sjuka att det bara handlar om att upprätthålla de funktioner 
som de har, faktiskt”. 
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Fråga 16. Vad ska man som personal göra för att tillvarata brukares enskilda intressen 

och integritet på ett bra sätt? 

För att tillvarata brukarnas självbestämmande, tar fem chefer upp att det är viktigt att lyssna 
och fråga hur de vill ha det. Låta brukarna bestämma själva och respektera om en brukare 
säger ifrån. För att vårt jag ska vara det vi vill att det ska vara, enligt Mead, måste det 
erkännas av andra. Jaget kan bara förverkligas i förhållande till andra. Visar inte personalen 
respekt för brukares självbestämmande innebär det att brukarnas ”Jag” inte erkänns av 
personalen, (Mead, 1976, s. 151). 

Tar personalen inte tillvara på brukarnas självbestämmande blir det personalen som 
bestämmer. Det innebär enligt Mead att individens, brukarens Jag, formas av vad personalen 
tycker. Då blir personalens Jag en del av brukarens Jag. Det är ett rollövertagande av 
personalens gester och attityder som kommer att påverka brukarens beteende och 
uppförande. Genom rollövertagande integrerar brukarna sitt sätt att agera med hänsyn till 
den sociala omgivning eller den sociala grupp som den tillhör, dvs. personalgruppen och dess 
attityd, (Mead, ss. 182-183). 

För att ta tillvara brukarnas självbestämmande, för att gå vidare, nämner tre av cheferna att 
det är förutsättningarna som styr. Chef 2 beskriver det som att; ”en del brukare har totalt 
hjälpbehov, de är inte fullt medvetna och kan inte styra assistansen med tanke och tal”. Chef 
4 beskriver att psykiskt funktionshindrades sjukdomsbild avgör om de orkar bestämma 
själva. ”Många av de hospitaliserade brukarna är inte vana att bestämma själva”. Chef 5 
nämner att brukare som har förvaltare har mindre inflytande över sin vardag, som de inte 
kan hantera själva. Det innebär att alla brukare inte kan bestämma allt själva. Chef 5 tycker 
att inflytande och självbestämmande är en balansgång mellan vad personalen vill att 
brukarna ska göra för att få en vardag och vad brukarna själva vill. 

 

Fråga 21. Kan du beskriva vilken betydelse delaktighet har för om ett bemötande blir 

bra eller dåligt? 

För att främja delaktighet är tre chefer överens om att information och dialog är viktigt. Chef 
3 beskriver; ”Brukarna måste veta vad som ska hända. Försvinner information på vägen blir 
det fel i bemötandet, stridigheter och frågetecken, det är viktig med framförhållning och 
planering”. Chef 1. tar upp att brukare som kräver mycket struktur i vardagen får begränsat 
inflytande på vissa områden. Chef 4 beskriver att personalen måste läsa av och ta hänsyn till 
dagsformen hos brukare med psykiska funktionshindrader men även brukarna måste försöka 
läsa av vad som pågår. 

Fråga 22. Hur ska man som personal bemöta en funktionshindrad för att den ska 

uppleva jämlikhet i levnadsvillkor? 

Enligt fyra av cheferna innebär tillvaratagande av jämlikhet i levnadsvillkor, att stödja 
brukarna när de gör vardagliga saker. Chef 1 ger ett exempel ”Ungdomarna tycker inte att 
det är så kul att åka buss, men det får ju alla som inte har något körkort”. Chef 2 menar att 
man måste bemöta brukarna som vem som helst det vill säga. jämlikt. Chef 3 anser att 
personalen måste ge brukarna möjlighet att utöva sina intressen. Men det är 
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förutsättningarna och funktionshinder som ofta begränsar brukarens möjligheter att delta. 
Chef 4 upplever det svårt att främja likhet i levnadsvillkor för gruppen psykiskt 
funktionshindrade. ”Det är svårt att bemöta individer som börjar inse att de aldrig kommer 
att kunna få ett normalt liv”. Då är det viktigt att personalen inte talar för mycket om sina 
egna liv eftersom det kan påverka brukarna negativt. Chef 4 tycker att personalen ska 
respektera brukarens hem och bekräfta vardagliga saken som den gör. 

 

5.4 Resultat och delanalys 4. 

Frågeställning 4: Vad är viktigt för en fungerade social relation mellan brukare och 

personal? 

Fråga 14. Vad tycker du är viktigt för att en social relation mellan personal och brukare 

ska fungera? 

Det som framkommer av respondenternas utsagor vid intervjuerna är att personkemi är 
viktigt för att sociala relationer och samarbete mellan personal och brukare ska fungera. 
Enligt respondenterna i, (Jacobsson, 2002), kan det vara riktigt trevligt att ta emot hjälp om 
samarbetet och relationen fungerar bra. När hjälpen inte fungerar verkar känslorna inför 
hjälpberoendet förändras radikalt. Hjälpberoendet som verkade så enkelt när hjälpen 
fungerade, blir lika svår att stå ut med när hjälpen inte är tillfredställande. Då uttrycks starka 
känslor av utsatthet, irritation och allt i kretsar runt det praktiska beroendet och 
funktionshindret (Jacobson, 2002, ss. 155-156). 

För att relationer ska fungera krävs flexibilitet dvs. att personalen har förmåga att läsa av 
olika brukare, vad de mår bra av och när de fungerar. Chef 6 tycker att; ”hos personalen 
måste finnas ett engagemang och intresse för målgruppen psykiskt funktionshindrade”, för 
att den sociala relationen ska fungera mellan dem och brukarna. Detta understryks av 
respondenterna (brukarna) i (Jacobson, 2002). De berättar om svåra situationer där de 
känner underlägsenhet och ifrågasättande av dem som hjälper. De berättar hur förnedrande 
det känns att ta emot hjälp av personal som ger intryck av att de egentligen inte vill hjälpa 
dem. Vid hjälpsituationer som inte fungerar känner många sig tvingade att anpassa sig för 
att hjälpen ska fungera (Jacobson, ss. 155-156). 

Den sociala relationen är ömsesidig, brukare och personal måste samarbeta och respektera 
varandra. Enligt chef 4 blir dessa bitar särskilt angelägna i relationen mellan brukare och dess 
kontaktperson (personal), i kontaktmannasystemet som används. Kontaktpersonen håller i 
de viktigaste bitarna runt brukaren till exempel. kontakt med anhöriga men det kan även 
handla om känsliga saker. För att denna relation ska fungera måste personalen, enligt 
Bubers teori om Jag-Du, se brukaren som ”Du”. ”Du” är inte kopplat till föremål eller hur 
något är, ”Du” är kopplat till en mänsklig relation, man står i relation. ”DU” är ett subjekt, en 
person i en relation som man är personlig med, den är inte ett objekt. (Buber, ss. 9-11), 
Syftet med relationer är att lära känna någon och använda livet. Den som står i relation till 
någon deltar i en verklighet, en tillvaro som inte bara finns inom oss utan även utanför oss  
(Buber, 2006, s. 85). 
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En skillnad som går att utläsa i det transkriberade materialet är att chefer, vars personal 
arbetar på gruppbostad eller inom personlig assistans, uppfattar att personalen upplever 
relationen med brukare som väldigt tight. Chef 1 beskriver det som att ”personalen följer ju 
oftast brukaren dygnet om. Ibland kan det vara svårt, att inte bli ett med brukaren på något 
sätt”. Cheferna vars personal arbetar med psykiskt funktionshindrade människor menar 
liksom de andra cheferna att det är viktigt att kunna vara personlig med brukarna, men det 
måste vara på ett mer alldagligt sätt. Chef 4 beskrivet att personalen inte får vara för 
personlig med brukaren det vill säga lämna ut för mycket om sig själv, det kan påverka den 
negativt. Exempel är om personalen tar upp personliga problem med burkaren eller 
beskriver hur underbart det är att ha egna barn, vilket för många i denna grupp 
funktionshindrade är en omöjlighet. 

 

5.5 Resultat och delanalys 5. 

Frågeställning 5: Vilken kännedom har du om det nationella programmet om 
bemötande av människor med funktionshinder (SISUS, 2003)? 

Fråga 19. Känner du till det nationella programmet ”om bemötande av människor med 

funktionshinder” för att öka kompetensen om bemötande? 

På frågan om cheferna känner till ”Det Nationella Programmet om bemötande av människor 
med funktionshinder” (SISUS, 2003) skiftar svaren något. Två chefer svarar nej, två svarar att 
de hört talas om det och två svarar mer svävande. 

Det som framkommer som ett resultat av chefernas svar är att respondenterna har liten 
eller ingen kännedom alls om programmet. Med den utgångspunkten, visar det sig vid en 
genomgång av samtliga resultat i undersökningen att respondenternas arbete med 
bemötandefrågor som rör deras personals vardagliga arbete med omsorgstagare, väl 
stämmer överens med det Nationella programmets definition av bemötande (SISUS, 2003, 
s.7). Det som inte framgår av respondenternas utsagor är tid det vill säga tidens betydelse 
för om bemötandet av brukare blir bra eller dåligt. 
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6 DISKUSSION 

I denna del av studien kommer jag att föra en diskussion kring resultat samt omständigheter 
som kan ha haft inverkan på resultatet. Utgångspunkten är mitt syfte och mina 
frågeställningar. 

Huvudsyftet med den här studien var att undersöka hur arbetsledare, vars personal arbetar 
med psykiskt och fysiskt funktionshindrade människor, arbetar med bemötandefrågor som 
rör personalens vardagliga arbete med brukare. 

Som utgångspunkt i studien har jag försökt besvara följande frågeställningar för att kunna ge 
en tydligare bild av chefernas arbete med bemötandefrågor. 

1. Hur arbetar cheferna med bemötandefrågor som rör personalens möte med 

brukare? 

2. Vilken syn har cheferna på hur deras personal ska bemöta brukare i vardagen? 

3. Vilken betydelse har bemötande för brukares enskilda intressen, integritet2, 

självbestämmande, delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor 

4. Vad är viktigt för en fungerade social relation mellan brukare och personal? 

5. Vilken kännedom har cheferna om det nationella programmet om bemötande av 

människor med funktionshinder (SISUS, 2003)? 

Som del i undersökningen har jag också använt mig av ett antal ledord som är kopplade till 
bemötande. Den kommer från den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och 
från definitionen av bemötande som finns i det nationella programmet för att öka 
kompetensen om bemötande (SISUS, 2003). Ledorden är: 

Delaktighet, integritet, jämlikhet i levnadsvillkor, självständighet, själbestämmande och 

inlevelse t.ex. se den man möter. 

Av den första delanalysen, med utgångspunkt i frågeställning ett framgår av resultaten att 
mycket av arbetet med bemötandefrågor handlar om diskussioner. Man skulle kunna kalla 
det för en typ av handledning där cheferna i olika forum försöker förmedla kunskap om vad 
ett bra bemötande innebär, till personalen. Exempel på frågor som cheferna tar upp och 
diskuteras är förhållningssätt, arbetssätt och värdegrundsfrågor. Värdegrundsfrågor handlar 
också i hög grad om bemötande enlig cheferna. Värdegrundsfrågor innefattare etik och 
moral, bra bemötande, människosyn, attityder, personalens grundinställning till brukare 
samt att se människan inte funktionshindret. Värdegrundsfrågor måste man arbeta med hela 
tiden enligt cheferna, eftersom det finns personal som inte vet vad bra bemötande innebär, 
vad som är ett bra synsätt eller arbetsätt, de saknar helt enkelt känslan för vad ett bra 
bemötande innebär. Tre av cheferna beskriver det som, ”man ska bara ha det i sig”, det 
handlar om den rätta känslan. 

                                                   

2
 Integritet, synonymt med okränkbarhet, innebär enligt nationalencyklopedin 2010, rätt att få sin personliga 

egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet). 
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Av resultaten kan man se att det finns en koppling mellan de gemensam forum där 
bemötandefrågor dryftas och chefernas vetskap om personalens kunskap om bemötande. 
Forumen blir en kanal där cheferna kan se vilka personer som inte uppfyller kravet på bra 
bemötande. De kan då antingen själva förmedla rätt kunskap eller ta in externa handledare, 
som de själva beskriver. 

Av chefernas beskrivningar om vad de anser som särskilt svårt i arbetet med 
bemötandefrågor framgår det av i fyra chefers beskrivningar, att de upplever det särskilt 
svårt att bemöta personal som bemöter brukare på ett felaktigt sätt. Det är något som kan få 
allvarliga konsekvenser enligt mig, om det finns chefer som inte är tillräckligt starka och som 
därför kanske undviker att ta itu med personal som bemöter brukare på ett dåligt sätt. 
Konsekvensen blir då att det dåliga bemötandet kommer att fortsätta. För att komma åt det 
här problemet, om det förekommet, borde en del i chefernas arbete med bemötande handla 
om att de ska arbeta med sig själva. Det innebär att de måste lära sig att hantera situationer 
när de måste konfrontera personal som bemöter brukare dåligt. Nu är det inte så vanligt 
förekommande att chefernas personal bemöter brukarna dåligt, de flesta av personalen är 
väldigt duktiga på att bemöta brukarna enligt cheferna. Men att det finns personal som har 
sämre bemötande och dåliga attityder är svårt att komma ifrån. En chef säger; ”dem måste 
man arbeta mer individuellt med”. 

Man måste dock komma ihåg att arbetet med bemötande innebär så mycket mer. Det som 
framgår av resultaten med avseende på arbetet med bemötandefrågor är att det enligt 
cheferna sker på flera plan. Chefernas budskap om vad ett bra bemötande av brukare 
innebär förmedlas i gemensamma forum som till exempel personalmöten och 
arbetsplatsträffar. Där har cheferna möjlighet att väcka tankar hos personalen genom att 
diskutera bemötandeproblem och förhållningssätt och arbetsätt. Andra exempel på sätt som 
cheferna använder sig av för att förmedla kunskap om bemötande är att låta personalen läsa 
böcker och se filmer som sen diskuteras, genom rollspel kan personal själva få känna hur det 
känns att bli dåligt bemöt samt om man har ett hjälpmedelstänk kan man undvika 
konfliktfyllda situationer. 

Av resultatet framgår att de flesta cheferna är eniga om att arbete med bemötandefrågor 
måste ske kontinuerligt. Det går också i linje med den lagstiftning som cheferna är skyldiga 
att följa och som innebär att cheferna med systematiskt kvalitetsarbete ska arbeta 
förebyggande för att motverka dåligt bemötande. Brister i bemötande klassas som allvarligt 
missförhållanden när det klart avviker från grundläggande krav på respekt för 
självbestämmande, integritet, trygghet eller värdighet. 

Det som skiljer i cheferna åt är de olika metoder som de använder för att förmedla kunskap 
om bemötande till personalen. Chef 1 har köpt lättlästa böcker och visat filmer om 
bemötande som sen diskuterats med personalen, chef 2 trycker på att det är bra att ha ett 
hjälpmedelstänk. Chef tre beskriver ingen metod men menar på att bemötande är 
ömsesidigt dvs. man måste förutom att arbeta med personalens bemötande även arbeta 
med brukare och anhörigas bemötande. Chef 4 använder sig av rollspel för att göra 
bemötandet mer konkret. Personalen får på sätt själv känna hur det känns att var brukare i 
olika situationer. 

När respondenterna beskriver sina åsikter om personalens kunskap om bemötande är 
samtliga övers om att de flesta i personalgrupperna har ett väldigt bra bemötande och 
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synsätt. Det är bara ett fåtal som inte lever upp till förväntningarna. Det är viktigt att sätta 
denna aspekt i förhållande till den mer dystra framställning som presenteras i den här 
undersökningens bakgrund och orsaken till framtagandet av det Nationella Programmet om 
bemötande. Eftersom respondenterna menar att det är ett fåtal personal som brister i 
bemötandet. Tolkar jag det som att cheferna gör ett bra arbete med att få sin personal att 
bemöta brukarna på rätt sätt. Andra orsaker till att bemötandet överlag är bra kan bero på 
att personalen har goda kunskaper sen tidigare eller att cheferna inte vet hur läget ser ut, 
eftersom de inte arbetar i nära anslutning till personalen. 

I den andra delanalysen, med utgångspunkt i frågeställning två. Beskriver eller nämner 
samtliga chefer i resultatet ett eller flera av ledorden som är karakteristiska för ett bra 
bemötande. Ledorden ingår i SISUS definition av vad ett bra bemötande innebär och de 
nationella målen för handikappolitiken. Eftersom jag i den inledande delen av intervjun inte 
berört ledorden har respondenterna själva spontant tagit upp dem under frågeställnig två. 
Min tolkning utifrån det är att chefer som nämnt ett ledord har mindre kunskap om de 
nationella målen för handikappolitiken och SISUS definition, än de som de som nämner flera.  
slutsatsen blir att respondenternas syn på bemötande till viss del sammanfaller med den syn 
på bemötande som kommer till uttryck i definitionen av bemötande, som beskrivs i Det 
nationella programmet om bemötande av människor med funktionshinder (SISUS, 2003). I 
förhållande till mitt syfte innebär det att chefer som nämner få ledord inte riktigt vet 
inriktningen och målet med sitt arbete med bemötandefrågor. Men nu behöver det inte vara 
så att de har mindre kunskap. På de mer direkta frågorna om ledordens betydelse för ett bra 
bemötande, som är kopplade till frågeställning tre, beskriver samtliga chefer utförligare 
deras betydelse. Att visa nämner färre ledord kan även bero på andra orsaker. T.ex. att de 
inte kommit ihåg, kan de varit påverkade av den konstlade situationen som en intervju 
innebär, de kan ha varit nervösa eller känt sig stressade över att samtalet spelades in och 
därmed blivit hämmad att framföra alla aspekter av vad ett bra bemötande innebär. 

Genom att sammanfatta samtliga respondenters syn på hur personal ska bemöta brukare 
blir helheten ganska identisk med den givna definitionen. Eftersom det av resultatet i 
delanalys 5 framgår att respondenterna har mycket liten eller ingen kännedom om det 
Nationella Programmet om bemötande. Kan jag med stor säkerhet påstå att respondenterna 
i sitt arbete med bemötandefrågor inte använt det Nationella programmet om bemötande. 
Alltså utifrån mitt syfte att undersöka hur chefer arbetar med bemötandefrågor som rör 
deras personals bemötande av brukare. Har jag visat att cheferna använder annat 
kunskapsmaterial och andra sätt, för att i sitt arbete nå handikappolitikens prioriterade 
arbetsområde, att förbättra bemötandet av människor med funktionshinder. Om cheferna 
sen känner till handikappolitikens mål och prioriterade områden eller använder sig av dem i 
arbetet med bemötandefrågor kan jag inte säga något om. 

Resultatet visar inte på någon skillnad mellan kommunerna med avseende på chefernas syn 
på hur personalen ska bemöta brukarna. Däremot finns det skillnader mellan cheferna i 
synen på bemötande av brukarna som är kopplat till brukarnas olika funktionshinder. Enligt 
cheferna begränsar funktionshindret många gånger möjligheten för brukarna att vara 
delaktiga, jämlika, självständiga eller ha möjlighet att bestämma själva. Slutsatsen av det blir 
att det för vissa brukare är omöjlig att uppnå alla mål med handikappolitiken och SISUS 
beskrivning av ett bra bemötande. För cheferna handlar det då om att försöka förmå 
personalen att bemöta brukarna så bra som de bara kan. 
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Övriga saker som skiljer cheferna åt i deras syn på hur personalen ska bemöta brukare är; 
chef 1 tar upp språket, att använda lätta ord och göra sig lättförstådd samt vara lyhörd och 
inte utöva makt. Chef 2 tycker det är viktigt att se människa inte funktionshindret. Chef 3 tar 
upp flexibilitet. Chef 4 tycker att man ska se brukarna i ögonen vid tilltal, vara vänlig, peppa 
dem, uppmärksamma dem inte ta ifrån dem saker de kan och göra saker med dem inte åt 
dem. Att inte ta ifrån brukarna saker som de kan tolkar jag som att personalen bemöter 
brukaren som en självständig individ. Chef 5 tycker att personalen ska se sig som jämställd. 
Chef 6 tar upp individuellt bemötande och skapa tillit. 

Den tredje delanalysen, med utgångspunkt i frågeställning tre, behandlar ledorden i 
undersökningen. Eftersom frågorna delvis redan besvarats i tidigare frågeställningar. Tar jag 
bara upp det som cheferna tyckte var viktigt att tänka på för personalen, för att brukares 
enskilda intresse, självbestämmande, jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet ska tillvaratas 
på ett bra sätt. 

Jag måste även nämna att de flesta av respondenterna tyckte att de redan besvarat 
frågorna. Därför kan det finnas en möjlighet att cheferna kunde ha svarat utförligare. 
Anledningen till att jag ställde frågorna var att få mer information om ledorden, ifall de inte 
skulle nämnas av cheferna i inledningen av intervjuerna. 

För att tillvarata brukares enskilda intresse och integritet är det viktigt att lyssna. Resultatet 
visar att typ av funktionshinder är väldigt styrande när det gäller personalens möjligheter att 
ta tillvara på brukarnas enskilda intressen. En förutsättning är att brukaren själv vill. 

För att tillvarata brukares självbestämmande anser cheferna att; Det är viktigt att lyssna, 
fråga brukarna vad de vill, låta dem själva bestämma, respektera att någon säger ifrån. 
Brukarnas förutsättningar utifrån funktionshinder och sjukdomsbild begränsar deras 
möjligheter till självbestämmande. Alltså de klarar inte av att bestämma allt själva. 

För att tillvarata brukares delaktighet är det viktigt att prata med brukarna. Informera om 
vad som händer samt att ta hänsyn till deras dagsform, orkar de delta? 

För att tillvarata brukares jämlikhet i levnadsvillkor menar fyra chefer att personalen ska ge 
stöd så brukarna kan göra vardaglig saker. Personalen ska bemöta brukarna som vem som 
helst och ge dem möjlighet att utöva sina intressen. 

Den fjärde delanalysen, med utgångspunkt i frågeställning fyra visar att personkemi är viktigt 
för en social relation mellan brukare och personal. Enligt chef 6 så måste personalen ha ett 
intresse och engagemang för gruppen psykiskt funktionshindrade. För att en relation ska 
fungera måste den vara ömsesidig enligt respondenterna. Undersökningen visar att chefer 
vars personal arbetar på gruppbostad eller personlig assistans upplever att relationen med 
brukarna kan bli för tight. Medan personalen inom kommunpsykiatri inte får vara för 
personliga i vissa avseenden för att det kan påverka brukarna negativt. 

Ett annat problem som kan avspeglas i chefernas sätt att arbeta med bemötandefrågor kan 
vara att det finns kommunala avvikelser i synen på hur man ska arbeta med 
bemötandefrågor. Det är dock inte något som framgår av mina resultat. Så långt jag kan se 
är inte det något stort problem eftersom samtliga chefers arbete regleras av samma lagar 
och föreskrifter. Jag menar att det för cheferna i olika kommuner kan finnas olika sätt att nå 
samma mål, det vill säga att personalen bemöter brukarna på ett bra sätt. Det som däremot 
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framgår av undersökningen resultat är att det finns individuella skillnader när man ser på de 
olika metoder som cheferna använder för att förmedla kunskap om bra bemötande till 
personalen. 

Avslutningsvis kan man säga att chefernas arbete med bemötandefrågor handlar om att 
motverka dåligt bemötande. Ett sätt att göra det på enligt en chef är att berömma 
personalen när de gör något bra för att förstärka bra beteenden. I alla intervjuer menar 
cheferna på att de flesta har ett väldigt bra bemötande, de har det i sig har många sagt. Det 
stora arbetet med bemötandefrågor handlar om att fånga upp det fåtal personal som har 
brister i människosyn, inte visar engagemang, är trötta på arbetet. I övrigt innebär arbetet 
med bemötandefrågor ett kontinuerligt arbete som aldrig tar slut. När man möter nya 
människor med andra behov uppkommer genast nya frågor. Hur ska man bemöta den 
individen för att den ska må bra, känna sig delaktig, jämlik, och självständig? Hur ska man gå 
tillväga för att ta tillvara brukarens självbestämmande och integritet samt få den att uppleva 
jämlikhet i levnadsvillkor? 

Av resultanten som framgår i undersökningen blir slutsatsen att cheferna i sitt arbete med 
bemötandefrågor, trots liten eller ingen kännedom om det Nationella Programmet om 
bemötande, som kom till för att förbättra bemötandet av människor med funktionshinder, 
arbetar på ett likvärdigt sätt med de bemötandefrågor som beskrivs i programmet. Cheferna 
följer också med sitt arbete, många av de nationella mål som anges i den nationella 
handlingsplanen för handikappolitiken (Engqvist, 2000). 

 

Metoddiskussion 

För min undersökning har valet av kvalitativ metod stor betydelse eftersom metoden 
erbjuder möjligheter att på djupet se den verklighet som respondenterna upplever. Utifrån 
mitt syfte ville jag veta hur chefer ser på sitt arbete med bemötandefrågor. Jag ville inte veta 
hur många gånger per år cheferna diskuterade bemötande med personal i statiskt mening, 
därför var kvantitativ metod inget alternativ för mig. 

Ett problem som jag upplever med metoden, och som hör ihop med den begränsade tid som 
ges för att utföra studien, är att formulera bra frågor som stämmer överens med syftet och 
inspirerar respondenterna att ge rikliga och detaljerat svar. Enligt Kvale har frågorna ”vad” 
och ”hur” olika roller när man ska skapa intervjufrågor. Frågan ”vad” bör, enligt Kvale, ställas 
innan man ställer frågan ”hur” eftersom ”vad” frågor utifrån sin beskrivande form kan ge 
mer spontana beskrivningar (Kvale, 1997, s. 123). I efterhand när samtliga intervjuer utförts 
upptäckte jag att sju av frågorna i min intervjuguide inleds med ”hur”. Enligt ovan nämnda 
beskrivning betyder det att, om jag formulerat frågorna på ett annat sätt, skulle jag kunna 
fått mer spontana beskrivningar av respondenternas arbete med bemötandefrågor. För att 
ge ett exempel så skulle fråga nio i stället för att inledas med; ”hur ser ditt arbete med 
bemötandefrågor…”. kanske i stället formulerats som; ”kan du beskriva dit arbete med 
bemötandefrågor…”. 

Vid en genomgånga av mitt transkriberade material visade det sig att respondenterna vid sju 
tillfällen bett mig att förtydliga frågor som börjat med ”hur”. Om det beror på att frågan 
börjat med ”hur” är svårt att säga något om. Det kan ju vara så att jag varit otydlig när jag 
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ställt frågan eller att respondenterna känt sig stressade av intervjusituationen. Om sedan 
frågor inledda med ”hur” påverkat respondenterna och gjort att jag fått färre spontana 
beskrivningar är svårt att säga något om.  Min spontana upplevelse är att det inte påverkat 
respondera nämnvärt, andra faktorer till exempel att intervjuerna spelades in, kan också ha 
betydelse. 

Ett annat problem som uppkommer vid användningen av kvalitativ metod är möjligheten att 
generalisera resultat till en större population. Det finns aldrig några garantier för att det inte 
finns personer som ser på saker på ett annat sätt. Det som däremot gör det möjligt att 
generalisera till fler personer än de som ingår i den kvalitativa underökningen, är att de 
respondenter som ingår har ett begränsat antal uppfattningar om området eller ämnet som 
man vill undersöka (Esaiasson et al., 2005, ss. 185-187). Det stämmer väl överens med 
respondenterna i min undersökning vilka jag anser har ett begränsat antal uppfattningar om 
hur man arbetar med bemötande av människor med funktionshinder. Vid rekrytering av 
respondenter till min underökning har jag använt mig av strategiskt urval för att försäkra mig 
om att respondenterna stämmer med min urvalsram och har specifik kunskap om ämnet 
bemötande. 

Eftersom jag i min undersökning intervjuat sex stycken respondenter kan jag inte med 
hundraprocentig säkerhet säga att jag uppnått teoretisk mättnad, det vill säga, jag kan inte 
påstå att jag har kartlagt samtliga chefers olika uppfattningar om de tycker att personals ska 
bemöta brukare eller hur de arbetar med bemötandefrågor. Det medför att det kan behövas 
ytterligare studier för att området ska anses som helt färdiganalyserat. Det som jag däremot 
med stor säkerhet kan säga med avseende på chefernas sätt att arbeta med 
bemötandefrågor och deras syn på vad som är ett bra bemötande med mera, är att de 
resultat som framkommit i undersökning faktiskt finns på riktigt. Min studie tillför därför 
forskningen empiriskt grundad kunskap. Därför är det också möjligt att generalisera mina 
resultat till andra arbetsledare med samma befattning. 

 

Förslag på vidare forskning 

Med tanke på det som framkommit i resultaten av den här undersökningen, skulle ett 
intressant framtida projekt vara att; göra en fördjupning på den här underökningen i form av 
en kvantitativ studie. Några förslag på vad en sådan undersökning kan tänkas innehålla 
baserat på resultat som framkommit i den här undersökningen är; att kartlägga de olika 
metoder som cheferna använder för att få personalen att förstå hur viktigt det är med ett 
bra bemötande. Vidare kan det innebära att frågar chefer om de provat olika metoder, och 
om de tycker att någon metod fungerar bättre eller sämre. Syftet med en sådan underökning 
kan vara att man vill öka kunskapen om de olika metoder som finns. Som en del i den 
underökningen kan det också vara intressant att ta reda på vilket inflytande kommunen har 
på deras arbete med bemötandefrågor, hur styrda är de av kommunala riktlinjer och andra 
direktiv för att nå målen med att bra bemötande. Vilken frihet har de att själva styra arbetet 
för att nå målen? Samt om cheferna tycker att de har förutsättningarna för att göra ett så 
bra arbete att de kan nå handikappolitikens målsättning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjumall 

Inledande frågor  

Respondentens namn______________________________________________________ 

Kommun_________________________________________________________________ 

1. Vilken är din nuvarande befattning? 

 

2. Har du en arbetsledande funktion? 

 

3. Hur länge har du arbetat i denna befattning? 

 

4. Hur länge har du arbetat i denna verksamhet? 

 

5. Ålder/kön? 

 

6. Vilken utbildning har du (ange den högsta)? 

 

7. Vilket område är du chef över Kommunpsykiatri eller LSS 

Frågor om hur respondenten arbetar med personalens bemötande av brukare 

8. Om du tänker dig att du under en vecka enbart skulle arbeta med att förbättra din 

personals bemötande av sina brukare vad skulle du då ta upp? Vilka frågor är 

särskilt viktiga? 

 

9. Hur arbetar du med bemötandefrågor som rör din personals vardagliga arbete 

med brukare? 

 

10. Kan du beskriva hur du tycker att personal ska bemöta brukare så att det blir på 

ett bra sätt? 

 

11. Vad är ett bra bemötande?  Ge exempel? 

 

12. Vad är ett dåligt bemötande?  Ge exempel? 

 

13. Vilken kunskap har personalen om bemötande? Har kunskapen om hur man 

bemöter brukare förändrats genom åren? 
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14. Vad tycker du är viktigt för att en social relation mellan personal och brukare ska 

fungera? 

 

15. Vilket stöd upplever du att du får från din chef i arbetet med dessa frågor? 

 

16. Vad ska man som personal göra för att tillvarata brukares enskilda intressen och 

integritet på ett bra sätt? 

 

17. Hur arbetar du med synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga som 

handlar om att de blivit dåligt bemöta av din personal? kan du ge exempel? 

 

18. Tror du att personer med funktionshinder ofta möter negativa attityder i kontakt 

med olika myndigheter eller i möten med din personal? 

 

Avslutande frågor 

19. Känner du till det nationella programmet ”om bemötande av människor med 

funktionshinder” för att öka kompetensen om bemötande? 

 

20. Hur upprätthåller man en individs inflytande och självbestämmande i vardagen? 

 

21. Kan du beskriva vilken betydelse delaktighet har för om ett bemötande blir bra 

eller dåligt? 

 

22. Hur ska man som personal bemöta en funktionshindrad individ för att den ska 

uppleva jämlikhet i levnadsvillkor? 

 

23. Hur upplever du att dina förutsättningar, din arbetssituation påverkar ditt sätt att 

arbeta med bemötandefrågor? 

 

24. Finns det något som är särskilt svårt för dig i ditt arbete på det här området? 
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Bilaga 2. Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor 

Projekttitel: Intervjuer av chefer inom LSS 

Student/studenter: Runar Furtenbach 

Handledare: Christian. Kullberg, Professor i Socialt arbete. 

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

   

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

   

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

   

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

   

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
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6 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

   

 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Runar Furtenbach och läser terminen sju på sociala omsorgsprogrammet 
Högskolan Dalarna. Jag skriver min C-uppsats i sociologi, där en ingående del är ett antal 
intervjuer. Med detta brev informerar jag dig som deltagare i min undersökning, om vad det 
innebär att delta. Eftersom att jag redan frågat dig om du vill delta i min undersökning per 
telefon så hoppas jag också fortsättningsvis att du vill delta. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Min undersöknings syfte är att ta reda på hur arbetsledare, vars personal arbetar med 
människor med psykiska och fysiska funktionshinder, arbetar med bemötandefrågor. Det 
handlar om bemötandefrågor som rör personalens vardagliga arbete med omsorgstagare. 

Innehållet i min undersökning baseras på tidigare forskning, statliga offentliga utredningar, 
rapporter och intervjuer. 

För att få information om hur chefer arbetar med bemötandefrågor kommer sex intervjuer 
med arbetsledare inom LSS och kommunpsykiatri att utföras. Du har valts som deltagare 
eftersom du har ansvar för personal som dagligen arbetar i nära kontakt med sina 
brukare/boende. Tiden för intervjun beräknas ta 1 till 1.5 timme. För att få ut mest möjlig 
information vid intervjuerna önskar jag att få spela in samtalet. 

Det inspelade materialet kommer enbart att avlyssnas och sammanställas av mig. Materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt och vid publicering kommer använt material att 
avidentifieras dvs. svaren vid intervjuerna kommer inte att kunna kopplas till enskilda 
personer, personnamn eller kommun. Det insamlade materialet kommer att förvaras på ett 
säkert sätt så att utomstående ej kan komma åt uppgifterna. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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Bilaga 4. Detaljerad redovisning av empiriskt material 

 

1. Hur arbetar cheferna med bemötandefrågor som rör personalens 

bemötande av brukare? (Frågeställning 1). 

 

Chef 1: Gruppbostäder LSS, kommun 1. 

Fråga 8-9. Hur arbetar du med bemötandefrågor som rör din personals vardagliga arbete 

med brukare? 

Arbetet med bemötandefrågor måste enligt chefen ske kontinuerligt, det går inte att 
prioritera bort . Det görs främst genom diskussion, på arbetsplatsträffar och i daglig 
kommunikation med personalen. Då diskuteras problem som kan uppstå mellan personal 
och brukare. Vid större problem tas handledare in utifrån t.ex. psykolog. Bemötandefrågor 
ingår ofta som inslag i utbildningar. Exempel; 2009 gavs en värdegrundsutbildning till alla 
medarbetare för att öka kompetensen om personers lika värde. Den tog upp vad som menas 
med bra bemötande t.ex. att lyssna på brukarna, att låta individen vara den är och varit samt 
låta brukarna ha en betydelsefull vardag. Samtliga deltagare fick ett kort som påminnelse att 
alltid fråga sig; Har brukaren utdelning av det du gör? Varför är jag här och vad förväntas av 
mig som personal?  

Om personal bemöter brukare dåligt kan det få allvarliga konsekvenser menar 
respondenten. Därför har hon informerat mycket om Lex Sara och vilka skyldigheter 
personalen har att anmäla missförhållanden. I övrigt så har lättlästa böcker köpts in till 
personalen, om etikfrågor, som sen tas upp och diskuteras.  

Fråga 13. Vilken kunskap har personalen om bemötande? Har kunskapen om hur man 

bemöter brukare förändrats genom åren? 

Personalens kunskap om bemötande måste man arbeta med hela tiden. ”det sitter inte i 
ryggraden på alla, det kan man inte påstå. Men övervägande delen har väldigt fint arbetsätt 
och synsätt. Men det finns alltid folk som inte uppfyller det.” ”Grundläggande är att man 
bara ska ha det i sig, ha en viss känsla för bemötande, har man det inte i sig spelar det inte 
någon roll hur mycket utbildning man har” 

Fråga 17. Hur arbetar du med synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga som 

handlar om att de blivit dåligt bemöta av din personal? kan du ge exempel? 

Chefen har aldrig fått in skriftliga synpunkter och klagomål som rör bemötande. Det finns en 

blankett för klagomåls hantering att fylla i och lämna in till kommunen. Däremot händer det 

att brukare är missnöjda med personals bemötande. ”Då har vi satt oss ned tillsammans, 

brukare, förvaltare och jag för att diskutera problemet. Alla får möjlighet att beskriva sin syn 

på det hela, för att sen enas om en lösning i samförstånd.” 
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Fråga 24. Finns det något som är särskilt svårt för dig i ditt arbete på det här området? 

Enligt chefen så finns det många viktiga frågor som rör bemötande. En fråga som 
respondenten och personalen upplever som svår är sex och samlevnadsfrågor, som kommer 
upp på ett boende där brukarna är yngre. Hur bemöter man sådana frågor? Vad är rätt och 
fel? Det är ett område inom bemötande som personalen behöver mer kunskap om. 

Chef 2: Gruppbostäder LSS, kommun 2. 

Fråga 8-9. Hur arbetar du med bemötandefrågor som rör din personals vardagliga arbete 

med brukare? 

Arbetet med Bemötandefrågor. ”Etik och moralfrågor kan man kalla det”, tas främst upp på 
personalmöten, det måste man arbeta med hela tiden. Frågorna ska inte enbart fokuseras 
på personalens bemötande av brukare. Personalens bemötande av personal inom 
personalgrupperna är minst lika viktigt. ”det är vanligt att det brister i bemötandet mellan 
personal och det påverkar bemötandet av brukaren. Kan inte personalen enas så gör de olika 
mot brukaren”. 

Arbete med bemötandefrågor handlar mycket om att få personalen att se människan och 
inte funktionshindret tycker respondenten. Det innebär att personalen inte ska låta 
funktionshindret styra, det är lätt hänt eftersom det tar längre tid för brukaren att göra 
saker. Det kräver tålamod hos personalen om de ska låta brukaren göra saker själv. 

Enhetschefen arbetar med personalens attityder om den är dålig. ”Jag har fall där jag fått 
kalla in personal och pratat med dem. Det handlar om hur man är och vad man säger till 
brukaren”. Bemötandeproblem kan uppstå om någon till exempel. är trött på sitt jobb, inte 
kan acceptera att arbetet förändras när brukare blir äldre och mer vårdkrävande eller att 
personalgruppen inte är samstämmig. 

I arbetet med bemötande ingår utbildning av personal för att upprätthålla kvalitén på 
omsorgen. Bemötande innebär även att ha ett hjälpmedelstänk dvs. hjälpmedel kan 
underlätta för brukares vardag, självständighet och personalens bemötande.  ”Det är lätta 
saker att göra”. Exempel, ”Det var en brukare som inte klarade av att diska för hon visste 
inte hur mycket vatten som skulle fyllas i diskhon, antingen var det för lite eller så rann det 
över.  Hon fick inte diska för att hon blötte ner alltting och sig själv. Då tog man nagellack 
och ritade ett rött streck, ca 5 cm ner i diskhon, då var det inga problem.” Innan strecket 
ritades var brukaren frustrerad för att hon inte fick diska och personalen var frustrerad för 
att hon blötte ner och var tvungen att byta kläder. 

Fråga 13. Vilken kunskap har personalen om bemötande? Har kunskapen om hur man 

bemöter brukare förändrats genom åren? 

Chefen tycker att nyutbildad personal idag har mindre kunskap om bemötande än tidigare. 
Chefen” jag tycker mig ha sett en styrning i trend från att vi ska se det friska” till ” att man 
ser problem, det sjuka, det får man jobba med”. Kunskapen har förändrats genom historiska 
trender där personalrollen förändrats från starkt styrande och omhändertagande till mer 
tillåtande. Brukarna har fått större utrymme att göra saker själva på 1990-talet. 
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Fråga 17. Hur arbetar du med synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga som 

handlar om att de blivit dåligt bemöta av din personal? kan du ge exempel? 

Vid synpunkter och klagomål som rör bemötandefrågor kallar chefen in berörda till ett möte 
för att komma fram till en lösning. Det kan tas upp på personalmöten eller individuellt om 
det berör enskild personal. I kommunen finns en blankett för klagomålshantering att fylla i 
och lämna in. Det leder sen till en mindre utredning av det som hänt och krav på 
förändringar. ”Vi kan aldrig få alla nöjda, det finns anhöriga som ställer väldigt stora krav” 

Fråga 24. Finns det något som är särskilt svårt för dig i ditt arbete på det här området? 

En svår fråga chefen tar upp och som rör bemötande är hot och våldssituationer. Vad gör 
man då? Kan personalen vara kvar? Ska man rekommendera omflyttning om personalen är 
rädd? Finns det risk för att det upprepas? Chefen brukar då diskutera med brukaren, om det 
går, för att ta reda på orsak och vad brukaren känner. Det kan vara en enskild händelse och 
brukaren kan vara ångerfylld. Det är situationen som avgör typ av åtgärd. 

Chef 3: Personlig assistans LSS, kommun 2. 

Fråga 8-9. Hur arbetar du med bemötandefrågor som rör din personals vardagliga arbete 

med brukare?   

Arbete med bemötandefrågor är ofta situationsanpassat ”Det är inte så att man har 
undervisning, ni ska vara si eller så”. Chefen har personal som inte passar, som inte har rätt 
bemötande. De är väldigt svåra att flytta på, så chefen samtalar med dem om att de inte får 
bete sig på vissa sätt hos brukarna. Chefen poängterar att bemötande är något ömsesidigt 
mellan brukare och personal. Det händer att respondenten även får arbeta med brukares 
och anhörigas bemötande av personal som inte är bra. 

När ny personal börjar, informerar chefen dem om brukarnas funktionshinder, om brukarna 
förväntar sig speciella saker och om personalen ska vara på ett visst sätt. Respondenten 
måste också försöka känna av om ny personal kan passa hos en brukare. 

Eftersom chefen jobbar med personlig assistans är kontakten med personalen begränsad. 

Personalmöten är ett forum där frågor som rör bemötande tas upp. Vid större problem får 
personalen kontinuerlig handledning av t.ex. beteendevetare eller från psykiatrin. ”Det är så 
man får jobba, det är samtal med personalen, det handlar om coping,3 liksom, att orka klara 
av situationen, att orka ha ett förhållningssätt och inte förgås som personal.” 

Arbetsplaner ute hos brukarna beskriver också hur personalen ska arbeta om inte brukaren 
själv kan styra hur den vill ha det. 

Nu arbetar chefen med en gemensam värdegrund som antagits av kommunen och som 
gäller alla anställda. I den ingår mycket som rör bemötande. Värdegrunden: Alla människor 
jag möter har lika värde, jag bemöter människor med respekt och med en känsla för det 

                                                   

3
 Coping är en psykologisk term som beskriver en persons förmåga att hantera stressfyllda och känslomässigt 

krävande situationer. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stress
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sammanhang som människan befinner sig i. Som professionell ska jag inse att jag som 
personal har makt. Jag använder denna uppgift ansvarsfullt för att tillförsäkra mina 
medmänniskor gott stöd genom gott bemötande. Jag förstår den lilla handlingens stora 
betydelse och anstränger mig att vid varje möte förmedla trygget och respekt och har en 
vilja att förstå även det outtalade. 

Fråga 13. Vilken kunskap har personalen om bemötande? Har kunskapen om hur man 

bemöter brukare förändrats genom åren? 

Kunskapen om bemötande har förändrat tycker chefen, man pratar idag mer om bemötande 
än tidigare. Personalen måste varje dag tänka på sitt eget bemötande och hur de blir 
bemötta. 

Fråga 17. Hur arbetar du med synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga som 

handlar om att de blivit dåligt bemöta av din personal? kan du ge exempel? 

Synpunkter och klagomål som kommer in från brukare försöker chefen i första hand lösa 
direkt med de berörda. På personalmöten tas sen upp vad som har hänt. Går det inte att 
lösa problemet på det sättet uppmanar chefen brukaren lämna in ett skriftligt klagomål till 
kommunens klagomålshantering. 

Fråga 24. Finns det något som är särskilt svårt för dig i ditt arbete på det här området? 

Det som är särskilt svårt i arbetet med bemötandefrågor är när något inte fungerar ”när man 
måste ta upp saker med personal som inte fungerar. Det är en känsligt, man får inte vara 
anklagande när man ska framför det” 

Chef 4: Boendestöd LSS, psykiatri, kommun 2. 

Fråga 8-9. Hur arbetar du med bemötandefrågor som rör din personals vardagliga arbete 

med brukare? 

Arbetet med bemötandefrågor sker ofta på personalmöten, då tas frågor upp och 
diskuteras. På större möten brukar chefen använda sig av rollspel för att visa hur det kan 
kännas att vara brukare och bli bemött på ett speciellt sätt. ”Då händer det att jag är så elak 
så att jag liksom härmar någon, om jag har upplevt att någon personal har brustit någon 
gång, då kan jag spela upp ett litet rollspel där den personal som jag upplever ha brustit får 
vara brukare. Sen tar vi en diskussion efteråt hur det kändes och varför och hur man ska 
kunna göra för att det ska bli bättre. Alla vet hur viktigt det är med bemötande, det gör att 
vissa får känna sig lite utpekade ibland. Alla vet också att det inte så elakt menat utan att det 
är ju för att vi ska bli bättre.” 

Bemötandefrågor upplever chefen som jätteviktiga de går inte att prioritera bort. Viktiga 
frågor som man kontinuerligt måste ta upp med personalen, enligt chefen är; att man alltid 
ska hälsa på brukare, att tänka sig för, att prata med personen och inte om personen, att 
inte tala ovanför huvudet på brukarna. ”Det är egentligen inget problem inom den här 
verksamheten idag”. Det är även viktigt med ögonkontakt och att befinna sig på samma nivå 
när man samtalar med någon t.ex. sitta ner om brukaren sitter. Chefen tror att det har en 
lugnande inverkan och skapar trygghet. 
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Utbildningar och föreläsare som bjudits in är också en del i arbetet med bemötande. De har 
inte enbart handlat om bemötande, men sådana frågor ingår ofta. 

Fråga 13. Vilken kunskap har personalen om bemötande? Har kunskapen om hur man 

bemöter brukare förändrats genom åren? 

Informanten tycker att personalen har bra kunskaper om bemötande och att vi blivit allmänt 
bättre på att tala om bemötande under de senaste åren. Respondenten tror att det beror på 
att vi faktiskt vågar prata om det. 

Fråga 17. Hur arbetar du med synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga som 

handlar om att de blivit dåligt bemöta av din personal? kan du ge exempel? 

När synpunkter och klagomål kommer in försöker chefen först att lyssna och reda ut vad 
som har hänt för att hitta en förklaring och en lösning. Blir brukaren nöjd, kan man gå vidare, 
blir brukaren inte nöjd, finns en blankett för klagomålshantering som brukaren kan fylla i. 
Den skickas till kommunens klagomålshantering för utredning. Klagomål tycker chefen är bra 
de leder till nya rutiner och utveckling av verksamheten. 

Fråga 24. Finns det något som är särskilt svårt för dig i ditt arbete på det här området? 

Det finns många frågor som är svåra i arbetet med bemötande. ”Det här med att kritisera 
enskilda personer och deras bemötande är svårt”. ”Det är jättesvårt att bemöta brukare som 
vill ha ett normalt liv men som själva inte inser att de är för sjuka för att få det.” det är svårt 
att bemöta brukare som kanske inte vill ta sin medicin och därför blir sämre och sämre. Det 
går inte att tvinga i någon medicin. ”sen är det bara polishämtning och tvångsåtgärder som 
gäller”. 

Chef 5: Boendestöd LSS, psykiatri, LSS, kommun 3. 

Fråga 8-9. Hur arbetar du med bemötandefrågor som rör din personals vardagliga arbete 

med brukare?  

Bemötandefrågor diskuterar chef och personal en gång i månaden på boendemöten. Då 
ställer personalen t.ex. frågor om hur man ska göra i olika situationer. ”Hur ser vi på den här 
situationen? Hur går vi vidare för att inte kränka? Ofta handlar det om den upplevelse som 
brukaren har. Vi är myndighetspersoner, även om vi inte uppfattar att det är hugg och slag, 
så kan brukaren uppfatta det så. Då försöker vi ju forma oss så att det ska bli så bra som 
möjligt”. Att personalen pratar ihop sig för ett gemensamt bemötande är viktigt. 

Arbetet med bemötandefrågor förs bl.a. genom fortbildning om t.ex. etik och moral. Men 
poängterar chefen att personalens grundinställning, som man har som person, finns ju alltid 
kvar, den får man arbeta hårdare med och det sker individuellt. 

Fråga 13. Vilken kunskap har personalen om bemötande? Har kunskapen om hur man 

bemöter brukare förändrats genom åren? 

Informanten tycker att kunskapen om bemötande förbättrats och att personalen lärt sig mer 
om hur man ska vara. Det är viktigt med en positiv inställning i personalgruppen, då påverkar 
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de varandra och bemötandet blir bättre även när det är tyngre perioder. Det svåra är om 
grundinställningen, gentemot brukarna, hos någon personal är negativ, det går inte alltid att 
förändra. 

Fråga 17. Hur arbetar du med synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga som 

handlar om att de blivit dåligt bemöta av din personal? kan du ge exempel? 

När det gäller synpunkter och klagomål finns det en klagomålshantering som respondenten 
använder ganska ofta. ”Har man klagomål så tycker jag att man ska skicka in, för då blir det 
diariefört. Där kan man beskriva händelseförloppet och sen får jag det på e post och får göra 
något åt det. Då får man ju upp det och dryfta och fundera”. 

Fråga 24. Finns det något som är särskilt svårt för dig i ditt arbete på det här området? 

Särskilt svåra frågor som rör bemötande är om en personal har en annan uppfattning om en 
bemötandesituation än vad respondenten har. ”Hur får jag den att förändras till det som jag 
tycker är bra? Eller är det verkligen rätt?”. 

Chef 6: Boendestöd, psykiatri, LSS, kommun 3. 

Fråga 8-9. Hur arbetar du med bemötandefrågor som rör din personals vardagliga arbete 

med brukare? 

Förhållningsätt och bemötande är ständigt återkommande frågor i arbetet. De tas upp på 
boendemöten, arbetsplatsträffar och vid möten med brukare. Då diskuteras t.ex. personals 
agerande gentemot brukare.  En viktig del i arbetet med bemötande är att hitta 
gemensamma förhållningssätt gentemot brukarna. Synen på förhållningssätt varierar hos 
personalen beroende på utbildning men också på att gamla traditioner inom psykiatrin till 
viss del lever kvar. 

När nya brukare flyttar in är det bra att i ett tidigt skede gå igenom med brukare hur de vill 
bli bemötta i olika situationer t.ex. om de börjar må sämre. Det ska skrivas ned i den 
individuella genomförandeplanen som görs tillsammans med brukaren. Arbetet med 
bemötandet handlar mycket om att förmå personalen att se människan inte funktionshinder 
eller diagnos. 

Chefen arbetar också efter ett styrkort från socialnämnden som med avseende på 
bemötande säger ”att vi ska ha empatiska och respektfulla möten gentemot brukaren. Vi ska 
ha ett arbetssätt som skapar inflytande, empati, trygghet, tillit, tillgänglighet och variation av 
insatser osv. Vi ska genomföra brukarenkäter vart annat år”. Då ska en viss procent av 
brukarna vara nöjda med bemötandet.” 

Grunden för arbetet med bemötandefrågor måste utgå från vad brukarna tycker, det får 
man svar på genom en enkät. Vid en uppföljning av enkät blev några svar följande; Ingen 
frågar om jag behöver hjälp. Ansvarig personal ringer i stället för att komma på besök.  Man 
önska att personalen frågar om man behöver hjälp. ”Det här är viktig kunskap för oss i 
arbetet med bemötande och det är det som vi ska jobba vidare med. För vi kan ju inte sitta 
och list ut och gissa vad man vill ha”. 
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Fråga 13. Vilken kunskap har personalen om bemötande? Har kunskapen om hur man 

bemöter brukare förändrats genom åren? 

Kunskap om bemötande ges genom olika utbildningar och föreläsningar t.ex. en heldag om 
etik, makt, ansvar, värdefrågor, konflikter och helhetssyn. Handledning används också när 
det uppstår svårigheter. Enligt informanten har de flesta med sig kunskap om bemötande 
från någon utbildning. 

Fråga 17. Hur arbetar du med synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga som 

handlar om att de blivit dåligt bemöta av din personal? kan du ge exempel? 

Vi synpunkter och klagomål om bemötande finns en klagomålshantering där brukare kan 
lämna in skriftliga klagomål som diarieförs. När klagomål kommer in talar respondenten 
först med brukaren för att få veta mer vad som hänt och sen med personalen, det tycker 
inte all personalen om. Respondenten menar att det är viktigt att brukaren får ge sin syn på 
saken först eftersom att den befinner sig i en mer utsatt situation och kanske inte vågar ta 
upp problem med personalen. ”En del personal vill inte ha någon kritik på sig, de skyddar 
varandra”. Det kan bero på att personalen tycker att de kan allt redan eller att de inte själva 
ser att de tappat intresset eller engagemanget för arbetet med brukarna, enligt 
respondenten. 

Fråga 24. Finns det något som är särskilt svårt för dig i ditt arbete på det här området? 

Särskilt svåra frågor som rör bemötande är när brukare insjuknar och man bara måste vänta 
in att de ska bli så sjuka att det behövs en inläggning. En annan svår fråga är att hantera 
personals bemötande om det är dåligt. 

 

2. Chefernas syn på hur de tycker att personalen ska bemöta brukare i 

vardagen. (Frågeställning 2) 

Chef 1: Gruppbostäder LSS, kommun 1. 

Fråga 10. Kan du beskriva hur du tycker att personal ska bemöta brukare så att det blir på 

ett bra sätt? Fråga 11. Vad är ett bra bemötande?  Ge exempel? Fråga 12. Vad är ett dåligt 

bemötande?  Ge exempel?  

Att bemöta en människa med funktionshinder är som att bemöta vem som helst. Man kan 
göra sig lättförstådd genom att använda enkla ord. Man måste visa stor respekt för varje 
enskild person man möter, det är grundläggande. Respondenten upplever bemötande så 
naturligt och därmed blir frågan väldigt svår. Man får absolut inte kränka en annan 
människa, ”självbestämmande och integritet är en viktig del. Man måste vara lyhörd för 
självbestämmande, det är en grundpelare i lagstiftningen”. När man arbetar med 
funktionshindrade människor, som kanske inte förstår sammanhanget, då måste man 
komma på lösningar på problem så att det fungerar på ett bra sätt. I personalens arbete får 
det inte förekomma att någon slags makt utövas t.ex. psykologisk. 
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Ett exempel på dåligt bemötande var en god man som tagit bort en sak som hade stor 
betydelse för en brukarens livskvalitet utan att brukaren hade varit med och beslutat om 
det, så får man inte göra. 

Chef 2: Gruppbostäder LSS, kommun 2. 

Fråga 10. Kan du beskriva hur du tycker att personal ska bemöta brukare så att det blir på 

ett bra sätt? Fråga 11. Vad är ett bra bemötande?  Ge exempel? Fråga 12. Vad är ett dåligt 

bemötande?  Ge exempel? 

Personalen ska bemöta brukarna så att de ser dem som människor och tänka bort 
handikappet. ”Förr ansåg man att funktionshindrade var utan känslor och inte kunde tänka”. 
”Ser man handikappet så ökar risken att bemötandet blir sämre”. Vid hot och 
våldssituationer är det viktigt att tänka på hur man bemöter. Ett slag kan bero på 
handikappet, att brukaren inte kan kontrollera sig eller att det är en impulsgrej. Visar 
personalen rädsla kan det leda till att beteendet hos brukaren förstärks. 

Arbete med bemötandefrågor handlar mycket om att få personalen att se människan och 
inte funktionshindret tycker respondenten. Det innebär att personalen inte ska låta 
funktionshindret styra, det är lätt hänt eftersom det tar längre tid för brukaren att göra 
saker. Det kräver tålamod hos personalen om de ska låta brukaren göra saker själv 

Chef 3: Personlig assistans LSS, kommun 2. 

Fråga 10. Kan du beskriva hur du tycker att personal ska bemöta brukare så att det blir på 

ett bra sätt? Fråga 11. Vad är ett bra bemötande?  Ge exempel? Fråga 12. Vad är ett dåligt 

bemötande?  Ge exempel? 

Chefen tycker att personalen ska bemöta brukarna med vardagsrespekt, respekt för 
personen och respekt för brukares integritet det är viktigt. De måste vara flexibla och ska 
göra allt som brukaren vill. Bara det inte är förbjudet eller farligt t.ex. saker som kan orsaka 
arbetsskador som snöskottning. Personalen måste vara medveten om att brukarna befinner 
sig i en utsatt situation och i en beroendeställning, det måste personalen arbeta aktivt med 
tycker chefen. Man måste respektera att brukarna är vuxna ”att tala till dem som att de är 
små barn är inte ett okej bemötande”. Det är viktigt att personalen kan känna in, ta reda på 
och respektera hur olika personer vill ha det i olika hjälpsituationer t.ex. toalettbesök och 
dusch ”så att man kommer bort från löpandebandprincipen” . Personalen måste vara 
medveten om att de i arbetet intar en roll där man måste lämna sitt egna personliga när 
man går in till någon. Brukarna som respondentens personal arbetar med är vuxenskadade 
genom stroke, trafikolyckor, tumörer eller neurologiska sjukdomar mm. ”Det är ofta 
personer som är i ett trauma mitt i livet, och det är ganska svårt det här med att ha ett rätt 
bemötande. Bemötande kan handla om; ” att inte ta över, att just komma in i den rollen, att 
jag ska göra det brukaren vill att jag ska göra, men att göra det på ett sådant sätt utan att 
utgå från sig själv och samtidigt ska man inte ha sitt eget jag med sig, det är jättesvårt.” Det 
individuella bemötandet av brukare beror på hur brukaren är, i vilken situation den är, om 
det finns familj, om de är ensamma eller funktionshindrets grad. 
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Ett bra bemötande kräver flexibilitet och en förmåga hos personalen att inte ta åt sig 
personligen. ”Alla brukare är ju inte guds bästa barn som är jättesnälla och trevlig, så är det. 
För att man har hamnat i en beroendeställning, så många gånger förstärks de negativa 
sidorna hos personer. Det är inte lätt med bemötande heller.” 

Chef 4: Boendestöd LSS, psykiatri, kommun 2.  

Fråga 10. Kan du beskriva hur du tycker att personal ska bemöta brukare så att det blir på 

ett bra sätt? Fråga 11. Vad är ett bra bemötande?  Ge exempel? Fråga 12. Vad är ett dåligt 

bemötande?  Ge exempel?  

Att som personal bemöta brukare på ett bra sätt innebär att hälsa, se dem i ögonen vid tilltal 
och vara vänlig. Personalen ska tänka på att inte ta av brukarna något som de själva kan. De 
ska försöka peppa brukarna att lära sig nya saker, få dem att se, att saker de gör inte är fel 
utan kan göras på flera sätt. Det ska förmedlas på ett sätt som inte upplevs kränkande. 
Chefen tycker att personalen är duktiga på att bemöta brukarna. Det är viktigt att tänka på 
hur man själv vill bli bemött utifrån den situation man befinner sig i, man vill ju inte bli 
bemöt av någon som är ilsken och sur, man vill få svar om man frågar något och man vill bli 
sedd och hörd. 

Det finns brukare där personalen måste sätta gränser och det måst göras utan att vara dum, 
elak eller sårande. I arbetet med dessa personer gör man inte saker åt dem utan med dem 
det är jätteviktigt. Det innebär att motivera dem och bemöta dem så att de känner sig 
delaktiga. De ska inte bli kränkta och ledsna utan känna sig uppbackade, att det är roligt att 
göra det här med personalen. Ett av de bättre sätten att åstadkommas det på enligt chefen 
är att föreslå; ” När man t.ex. kommer hem till någon så pratar man igenom, vad är det vi 
behöver göra här idag? vad ska du göra? vad ska jag göra? och vad kan vi göra tillsamman? 
vad ska vi göra när vi är färdiga? Kan vi avsluta med en kopp kaffe där vi bara sitter och 
pratar t.ex.? Då får man en positiv anda redan från början och då går jobbet för det mest 
mycket bättre”.  

Ett bra bemötande innebär t.ex. om någon kommer på daglig verksamhet och är 
alkoholpåverkad eller drogpåverkad, vilket man inte får enligt verksamhetens regler, så tar 
personalen den åt sidan och pratar med den enskilt. Det viktiga här är att inte bli 
konfronterad inför andra brukare. 

Dåligt bemötande kan vara t.ex. att som personal ”inte” hälsa på en brukare som kommer in, 
är snäsig eller säger att, jag har inte tid med dig nu, nu ska jag göra det här. Personal får inte 
i sitt bemötande yttra parsonliga problem och beklaga sig inför brukare, det är inte 
professionellt.  

 

Chef 5: Boendestöd LSS, psykiatri, LSS, kommun 3.  

Fråga 10. Kan du beskriva hur du tycker att personal ska bemöta brukare så att det blir på 

ett bra sätt? Fråga 11. Vad är ett bra bemötande?  Ge exempel? Fråga 12. Vad är ett dåligt 

bemötande?  Ge exempel? 
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Att som personal bemöta brukare så att det blir på ett bra sätt handlar om att ” så mycket 
som möjligt försöka se sig som jämställd, alltså att man hittar en relation där man kan i alla 
fall lite försöka ha makt båda två. Vara så naturlig som möjligt, att även kunna fråga 
brukaren liksom, och inte bara säga här kommer jag, jag är chef lyssna på mig. Det är inte 
säkert att personalen har rätt alltid. Det är inte säkert att jag har mer allmänbildning eller 
vad det nu må vara”. 

”Man ska vara vänlig, allmänt normal, jag vet inte vad normal är, men liksom, inte för mycket 
eller för lite. Inte i dag har jag haft ett helvete, inte lämna ut sig, det gäller att var personlig 
på ett vanligt sätt, det gäller att lyssna. Se lite mer, ha vidvinkelsyn, men inte att det just är 
bemötande, men. Det är alltid bra att ha en extra tanke med när man jobbar. Att man ser 
om någon mår dåligt eller någon är på väg in i en psykos så att man kan stötta tidigt, det är 
alltid ett plus. Men det är inte alltid som man kan se det”. Enligt chefen så kan bemötande 
ha betydelse, i ett tidigt skede, när en brukare går in i en svårighet. Ett vänligt ord kan räcka 
för att det ska vända, personalen är till för att finnas till. 

Man ska som personal vara lagom vänlig och korrekt, man ska inte fräsa, snäsa, trampa och 
se ner på folk, det är riktigt dåligt bemötande. 

Ett exempel på dåligt bemötande; 

”Jag hade ett möte med en personal hos mig en gång och då kom det in en brukare då som 
var ganska arg, han hade varit arg på mig hela dagen över en sak vi diskuterat. Han kom 
inrusande och den här personalen skriker åt brukaren, ut härifrån du har ingenting här att 
göra! Det enda brukaren ville var, kommer du, (respondenten), till mig sen för jag måste 
prata klart med dig!” 

”Som personal är det då enklare att säga, du nu har vi möte, men jag kommer till dig sen. 
När jag tog upp det här sen då, att det här är inte var ok, varför ska du skrika? Brukaren var 
ju bara lite manisk och så där men, skrika hjälper väl ingenting” . Då säger personalen, ”Ja 
men han ska fan i mig inte bestämma!” 

”Liksom Hur vänder man det här. Det är inte han som har makt, det är inte makt det handlar 
om. För brukarens del handlade det ju inte om makt. Han är sjuk det är en jäkla skillnad, han 
bor där, det är ju vi som är gäster i hans hem”. 

Chef 6: Boendestöd, psykiatri, LSS, kommun 3. Fråga 10. Kan du beskriva hur du 

tycker att personal ska bemöta brukare så att det blir på ett bra sätt? Fråga 11. Vad är ett 

bra bemötande?  Ge exempel? Fråga 12. Vad är ett dåligt bemötande?  Ge exempel?  

Att bemöta brukarna på ett bra sätt innebär enligt respondenten att personalen inte ska 
kränka brukarna, behandlar alla brukare individuellt, att all personal försöker göra på samma 
sätt hos en brukare dvs. har gemensamt förhållningsätt samt att de har en förmåga att skapa 
tillit. En del har ett bra bemötande i sig själv och vissa inte.”Det ska vara respektfulla möten, 
det tycker jag”. Personalen arbetar i människors hem, ” Det är inte vår arbetsplats”. 
”Traditionen inom psykiatrin är ju mycket att man går in och kör över, så vill inte jag ha det”. 
T.ex. går man hem till någon, så ringer man på dörren och väntar till man blir inbjuden. 
Personalen måste vara flexibel i sitt bemötande dvs. kunna se om det inte passar att t.ex. 
städa en bestämd dag. Det kan vara så att brukaren mår för dåligt. Personalens arbete 
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handlar mycket om att kunna säga ifrån och begränsa. Det måste göras på ett bra sätt så det 
inte upplevs som kränkande. Ett bra bemötande innebär att man bemöter brukarna på 
samma sätt som man bemöter vem som helst, att man visar intresse, vill veta mer om 
personen, är engagerad och finns tillgänglig. 

Den individuella genomförandeplanen är en viktig del i bemötande, eftersom den beskriver 
hur brukaren vill ha det, t.ex. hur man lägger upp olika rutiner och hur den vill bli bemött. 

Ett dåligt bemötande är att avhysa en brukare som vill något eller vara otrevlig. Som 
personal måste man fråga vad det gäller och inte bedöma att ”du springer här varje dag och 
tjatar om allt möjligt, det är inget viktigt du vill. Det behöver ju inte vara så”. 

 

3. Enhetschefernas syn på bemötandets betydelse för brukares 

enskilda intresse, integritet, självbestämmande, delaktighet och 

jämlikhet i levnadsvillkor, (Frågeställning 3). 

 

Chef 1: Gruppbostäder LSS, kommun 1. 

Fråga 16. Vad ska man som personal göra för att tillvarata brukares enskilda intressen 

och integritet på ett bra sätt? 

Personalen är väldigt duktiga på att ta tillvara Brukares enskilda intressen.  Men 
”förutsättningarna är inte alltid de bästa” det är de som styr. ”Man måste komma ihåg att 
det finns verksamheter som har multihandikappade människor med många hjälpmedel”. De 
är komplexa och försvårar möjligheten att göra saker och ta tillvara enskildas intressen. 

Fråga 20. Hur upprätthåller man en individs inflytande och självbestämmande i 

vardagen? 

I sitt bemötande av brukare måste personalen vara lyhörd för självbestämmande. Det 
innebär enligt chefen ”att respektera om en brukare säger ifrån och vill sköta vissa saker 
själv”. 

Fråga 21. Kan du beskriva vilken betydelse delaktighet har för om ett bemötande blir 

bra eller dåligt? 

Att bemöter brukare så att de känner delaktighet och inflytande blir påtagligt i ett av chefens 
boende för ungdomar. Känner de att de inte är delaktiga i beslut så kommer det upp direkt.  
Arbetet med denna grupp vars funktionshinder bl.a. är aspergers syndrom, schizofreni och 
ADHD mm kräver väldigt mycket struktur, vilket begränsar inflytandet på vissa områden.  

Fråga 22. Hur ska man som personal bemöta en funktionshindrad individ för att den 

ska uppleva jämlikhet i levnadsvillkor? 
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Utifrån ungdomarnas förutsättningar tycker respondenten att de har jämlika levnadsvillkor. 
De har sina lägenheter, går på aktiviteter som bowling, tennis mm. Ett målande exempel är 
”Ungdomarna tycker inte att det är så kul att åka buss, men det får ju alla som inte har 
något körkort.” 

Chef 2: Gruppbostäder LSS, kommun 2. 

Fråga 16. Vad ska man som personal göra för att tillvarata brukares enskilda intressen 

och integritet på ett bra sätt? 

För att ta tillvara brukares enskilda intressen måste personalen vara lyhörd. Ett exempel; 
”När en brukare flyttade till en gruppbostad slutade han att gå på Halmstads 
fotbollsmatcher. Han ville inte gå längre utan följde med på andra grejer. Personalen trodde 
då att de inte tog tillvara på hans intressen, vilket visade sig vara fel. Intresset var förknippat 
med att han brukade följa med sin pappa på matcherna.” 

Fråga 20. Hur upprätthåller man en individs inflytande och självbestämmande i 

vardagen? 

Chefen tror att bemötande har stor betydelse för brukares inflytande, delaktighet och 
självbestämmande i vardagen, det får inte glömmas bort. När vissa brukare blir äldre på ett 
boende måste de yngre fortfarande få behålla sitt liv” Det är viktigt att prata om det 
kontinuerligt på personalmöten och i personalgruppen. 

Fråga 22. Hur ska man som personal bemöta en funktionshindrad individ för att den 

ska uppleva jämlikhet i levnadsvillkor? 

För att en brukare ska uppleva jämlikhet i levnadsvillkor måste man bemöta brukaren på 
samma sätt som man bemöter vem som helst. I sitt bemötande bör personal veta när en 
person behöver stöd och inte, brukare bara är funktionshindrade i vissa situationer. 

Chef 3: Personlig assistans LSS, kommun 2. 

Fråga 16. Vad ska man som personal göra för att tillvarata brukares enskilda intressen 

och integritet på ett bra sätt? 

För att ta tillvara brukares enskilda intressen måste personalen vara lyhörd, flexibel och visa 
respekt. De ska respektera när de ska gå undan och vara närvarande. Bemötande ser olika ut 
och är individuellt, man måste se på varje situation. Exempel; upprätthållande av kontakt 
med anhöriga när det är svårt med talet, att skapa möjlighet för utövning av intressen som 
musik. ”Det gäller att ta tillvara det som personen tycker är trevligt, det är jätteviktigt.” 

Fråga 20. Hur upprätthåller man en individs inflytande och självbestämmande i 

vardagen? 

Självbestämmande försöker nog personalen att tillgodose. ”Man får försöka att låta dem 
bestämma så mycket som de kan, men det är nog ingen aktiv tanke egentligen hos 
personalen, nu ska du få styra ditt liv”. Det är förutsägningarna som styr, en del har ett totalt 
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hjälpbehov utan större egen medvetenhet och kan inte styra assistansen med tanke eller 
ord. Andra är fullt medvetna och styr sin vardag utifrån hur de vill ha det. Personalen måste 
anpassa sig efter olika kulturer, rutiner och vad man ska hjälpa till med hemma hos någon. 
”Varje ärende är unikt”. 

Fråga 21. Kan du beskriva vilken betydelse delaktighet har för om ett bemötande blir 

bra eller dåligt? 

Delaktighet har stor betydelse för hur bemötandet blir enligt respondenten. Det är viktigt att 
brukare och alla runt omkring vet om vad som ska hända dvs. att hela informationskedjan 
fungerar. ”Det är något som fallerar många gånger, information försvinner efter vägen och 
då blir det fel och fel i bemötande, då blir det stridigheter och frågetecken.” Det är viktigt 
med framförhållning och planering. ”Dialog med varandra är bemötandefrågor som vi får 
arbeta med. Det får vi gång på gång ta upp med brukare och anhöriga för att det ska bli så 
bra assistans som möjligt.” 

Fråga 22. Hur ska man som personal bemöta en funktionshindrad individ för att den ska 

uppleva jämlikhet i levnadsvillkor? 

Jämlikhet i levnadsvillkor innebär enligt respondenten att personalen i sitt bemötande av 
brukarna ska försöka låta brukarna delta i vardagliga aktiviteter och få möjlighet att utöva 
sina intressen. Men det är inte alltid som det finns förutsättningar eftersom vissa 
funktionshinder ofta begränsar brukarens möjligheter att delta. 

Chef 4: Boendestöd LSS, psykiatri, LSS, kommun 2. 

Fråga 16. Vad ska man som personal göra för att tillvarata brukares enskilda intressen 

och integritet på ett bra sätt? 

Att ta tillvara brukares enskilda intresse och integritet är otroligt svårt när det gäller gruppen 
psykiskt funktionshindrade. Många brukare är väldigt hospitaliserade, har varit sjuka i väldigt 
många år och är svåra att jobba med. ”Det gäller alltid att locka fram brukarnas positiva 
saker, vad de kan och vad de vill göra, försöka peppa dem, få dem att göra mer, få dem att 
växa vidare”. Idag kommer nya unga brukare som inte är hospitaliserade, då fordrar nya 
arbetssätt. Då finns inte alltid rätt kompetens, det får man lösa det genom handledning och 
enstaka kurser för att öka kunskapen. 

Fråga 20. Hur upprätthåller man en individs inflytande och självbestämmande i 

vardagen? 

För att upprätthålla inflytande och självbestämmande ska personalen alltid fråga hur 
brukaren vill ha det och lyssna. Brukarna bestämmer det mesta själva t.ex. matsedel, när de 
vill äta och om de vill delta i aktiviteter mm. Det gäller att respektera brukare, 
sjukdomsbilden kan göra att de inte orkar t.ex. städa ibland, då får man skjuta på det. Många 
av de hospitaliserade brukarna är inte vana att få bestämma. 
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Fråga 21. Kan du beskriva vilken betydelse delaktighet har för om ett bemötande blir 

bra eller dåligt? 

För att göra brukare delaktiga måste personalen läsa av och ta hänsyn till dagsformen. Det är 
viktigt att även brukarna kan läsa av vad som pågår. 

Fråga 22. Hur ska man som personal bemöta en funktionshindrad individ för att den 

ska uppleva jämlikhet i levnadsvillkor? 

Att bemöta brukarna så att de ska uppleva likhet i levnadsvillkor är väldigt svårt. ”Vi har 
brukare i 40-50 årsåldern som börjar inse att de aldrig kommer att kunna få ett normalt liv, 
de får aldrig några barn, de får aldrig Volvo och hund som Svensons har. Hur bemöter man 
dem som har denna längtan? Vi vet lika väl som dem att de aldrig kommer att få det. Det är 
så svårt”. Det är viktigt att personalen inte talar så mycket om sina egna liv det kan påverka 
brukare negativ så att de börjar må sämre, men man måste svara på frågor när brukarna 
frågar. 

Chef 5: Boendestöd LSS, psykiatri, LSS, kommun 3. 

Fråga 16. Vad ska man som personal göra för att tillvarata brukares enskilda intressen 

och integritet på ett bra sätt? 

För att ta tillvara brukares enskilda intressen använder man genomförandeplaner. Den 
skapas av näransvarig personal tillsamman med brukaren. Man frågar brukaren, vad vill du 
göra? vilka mål har du? Vad vill du ha hjälp med? Det kan handal om t.ex. intressen, 
dagverksamhet och praktik mm. Genomförandeplanen följs upp varje kvartal. Personalen 
ska bemöta brukarna så de kan utvecklas. Förutsättning är att brukaren själv vill annars går 
det inte. ”Vi har några som är så sjuka att det bara handlar om att upprätthålla, behålla 
funktionerna de har, faktiskt”. 

Fråga 20. Hur upprätthåller man en individs inflytande och självbestämmande i 

vardagen? 

Att upprätthålla brukarnas inflytande och självbestämmande är en ständig kamp. Brukare 
med förvaltare har mindre inflytande över sin vardag, de har ofta dålig ekonomi som de inte 
kan hantera själva. Chefen tycker att inflytande och självbestämmande är en balansgång 
mellan vad personalen vill att brukarna ska göra för att få en vardag och vad brukarna själva 
vill. Man måste ställa sig frågor som ”Vad gör vi egentligen? vill brukarna det här? Nej! de 
kanske de inte alls vill? De kanske gör det för vår skull? Hur gör vi för att vi inte ska utöva 
makt?” 

Fråga 21. Kan du beskriva vilken betydelse delaktighet har för om ett bemötande blir 

bra eller dåligt? 

Delaktighet är en viktig del för att bemötande ska bli bra enligt chefen. Det handlar om att 
fråga och resonera med brukaren om t.ex. vardagliga beslut som rör den. Kan man inte 
diskutera med brukaren så gör man det med förvaltaren, dess juridiska person. 
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Fråga 22. Hur ska man som personal bemöta en funktionshindrad individ för att den 

ska uppleva jämlikhet i levnadsvillkor? 

Att bemöta brukarna så att de upplever jämlikhet i levnadsvillkor är svårt, ” Jag går hem till 
min familj och de bor kvar på sitt boende. Nu ska jag åka till Cypern på semester, men inte 
har de råd att åka på någon semester”. Däremot kan man tillsamman göra saker som de 
flesta gör t.ex. laga mat och göra utflykter. På dagverksamheten spelar man innebandy och 
har yoga. 

Chef 6: Boendestöd, psykiatri, LSS, kommun 3. 

Fråga 16. Vad ska man som personal göra för att tillvarata brukares enskilda intressen 

och integritet på ett bra sätt? 

För att ta tillvara brukares enskilda intressen måste personalen lyssna på brukaren och fråga 
vad brukaren vill. 

För att värna om brukarnas integritet ska personal inte kränka. Om beslut fattas som strider 
mot vad brukare tycker måste man kunna förklara varför. Ibland går det mot brukarens vilja 
för dennes eget bästa. Då är det bra att prata med den berörda, så den får uttrycka sina 
upplevelser eftersom alla upplever olika situationer på olika sätt. 

Fråga 20. Hur upprätthåller man en individs inflytande och självbestämmande i 

vardagen? 

För att upprätthålla inflytande och självbestämmande hos en individ måste man fråga vad 
den vill, hur den vill ha det, det är viktigt, man måste prat om det. När en ny brukare flyttar 
in måste personalen lära känna personen så den kan känna tillit. Då kan man få vet mer om 
hur den vill ha det, t.ex. en brukare uttryckte att den inte vill att personalen skulle prata för 
mycket, det upplevdes jobbigt. 

Fråga 21. Kan du beskriva vilken betydelse delaktighet har för om ett bemötande blir 

bra eller dåligt? 

För att göra brukarna delaktiga så måste man informera om saker som händer och fånga upp 
om det som brukarna vill. 

Fråga 22. Hur ska man som personal bemöta en funktionshindrad individ för att den 

ska uppleva jämlikhet i levnadsvillkor? 

För att en brukare ska uppleva jämlikhet i levnadsvillkor så tycker respondenten att man ska 
respektera människors hem och bekräfta vardagliga saker som den gör. T.ex. bekräfta 
loppisfynd som andra kan göra eller något som någon är stolt över . 
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4. Enhetschefernas syn på vad som är viktigt för en fungerande sociala 

relationen mellan brukare och personal, (Frågeställning 4). 

Fråga 14. Vad tycker du är viktigt för att en social relation mellan personal och brukare 

ska fungera? 

Chef 1: Gruppbostäder LSS, kommun 1. 

Den är väldigt viktig, men den sociala relationen i det nära arbetet mellan personal och 
brukare på gruppbostad kan också skapa svårigheter. ”Man jobbar väldigt tight där, man 
följer ju oftast brukaren dygnet om. Ibland kan det vara svårt, att inte bli ett med brukaren 
på något sätt”. 

Chef 2: Gruppbostäder LSS, kommun 2. 

För att en social relation ska fungera uttrycker chefen; ”Jag tror att man måste kunna läsa 
olika brukare vad de mår bra av och när de fungerar.” Det finns personal som jobbat med 
samma brukare i tjugo år, och då vet man hur de fungerar. Den sociala relationen är 
ömsesidig ” Man lär känna varandra från två håll så att säga”. 

Chef 3: Personlig assistans LSS, kommun 2. 

För att den sociala relationen mellan brukare och personal ska bli bra krävs flexibilitet och 
förmåga hos personalen att inte ta åt sig personligen av det som sägs, mycket handlar om 
personkemi. 

Svårigheter relaterat till den sociala relationen mellan brukare och personal uppstår, menar 
informanten, oftast om det finns någon släktrelation, tidigare vänskapsrelation mellan dem 
eller att det kommer en vikarie som inte känner brukaren. Maka eller maka som går in som 
vikarie kan fungera. Finns det en tidigare vänskapsrelation kan det bli svårt med 
gränsdragningar och personalen får ta saker som man normalt inte ska ta, det blir för stort 
personligt engagemang. Det är bättre att ha kvar vänskapsrelationen och ha någon annan 
anställd. 

Chef 4: Boendestöd LSS, psykiatri, kommun 2. 

För en fungerande social relation mellan personal och brukare är det viktigt att personkemin 
stämmer till viss del, det är jätteviktigt att de kan samarbeta och respektera varandra. Dessa 
bitar blir särskilt viktiga i det kontaktmannasystemet som används, där varje personal är 
kontaktperson för ett antal brukare. Kontaktpersonen håller i de viktigaste bitarna runt en 
brukar t.ex. kontakt med anhöriga, betala räkningar och boka tider mm. Det kan handla om 
känsliga saker, fungerar inte kontakten måste kontaktpersonen byta ut. På följdfrågan, hur 
personlig kan man vara? svarar chefen; man behöver inte berätta om alla personliga 
erfarenheter, men man kan berätta om sin familj och om sig själv. Man ska inte lämna ut för 
mycket t.ex. berätta om sina sjukdomar, man måste ha lite urskiljning. Chefen tror absolut 
att det påverkar bemötande och att det finns personal som missar det här lite gran, det 
handlar t.ex. om personals personliga problem som lastas över på brukare och inverkar 
negativt på det professionella bemötandet. 
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Chef 5: Boendestöd LSS, psykiatri, kommun 3. 

För att en social relation mellan personal och brukare ska fungerande är det viktigt att båda 
parter är delaktiga. Som personal gäller det att vara personlig på ett vanligt sätt, som man är 
mot andra och det gäller att lyssna. Man får inte vara för personlig, lämna ut för mycket om 
sig själv som kan påverka brukare negativt. 

 

Chef 6: Boendestöd LSS, psykiatri, kommun 3. 

För att en social relation mellan personal och brukare ska fungera så måste det hos 
personalen finnas ett engagemang och ett intresse för målgruppen med psykiska 
funktionshinder. ”Jag hör ibland personal säga att man får ingenting tillbaka” . Det är ofta 
men inte alltid som dessa människor kan vara väldigt självupptagna, ser bara sin sjukdom, sig 
själv och sina besvär. Men menar respondenten, ger man bara själv så får man tillbaka. ”Det 
kan vara litet och banalt det som man får, men när man får det, kan det vara fantastiskt” 

5. Vilken kännedom har cheferna om det nationella programmet ”om 

bemötande av människor med funktionshinder” (SISUS, 2003)? 

(Frågeställning 5) 

Fråga 19. Känner du till det nationella programmet ”om bemötande av människor med 

funktionshinder” för att öka kompetensen om bemötande? 

Chef 1: Gruppbostäder LSS, kommun 1. 

På frågan om chefen känner till programmet blir svaret: ”Nej det gör jag nog inte, nu måste 
jag vara riktigt uppriktig här. Nej det gör jag nog inte” 

Chef 2: Gruppbostäder LSS, kommun 2. 

På frågan om chefen känner till programmet blir svaret: ” Jag har sett det i något 
sammanhang men inte mer än så. Jag har hört talas om det”. 

Chef 3: Personlig assistans LSS, kommun 2. 

På frågan om chefen känner till programmet blir svaret: ”Jag kan inte säga att jag rakt upp 
och ner känner till programmet. Mycket av sånt här kommer ju in och implementeras i 
arbetet vartefter. Vi fick åka på några kurser, men det var ju för några år sedan. Vi får ju 
också in senaste nytt genom SKL” (Sveriges Kommuner och Landsting). 

Chef 4: Boendestöd LSS, psykiatri, LSS, kommun 2. 

På frågan om chefen känner till programmet blir svaret: ”Jag hör att jag har nog har hört 
talas om den. Men ska jag var ärlig så har jag inte läst den. Det talades ganska mycket om 
den när den kom, men jag har inte läst den, jag har säkert sett den men inte läst den tyvärr”. 
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Chef 5: Boendestöd LSS, psykiatri, LSS, kommun 3. 

På frågan om chefen känner till programmet blir svaret: ”Nej, jag är jättedålig på sånt här, 
jag kan ha det här, det kan ligga i den här högen utan att jag har kopplat det till just den. Jag 
har säkert läst den också” 

Chef 6: Boendestöd LSS, psykiatri, LSS, kommun 3. 

På frågan om chefen känner till programmet blir svaret: ” Jag har hört talas om det. Men kan 

inte säga någonting om det” 


