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Abstract
Working as a public service employee includes descicionmaking at various levels and the
descicions they make and their work is in the public eye. In other words, everything you do is
critically scrutinized by not only your employer, but also by the public. People in general
seem to think that decisionmaking and ruling for public employees, is quite simple to do,
since there are laws and regulations to follow. There is also an widespread opinion that this
work is based on the good will of those making these descisions. To make a concept
definition and make the concepts visible, what they mean, involve and ways to achieve set
goals could be a way to clarify this. My intention is to examine how public employees- in this
case LSS-clerks (Law of Support and Service for Disabled and Handicaped)- view health,
healtwork and concepts related to this.

There are many ways to work for improving and promoting your health. Politically this work
is set by e.g. making policydocuments and granting financial support. Being disabled is
however not merely a question of being granted support as a group of disabled people, but
also being recognized as human beings with the same needs and capabilitys as anyone else.

Equality and participation- concepts we can relate to, and are eager to use whenever there is
discussion about injusticies or overruling in any form by official employees. Important
concepts to clarify and visualize. Health Promoting work aim at equality in health and people
can’t achieve their very best health unless they are given possibility of controlling
determinants that are crucial for their health. Especially since many of the determinats that
affect people and their health is in their surrounding enviroment and its shaping.

WHO’s definition of health suggests that health is to be considered as an resource, and that
individuals and community are both responsible for health and its determinants, but the
community must provide possibilitys for the individual to control their own lifes.

In my examination I found that the employees working with these issues on daily bases, had a
notion of the concepts and their meaning. I also found that regarding health, the intervjued
clerks, saw an obvious connection between health promoting activities and what the
individual can do. We tend to see beyond the individual and set goals for what we imagine
they can or can’t do. Also what they will or won’t do, insted of asking and granting their
immediate need of health promoting  activities. The reason this is I think, is because we
haven’t made it clear enough that health is something most people want and strive for, in our
own way, wheater we are disabled or not. For some people it is so obvious they can’t even put
it in words. Health as an human right and community responsibility for it’s citicens and those
who work within the communitys, should be on top of the list as it’s clear that official
employees have to feel they are supported in their work to do a good job.
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Inledning
Avsikten med denna uppsats är att undersöka vilken syn på hälsoarbete och begrepp jag
relaterar till detta som finns bland LSS-handläggare. LSS-handläggare är en intressant
personalkategori att undersöka eftersom de dagligen kommer i kontakt med människor som
står i ett beroendeförhållande till de lagar och förordningar som finns, vilka reglerar de
verksamheter handläggarna arbetar inom. Det blir också en fråga om hur de tjänstemän som
arbetar inom dessa sektorer tolkar de olika begrepp som används. Att bemötandet är viktigt
hos dem som arbetar i offentlig verksamhet lyfts fram i SOU 1999:21 Lindqvists nia -
Slutbetänkandet av Utredningen om bemötandet av personer med funktionshinder, där man
bland annat pekar på att i bemötandet speglas våra värderingar, attityder och vår tolkning av
de olika begrepp vi möter. De menar vidare att bemötandet ytterst är en politisk fråga och att
det enskilda mötet mellan handläggare och funktionshindrad formas genom de värderingar
och den lagstiftning som finns i samhället. Tideman (2000) menar att politik handlar om att
fördela värden, vilket bland annat sker genom organisationen:

Organisationsvalet är därför inte neutralt utan är starkt ideologiskt laddat.
Synsätt och värderingar uttrycks i organisatoriska lösningar och valet av
organisation påverkar resurser, kompetens och inriktningen på samhällets
insatser. I organisationsvalet ligger också status och identitet för de som behöver
organisationens insatser. Ur det politiska perspektivet blir organisationsvalet
centralt för såväl resurstilldelning som förutsättningar att förverkliga de
handikappolitiska målsättningarna (Tideman, 2000, s.241).

Vidare heter det att ”Organisationen spelar roll som struktur och bärare av idéer, kunskap,
mål, värderingar och handlingar som betraktas som legitima och som ska vara vägledande för
verksamheten” (Tideman, 2000 s.242).  Det är också rimligt att anta att ju mer beroende
individen är av samhällets insatser desto större roll spelar det hur dessa är organiserade.

I min vardag i möte med människor och via media får jag olika infallsvinklar på hur det är att
leva med olika former av funktionshinder. Denna benämning, funktionshinder, används dock
inte alltid. Ordet handikapp förekommer också. Handikappbegreppet kan förstås i meningen
att ett funktionshinder blir ett handikapp då de krav vi som individer eller grupper ställer inte
möts av de resurser som finns. De resurser som finns utgår oftast ifrån vad som betecknas
som normala krav (Tideman 2000). Hjelmquist menar att ”Handikapp uppstår dock endast om
miljön, i vid mening, ställer krav på individens handlingar och aktiviteter som medför att
sociala roller som vore normala för individen inte kan förverkligas” (Carlsson, Hjelmquist &
Lundberg, 2000, s.32).

Min erfarenhet säger att människor i allmänhet anser att arbetet utifrån gällande lagstiftning
kan tyckas vara enkelt. Det finns också en utbredd uppfattning bland de människor jag möter
att detta arbete ofta blir godtyckligt. En anledning till det kan vara att det föreligger stort
utrymme för tolkning och att ekonomin uppfattas ha en betydande roll, vilket säkerligen ofta
är fallet. Frågan är då om det spelar någon roll ifall det finns en samsyn kring de begrepp som
figurerar i de flesta dokument som på något sätt skall reglera verksamheter eller vara
vägledande, eller om man kan lita på att de tjänstemän, i detta fall handläggare vid
biståndsenheten, som gör utredningar ser till och förstår det som var intentionen med rådande
texter. Kort och gott; hur påverkar deras egna värderingar, attityder och tankar detta arbete.

Det har till exempel visat sig att handläggare inte alltid verkar förstå den politiska
styrningsintentionen och att de har mycket lite kontroll över resurstilldelningen, varför deras
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arbete försvåras (Lewin 1998). I SOU 1999:21 menar man således att
”Verksamhetshuvudmännen  bör ta ett särskilt ansvar för att de anställdas kompetens om de
grundläggande principerna för samhällets stöd till personer med funktionshinder stärks samt
verka för att en gemensam grundsyn växer fram inom berörda verksamhetsområden….”
(SOU 1999:21, s. 65). Man menar också att det under utredningsarbetet visat sig att politiker
och tjänstemän saknar kunskap om intentionerna bakom de handikappolitiska målen och hur
dessa skall följas upp rent praktiskt, liksom att ”det finns en brist på samsyn hos olika
huvudmän när det gäller att tolka regelverk, att göra behovsprövningar, att ge stöd och
möjlighet till inflytande och valfrihet för den enskilde” (SOU 1999:21, s.66). Ett steg i ett
sådant arbete skulle kunna vara att lyfta fram och tydliggöra de olika begrepp som finns, vad
de innebär och vilka vägar som finns för att uppnå ställda mål. Sjöberg (2000) menar i
anslutning härtill att myndigheter såsom kommunen, försäkringskassan, landsting och även
länsstyrelse bör samarbeta med syfte att såväl höja kompetensen som att riva murarna mellan
de olika myndighetskulturer som finns, och att det vid närmare granskning av 15 § LSS ligger
nära till hands att kommunen bör vara initiativtagare till ett sådant samarbete.

Problemformulering
Det finns en rad politiska styrdokument  och lagar som reglerar vilka former av stöd som skall
utgå, vem som är berättigad till dem och vem som skall betala. Till dessa hör till exempelvis
omsorgslagen liksom lagen om stöd och service till funktionshindrade- LSS- samt en rad
styrdokument såsom handlingsplan för handikappolitiken. Mitt intresse för problematiken
kommer sig av flera olika omständigheter, dels är jag nyfiken  på hur det förhåller sig då
texter avsedda att styra verksamheter av ovan nämnda slag omtolkas på tjänstemannanivå.
Dels har jag under en lång tid kommit att träffa en rad olika människor med kontakter till
offentlig verksamhet av olika slag, kontakter som ofta medför ett beroende av de lagar och
bestämmelser som finns, men också till de människor de möter, det vill säga de som
handlägger deras ärende.

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn på hälsa och hälsoarbete- vilka
hälsobegrepp- som används av ett urval LSS-handläggare, den yrkesgrupp som i sin vardag
möter människor med funktionshinder. Därmed är syftet också att undersöka hur LSS-
handläggarna praktiskt relaterar beslut och åtgärder till sin syn på dessa. Tänker de som
handlägger LSS-ärenden i termer av stärkande av individens egna resurser, dvs. arbetar man
med föresatsen att människor skall klara av så mycket som möjligt själva. Genom att stärka
brukaren stimuleras utvecklandet av personliga färdigheter. Att utveckla personliga
färdigheter innebär för mig att samtidigt som man tillgodoser de behov som finns är
föresatsen i allt arbete man planerar och genomför att ta tillvara och utveckla individens egna
förmåga att eventuellt kunna tillgodose sina egna behov eller utveckla fler strategier för det än
det omedelbart synliga. Detta kan på sikt leda till en mer hanterlig vardag för brukarna, med
bl.a. en större känsla av delaktighet i samhället och kan då handläggarna genom detta anses
arbeta mot de mål av delaktighet och jämlikhet som finns?

Jag tänker mig vidare att fundera över vilken betydelse deras tolkning av begrepp har då dessa
begrepp finns i olika dokument och används för att verkställa beslut  baserade på dem och
därigenom påverkar människors liv på ett eller annat sätt.

Jag har inte för avsikt att använda mig av ett brukarperspektiv, dvs. de som nyttjar de tjänster
grundade på beslut  med lagtexter och regler som bakgrund, och som är beroende av att de
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fungerar, men kommer att använda mig av detta i de fall jag anser att de behövs för att belysa
eller tydliggöra.

Frågeställning
� Vilka tankar har de intervjuade LSS-handläggarna om hälsa och hälsoarbete?

� Vilka föreställningar har de om begrepp såsom delaktighet, jämlikhet, meningsfullhet,
samverkan och helhetssyn?

� Använder de sig av begreppen i sin yrkesutövning?

Bakgrund
Alla möter vi människor med vilka vi har olika relationer. Några människor kommer att stå
oss riktigt nära, ofta därför att vi väljer att låta dem göra det eller också för att vi får möjlighet
att göra så. De som står oss närmast kan vara förutom familj och vänner, en handläggare på
kommunens socialförvaltning som får stor insyn i din livssituation och de villkor som gäller
för just dig. Som funktionshindrad har du inte samma valmöjlighet då du är beroende av att
möta människor med olika befattning i olika situationer (Gustavsson, 2001). Du får ett
mycket stort kontaktnät och det är mer sällan med människor du väljer för att ni kommer bra
överens eller finner varandra, det blir ofta en  påtvingad relation och spridningen blir stor och
det gäller att som sökande ständigt vara flexibel då förutsättningarna ändras snabbt och ofta
(Brusén, & Hydén 2000).

Att arbeta inom offentlig förvaltning och ha som uppdrag att verka för samhällets bästa, kan
ses som ett förtroende och en utmaning. En av de uppgifter som finns är handläggning av
ärenden hos tjänstemän. Handläggning kan beskrivas som åtgärder, vilka syftar till att föra en
sak eller fråga fram till ett formellt beslut, dvs. en beteckning för det arbete en myndighet
ägnar åt sina ärenden (Wennergren, 2000). Hur handläggningen skall ske finns regler för, men
det är också beroende av hur tjänstemännen själva uppfattar sin roll, vilka krav det ställer och
hur de tillåts utveckla detta, både i sin yrkesutövning och som medborgare i det samhälle de
själva lever i (Lundquist, 1998).

Olika handläggare möter de sökande beroende på vilket stöd och enligt vilken lag de söker
under. LSS-handläggare, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade ansvarar för
en form av handläggning. LSS är en rättighetslag, många som arbetar i verksamheter där den
tillämpas kallar den pluslag och andra insatser skall inte påverkas av om du får insatser enligt
LSS. ”Omsorgslagen och LSS avser således främst att ge individuella lösningar för att möta
de sociala individbehov i den dagliga livsföringen och inte behov av hälso- och sjukvård”
(Lewin,1998, s.25).

Det finns vidare en nationell handlingsplan för handikappolitiken vilken lyfter fram också
funktionshindrade människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhället –Från Patient till
medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000:79. I och med att
handläggare möter människor som hamnar i en beroendeställning till dem, blir det för  mig
intressant att se till inte bara bemötandet, vilket beskrivs i bemötandeutredningen Lindqvists
nia, men också hur de tänker omkring och vad de lägger i begrepp som för mig är relevanta
då man arbetar med människor och vilka jag starkt förknippar med hälsoarbete och främjande
av individens hälsa.
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Varför hälsa och hälsofrämjande?
”Hälsa” som begrepp och ”hälsofrämjande insatser” är ord vi möts av i många sammanhang.
Frågan är om målsättningarna om god hälsa gäller för alla? Kan alla ha eller få hälsa? Är det
något vi alla strävar efter men på olika sätt och ses denna vår strävan av de som står oss
närmast? Är det viktigt för alla att sträva efter? Vad innebär det mer konkret och vilka
begrepp förknippas med hälsa och hälsofrämjande?

I Ottawa, Kanada, hölls 1986 en internationell konferens för det hälsobefrämjande arbetet.
Arrangör var WHO i samarbete med det som kan sägas motsvara socialstyrelsen i Kanada och
det kanadensiska folkhälsoförbundet. På konferensen antogs en rad punkter som sågs
avgörande i hälsoarbetet, såsom en hälsoinriktad samhällspolitik, betydelsen av stödjande
miljöer, att hälsofrämjande arbete också handlar om insatser på lokal nivå och att
utvecklingen av personliga färdigheter skapar möjligheter för människor att själva göra de val
de ser som hälsosamma för dem ( Ottawa- manifestet om hälsobefrämjande arbete,
Socialstyrelsen 1987).Med detta som bakgrund finns begrepp vilka känns mer centrala att
lyfta fram då det gäller att bedriva hälsoarbete på alla nivåer: delaktighet, samverkan,
meningsfullhet, jämlikhet och helhetssyn.

De begrepp jag förknippar med hälsoarbete omfattar alla människor, också de som får stöd i
olika former. Stöd kan utgå i olika former och kan till exempel vara viss ekonomisk ersättning
vilken utgår för skälig levnadsstandard, beräknad på att vederbörande klarar av att tillgodose
sina egna inköp, att hjälp finns för tillagning etc. Stöd kan också vara att få möjlighet att
stärka mina egna, inneboende förmågor och få hjälp att utveckla dem till resurser jag kan
använda i mitt dagliga liv, vilket är viktigt för alla människor. Vi behöver känna att vi har
möjlighet att påverka vår egen livssituation för att vi skall ha en möjlighet att må bra, öka vårt
välbefinnande och vår livskvalitet och för att vi skall ha en möjlighet att känna någon mening
med vårt liv. Antonovsky ( 2000) skriver att människor behöver känna att de har kontroll över
sitt liv, och att detta uppnås genom att man kan förstå sin situation, att man kan hantera den
och att livet känns meningsfullt.

Det finns dock olika former av hälsoarbete, dels folkhälsoarbete riktat mot en befolkning eller
delar därav där arbetet bland annat består i att utveckla strategier och strukturer, möjliggöra
och undanröja hinder för den enskilde att göra hälsosamma val. Detta arbete sker bl.a. på ett
politiskt plan. Där utformas lagtexter som reglerar verksamheter, folkhälsomål och utväljande
av arenor att arbeta utifrån. Hälsoarbete kan, som jag uppfattar det, vara mer direkt riktat till
enskilda individer och utgå mer ifrån individens egna resurser och upplevelser. Men
hälsoarbete i alla former är till stor del fråga om de processer människor själva skapar och kan
ses som en direkt följd av eller kanske förgrund för folkhälsoarbete.

I ett sådant arbete är det också viktigt att det finns en balans mellan de resurser individen har
och de krav som ställs från omgivningen (Carlsson, 2000). Att vara funktionshindrad ställer
krav, inte minst på personen i fråga. Men det ställer också mycket stora krav på omgivningen,
och hur och i vilken omfattning det finns stöd kan för den funktionshindrade vara avgörande
för huruvida möjlighet finns att leva vad vederbörande betecknar som ett drägligt liv. För att
det skall vara ett stöd som blir meningsfullt, i största möjligaste mån vara stöttande och inte
passiviserande och ändras i takt med att behoven växlar, krävs även att andra aspekter tas i
beaktande då alla former av stöd diskuteras (Gustavsson, 2001). Jag tänker då på de behov
som så att säga går utanför vad som ofta betecknas som grundläggande behov av föda och
hygien, detta kan vara till exempel tillträde till lokaler, hygienutrymmen, tillträde till olika
aktiviteter, tillgång på hjälp för att ha möjlighet att utnyttja olika aktiviteter. Det kan vidare
vara saker som till exempel att komma ut i friska luften varje dag, simma varje vecka, träffa
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andra människor. Med andra ord, ha möjlighet att göra vad jag finner främjar min hälsa och
gör att mitt liv får mening.

Vi vill alla ha rätt att vara del av samhället utifrån våra egna förutsättningar och få våra behov
tillgodosedda. För att våra behov skall tillgodoses har vi utvecklat en rad olika funktioner
både på individnivå och samhällsnivå. Som exempel kan nämnas tillgång på mat, oberoende
av var du bor och årstid, tillgång på rent vatten, bostäder. Vi har också utvecklat
samhällsstrukturer som förväntas klara av att tillgodose behov som kanske inte alltid ses som
grundläggande, men vilka vi ändå är mer eller mindre beroende av. Så kan till exempel
allmänna kommunikationsmedel fylla behov av förflyttning och kanske vara en förutsättning
för att vi skall ha möjlighet att arbeta och försörja oss och därigenom fylla behov av mat,
bostad och närhet till andra människor. Arbete för jämlikhet kan ses fylla vårt behov av
rättvisa och vårt behov av självaktning, dvs. att vi är värda något som människor. Behov kan
följaktligen också fyllas genom att jag som individ förutom att få hjälp med mat och hygien
också har tillgång och tillträde till saker som främjar min egna hälsa. Att så är fallet ses ofta
som självklart då det gäller människor som klarar av att tillgodose detta själva. Frågan är om
det gäller också då de behov vi har resulterar i att vi måste ha hjälp för att ta oss till platser, få
hjälp av personal eller ha tillgång till hjälpmedel för att detta skall vara möjligt. Det blir i
dessa fall ofta en fråga om var pengarna skall tas, och man ifrågasätter istället behovet,
individen och rätten till hjälp. Att det finns samhällsstrukturer som möjliggör att jag på ett
positivt sätt kan arbeta för detta och då min egen förmåga inte räcker till fullt ut, kan få stöd
och hjälp blir självklart då man pratar om arbete med begrepp som delaktighet, samverkan
och jämlikhet.

LSS
I det följande kommer jag inte att redogöra för lagstiftningens tillkomst eller diskussionen
som förekommer om den medverkar till ytterligare segregation eller om den endast skall ses
som en förstärkning av de medborgerliga rättigheterna (tex. Tideman, 2000; Brusén, 2000).
Diskussionen förekommer och särlagsstiftningen kan följaktligen ses ur flera perspektiv.

LSS - Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade- är en rättighetslag och innebär
att lagstiftaren definierat en s.k. personkrets, ett antal rättigheter som personkretsarna kan
utkräva och innebär att den enskilde ges möjlighet att i en rättslig process i
förvaltningsdomstol pröva de beslut som myndigheter fattat utifrån den enskildes begäran.
LSS är också en pluslag, och annan lagstiftning såsom SoL - Socialtjänstlagen-  och HSL -
Hälso och Sjukvårdslagen-  kan förekomma samtidigt med LSS-insatser hos en och samma
person. Det är när annan lagstiftning inte riktigt räcker till för att täcka upp behovet av
samhällets grundläggande trygghet som LSS skall tillämpas (Sjöberg, 2000).

Tidigare studier
Sjöberg (2000) menar att enligt socialstyrelsens slutrapport 1997, Handikappreformen,
samlade och långsiktiga lösningar med grund i helhetssyn bör styra planeringen och
utvecklingen av verksamheter riktade till funktionshindrade. Också att behov av samverkan
betonas i lagstiftningen, men att någon nämnvärd effekt ännu inte visat sig;

”Socialstyrelsen anser
–att konkreta former för samverkan och samarbete måste utvecklas, spridas och
stärkas bl.a. för att möjliggöra planering och en god verksamhetsutveckling,
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-att  en förutsättning för kompetens- och kvalitetsutveckling är att samverkan på
alla nivåer sker när insatser till personer med funktionshinder planeras och
utförs,
-att funktionshindrades möjligheter till en individuell planering både enligt HSL
och LSS måste förstärkas genom en tydligare reglering”

 (Sjöberg, 2000, s.94).

Socialstyrelsen beskriver i studie betydelsen av LSS-insatser för personer tillhörande
personkrets tre, dvs. de som har omfattande fysiska eller psykiska funktionshinder och inte
innefattades av den tidigare omsorgslagen, och betydelsen av självbestämmande och
delaktighet i samhällslivet för dessa personer. Studien visar på att vid fråga om förändrade
levnadsförhållanden under de senaste tio åren, svarar så många som 45 procent att situationen
försämrats och hänvisar då till försämrad hälsa. Den grupp som har personlig assistans uppger
att de genom LSS-insatsen fått en positiv påverkan på samhällsdeltagande och delaktighet
(SOU 2001:56).

Lindqvists nia (SOU 1999:21) som kartlagt och analyserat frågan om bemötandet av personer
med funktionshinder, menar att utredningen visar att det finns stora brister vad gäller
bemötande och att många känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta. Det handlar om att
bemötandet är en politisk fråga eftersom det speglar det samhälle vi lever i, de lagar vi
efterlever och de attityder som finns och den värdering vi tillskriver rättigheter med ekonomi
som grund. Lindqvist menar att det finns en uppenbar klyfta mellan ideal och realitet och att
bemötande och attityder bör förbättras hos anställda och politiker för att bättre kunna stärka
individens rättigheter. För att utveckla och förbättra bemötandet föreslås nio olika vägar att
arbeta utifrån. Jag avser endast att beskriva två här då jag menar att de belyser de viktigaste
aspekterna i min uppsats;

� Lagfäst rätten till delaktighet…..Det behövs en övergripande lagstiftning för att realisera
målet om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder och för att förhindra
utanförskap……..I den svenska lagstiftningen finns både särskilda lagar på
handikappområdet och ett stort antal bestämmelser om tillgänglighet, stöd och service
inom de lagar som reglerar olika sakområden. Däremot finns handikappområdet inte
nämnt i den svenska grundlagen. Jag anser att detta är en allvarlig brist, eftersom olik
sektorslagar och liknande aldrig på ett tillfredsställande sätt kan ge uttryck för en allmän
strävan att skapa delaktighet inom alla samhällssektorer….Både i den offentliga debatten
och i officiella dokument reduceras handikappolitiken ofta till frågor om vård och
omsorg……Handikappfrågan är helt enkelt inte tillräckligt synlig och etablerad i
samhällsdebatten (SOU 1999:21, s.33-35).

� Vidga rätten till tillgänglig samhällsinformation…..Handikappolitik är ytterst
demokratifrågor. Alla skall ha lika rätt att bidra till samhällets utveckling. Tillgång till
samhällsinformation och möjlighet att få del av allmänna handlingar är en förutsättning
för att vi skalla kunna utöva våra medborgerliga rättigheter och nå full delaktighet och
jämlikhet i samhället…..Handikappombudsmannen skriver i sin rapport till regeringen
1997, att två tredjedelar av de statliga myndigheterna 1995 angav att de inte hade någon
information som var tillgänglig på vare sig punktskrift, kassett, diskett eller lättläst. Fyra
av tio myndigheter var inte heller beredda att på begära ta fram information i anpassad
form…….När vissa myndigheter inte anser att de ens på förfrågan skall göra information
tillgänglig leder det till att funktionshindrade medborgares möjligheter att uppnå jämlikhet
och delaktighet kraftigt försvåras (SOU 1999:21, s.49-52).
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I Funktionshinder och medborgarskap ( Lewin,1998) menar man att det finns en
motsägelsefull aspekt av  LSS- och omsorgslagen. De åtgärder som bedrivs där också
funktionshindrade personer skall ses som en naturlig variation inom en befolkning, kan också
försvåras genom dessa lagar. Detta eftersom stödet i sig är individinriktat och i stället för att
betona den omgivande miljön och de lagar och förordningar som finns i ett samhälle väljer
man att se utifrån ett perspektiv som uppfattar funktionshindrade människor som svaga och
utsatta. Detta beskriver även Gustavsson (2001) då han menar att det uppstod en paradox då
idéen om stöd till mer eller mindre permanent svaga grupper utvecklades. Detta eftersom
stödet som skulle reducera olikheterna, så långt det gick i livsvillkor, samtidigt skapade
speciella livsvillkor för dem som skulle ha stödet och i och med detta identifierades som
annorlunda. Detta är en debatt som förs inom handikappolitiken i Sverige och som ofta lyfts
av förespråkare för integrering som menar att det ligger en motsättning i vilja att skapa
jämlika villkor för människor genom att skapa särlagstiftningar och särskilda omsorger.

Teori
Mitt val av teorier handlar om vilka behov, rättigheter och skyldigheter vi har både som
individer och medborgare i samhället. Det finns en mängd olika val att göra här och jag har
valt att lyfta fram bara ett litet urval, inte på något sätt säkert att det är representativt för de
frågor jag ställt. Att arbeta med människor ställer stora krav på din förståelse av de olika
behov vi har och din förmåga att knyta samman olika begrepp. Det blir också betydelsefullt
hur du relaterar dessa till ditt yrke. De val vi gör avseende livsstil, bemötande av andra och
vårt engagemang i olika frågor styrs till stor del av de behov, attityder och värderingar vi har.
För att något skall vara meningsfullt behöver människor känna att de har möjlighet att
samverka med andra och känna mening med det de gör. Detta gäller oavsett vilken sida av
skrivbordet man sitter på, det vill säga oberoende av om man är tjänsteman eller sökande. Jag
lyfter inte alla begrepp i mitt teoriavsnitt, tex. beskriver jag inte begrepp såsom resurser och
insatser, utan ett urval och kopplar sedan andra begrepp till mina resultat, vilka jag ser
relevanta för antingen min frågeställning eller de svar respondenterna gett. Så har jag valt att
lyfta ett begrepp som empowerment  här men inte i min frågeställning. Hur vårt bemötande
och våra föreställningar om olika begrepp ser ut kan dels bero på den egna bakgrunden, det
vill säga vilka erfarenheter vi gjort, den förförståelse vi som individer har för det som sker
och vilken innebörd den organisation där vi arbetar lägger i begreppen. Det är också beroende
av vilken policy där finns för att bemöta olika saker, och hur detta konkretiseras och det stöd
eller brist på stöd du upplever dig ha i din tjänsteutövning. Så menar till exempel Davies och
Macdonald(1998) att delaktighet förutsätter att människor ges tillgång till de arenor där de
verkar och där de har möjlighet att påverka sina liv och de val som är viktiga för dem(tex.
Davies & Macdonald,1998; Tones & Tilford,2001) Om människor känner att de är delaktiga i
de val och beslut som rör deras vardag underlättar det arbetet för demokratin och att
människor vill ta ansvar för det som rör dem. Vår empowermentförmåga är beroende av vår
egen upplevda förmåga att göra det bästa av de förutsättningar vi har, både personella och
samhälleliga. Ett mycket förenklat sätt att illustrerare det förhållande jag ser finns mellan de
olika komponenter jag valt att lyfta i mitt arbete skulle kunna se ut på följande sätt;
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Vi har alla � Behov

Hur dessa behov blir
sedda, bemötta och hur vi
uttrycker dem avgörs
till stor del genom
omgivningens � Attityder och Värderingar

Bemötandet påverkar vår
känsla av att vara    � Delaktiga

och � Jämlika

andra i samhället.

Känner vi oss som
individer sedda och
delaktiga har vi större
möjlighet utveckla �  Empowermentförmåga

I detta arbete behöver vi � Helhetssyn

Dessa aspekter kan
utgöra en del av den
grund att arbeta
utifrån då man
arbetar med � Hälsa och Hälsofrämjande

Då man arbetar med människor och deras hälsa är det viktigt att ha med så många aspekter
som möjligt. Detta för att arbetet skall ha möjlighet att kännas meningsfullt för de människor
det gäller, men också för att resultaten skall bli meningsfulla, varaktiga och långsiktiga.
Liksom att det sällan finns en lösning eller en sanning, det gäller med andra ord att försöka få
med en så stor bild som möjligt av det som sker.

Behov
Vi har alla behov vilka kan beskrivas som grundläggande för oss som människor. Rent
fysiska behov och behov av närhet och social gemenskap för vår omedelbara överlevnad. Vi
har också behov av att uttrycka oss som individer, finna mening i vårt liv och kunna växa i
vår roll som människor. Moxnes uttrycker att vi har ett växtbehov men att det är en tvetydig
process där det inte alltid är självklart vilka val vi gör; ”Vi söker växt, men det sker ofta på
bekostnad av stabiliteten. Vi önskar stabilitet, men får den bara på bekostnad av reducerad
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växt” (Moxnes, 1995, s.139). För att vi skall kunna utvecklas som människor krävs att vi
vågar och ser oss tillräckligt motiverade för att våga lämna det trygga för ett ögonblick och
göra nya erfarenheter.

Maslows behovsteori utgår ifrån att vi alla har behov, vilka förutom våra rent fysiologiska
behov också är närhet till andra människor, bekräftelse av den egna personen,
självhävdelsebehov. dvs. att kunna visa vad vi kan och hur långt vi kan sträcka oss och ett
behov av att stilla vår nyfikenhet och att få möjlighet att kunna uttrycka och använda våra
inneboende resurser. Dessa är alla grundläggande för vår utveckling som människor och kan
ses om vår drivkraft (Jerlang mfl., 1999).

Således kan man anta att då vi upplever att våra behov är fyllda och vi känner oss trygga som
individer, kan vi välja olika strategier för att aktivt delta i vår omgivande miljö och
samhällslivet.

Attityder och Värderingar
Enligt Angelöw och Jonsson (1990) brukar attitydbegreppet inom socialpsykologin handla om
de föreställningar, idéer och känslor vi har om ett speciellt objekt, situation eller individ, och
vår benägenhet att handla på ett visst sätt utifrån detta. Vidare att våra attityder hjälper oss och
ger en grund för hur vi skall tolka vardagshändelser, att vi genom erfarenhet lärt oss uppskatta
respektive förkasta vissa beteenden då dessa antingen belönas eller bestraffas. Också att vi
genom attityder stärker vårt självförtroende och försvarar oss mot kritik som kan skada vår
självkänsla, och att vi visar omvärlden vilka vi är, vad vi gillar, ogillar, dvs. uttrycker våra
värderingar. Vi har olika attityder beroende på vilka vi är, vår bakgrund, utbildning, arbete,
tiden vi lever i och samhällets uppbyggnad. I anslutning härtill menar Hjelmquist att det
sociala samspelet mellan människor sällan uppmärksammas då handikappbegreppet
diskuteras. Istället avses oftast den fysiska miljön då miljöaspekten lyfts fram. Också att då
attitydstudier genomförts visar de på att folk i allmänhet intar en negativ attityd till personer
med funktionshinder, men att dessa resultat kan ifrågasättas. Det människor är negativa till är
ofta begränsningen och inte personen med begränsningen, vilket tidigare studier visar på. Han
menar att ”Detta skapar ambivalens snarare än en generellt negativ attityd” (Carlsson, m. fl.,
2000, s.41). Omgivningens attityder kan sägas vara en av de viktigaste miljöfaktorerna.

        Föda,
       värme,
        skydd

     Kontakt,
      status,
     vänskap

Uttrycka sig
själv, nyfikenhet,
utforska

    Vem jag är,
     vad jag kan,
   samspel  med
          andra
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Empowerment
Inom humanismen ses människan som en kapabel varelse med ansvar för de val hon gör.
Empowerment syftar till att möjliggöra för individen att själv utveckla sina inre färdigheter
och därigenom öka sin handlingsförmåga och utvecklandet av egna strategier för att bättre
kunna bemästra sitt liv (Medin & Alexandersson, 2000).

Tones och Tilford menar att tillståndet empowerment kan ses som grundläggande hälsosamt
och därför eftersträvansvärt som ett mål i sig själv. Att stärka individens empowerment-
förmåga i folkhälsoarbetet som ett instrument för ett aktivt, deltagande i samhället, kommer i
sin tur att påverka samhället eftersom det sker ett ömsesidigt utbyte mellan individen och
samhället. Ett samhälle med hög grad av empowerment främjar utvecklingen av deltagande
hos sina invånare;

Self-empowerment is a state in wich an individual possesses a relatively high
degree of actual power- that is, a genuine potential for making choices.
Self-empowerment is associated with a number of beliefs about causality and
the nature of control that are health promoting. It is also associated with a
relatively high level of realistically based self-esteem together with a repertoire
of life-skills that contribute to the exercise of power over the individual’s life
and health

(Tones & Tilford, 2001, s. 40).

Jämlikhet
Hälsobefrämjande arbete syftar till jämlikhet i hälsa. De hälsobefrämjande
insatserna är inriktade på att minska de nuvarande skillnaderna i hälsa och att
skapa jämlika resurser så att varje människa kan nå upp till sin bästa möjliga
hälsa. Detta kräver en förankring i en stödjande miljö, tillgång till information,
förmåga att hantera tillvaron och möjligheter att göra hälsosamma val.
Människor kan inte nå bästa möjliga hälsa om de inte har möjlighet att
kontrollera faktorer som är avgörande för deras hälsa ( Ottawa- manifestet om
hälsobefrämjande arbete, Socialstyrelsen 1987).

I de nationella målen för handikappolitiken sägs att alla människor skall ha rätt att vara
delaktiga i samhällslivet och att detta skall uppnås genom att låta handikapperspektivet
genomsyra alla samhällssektorer. Olika sätt att arbeta för detta anges och ett av dem är
jämlikhet i levnadsvillkor för människor med funktionshinder och att perspektiven i FNs
standardregler ska vara vägledande (Från patient till medborgare- en nationell handlingsplan
för handikappolitiken 1999/2000:79).

Jämlikhet är inget lätt begrepp och har många aspekter, nämnas kan till exempel likhet inför
lagen, lika rösträtt för alla medborgare i ett land och den socioekonomiska jämlikheten. Miller
(1996) menar att jämlikhet inte alltid ses som eftersträvansvärt då det syftar till att utjämna
skillnader, släta ut oregelbundenheter och att strävan efter jämlikhet kan tyckas tillspetsad;
”antingen är dess slutmål inte alls jämlikhet utan någon eller några andra värderingar som i
allmänna medvetandet förväxlats med jämlikhet eller också syftar våra samhällen till ett mål
som vid en flyktig undersökning visar sig vara omänsklig” (Arneson, Fishkin, Miller,
Norman, Okin, Schaar, Wilson, Young, 1996, s.17). Jämlikhet kan beskrivas som rättvisa, det
vill säga att jämlikt tillgodose grundläggande behov, det kan också ses som ett argument för
självaktning hos människor, ojämlikheten får inte ”vara så stor att den undergräver en
grundläggande statusjämlikhet” ( Arneson m.fl.,1996, s.37). Vidare att arbete för jämlikhet
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sker genom att främja lika möjlighet till självutveckling och att främja samhällelig jämlikhet
genom att begränsa ekonomisk ojämlikhet (Arneson m.fl., 1996).

Delaktighet
I theory in an nutshell- a guide to health promotion theory (2001) menar Nutbeam och Harris
att en av de vägar som finns att gå i ett hälsofrämjande arbete är att se på teorier som förklarar
förändringar i närsamhällen och dess gemensamma aktioner för hälsa. Många av de faktorer
som påverkar människor och deras hälsa finns i den omedelbara miljön och i dess utformning.
De menar att för att människor skall se det som meningsfullt att arbeta för ett hälsosamt liv i
långt och kort perspektiv, krävs att man känner hög grad av delaktighet och att de frågor som
finns ägs av invånarna själva. Som individ i samhället behöver man ha tillgång till vad som är
hälsosamt, hur detta skall uppnås och ha tillgång till strukturer som möjliggör detta. Enligt
Hjelmquist(Carlsson 2000) har begrepp och termer som anknyter till handikapp haft klinisk
och medicinsk bakgrund. Vanligaste sättet att beskriva handikapp har varit att utgå ifrån
sjukdom, som kan medföra skada, vilket kan leda till funktionsnedsättning som kan resultera i
handikapp.  Han menar att terminologin håller på att omarbetas men arbetet försvåras av olika
definitioner och användning av begreppen, dock görs försök att helt utesluta ordet handikapp
och istället utgå ifrån delaktighet som begrepp och begränsning i deltagande som
motsvarighet till handikapp. Innebörden i begreppet delaktighet har han här hämtat i ICIDH-
2- International Classification of Imapirments, Disabilities and Handicap- och sägs innebära
”en individs engagemang i livssituationer i förhållande till hälsoförhållanden,
kroppsfunktioner och kroppens struktur, aktiviteter och faktorer i omgivningen” (Carlsson,
Hjelmquist & Lundberg, 2000, s.35). Vidare att det trots den medicinska anknytningen till
begreppet, tydliggör den sociala aspekten genom införandet av delaktighetsbegreppet. I detta
sammanhang avser delaktighet följande aspekter; personligt uppehälle, rörlighet,
informationsutbyte, sociala relationer, hemliv, utbildning, arbete och sysselsättning, ekonomi,
samhälle, socialt och civilt liv.

Helhetssyn
Begreppet helhetssyn används främst inom humanismen och sägs kunna skapa
begreppsförvirring då det ofta används men utan att klart definieras. Fokus kan ligga på
människans egna upplevda välbefinnande, men också vara relaterat till den rent fysiska
konstitutionen hos människan. Oftast betonas att det bör finnas en balans mellan fysik, psyke
och socialt liv hos människan. Enligt Medin och Alexandersson (2000) beskriver Konarski
hälsa som ”en komplex enhet och en totalupplevelse som betingas av många faktorer,
individuellt beteende och livsstil, psyko-socio-ekonomiska faktorer, miljö samt omgivning”
(Medin & Alexandersson,200, s. 83).

Hälsa och Hälsofrämjande
Hälsa kan definieras utifrån olika perspektiv. Vad hälsa är- det rör sig då om termer som
välbefinnande, mening med vad som sker och den egna handlingsförmågan. Eftersom detta
kan vara svårdefinierbara, subjektiva begrepp som dessutom förändras över tid och är
beroende av den aktuella funktionsförmågan just nu hos individen, kan detta sätt att definiera
hälsa kännas förvirrande. Företrädare för den humanistiska ansatsen menar att hälsa är något
mer än frånvaro av sjukdom, att människan är en fri skapande varelse och i ett ständigt
växelspel i den kontext hon verkar. Man kan också se det som att levande varelser relaterar till
sin omvärld och utgå ifrån vad som upprätthåller hälsan hos individen, fysiskt och psykiskt,
som en självständig utgångspunkt och inte som en motpol till sjukdom. En störning i
individens tillstånd behöver inte nödvändigtvis ses som tecken på sjukdom, det kan också
innebära att genom reaktion sker handling. Att skapa goda miljöer och förutsättningar för
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individen blir detsamma som eller bidrar till att förbättra hälsa (Medin & Alexandersson,
2000).

Man kan också välja att inte se på vad hälsa är utan istället diskutera hur hälsa skall uppnås.
Antonovsky(2000) introducerade begreppet Salutogenes som beskriver vad som bidrar till
hälsa och upprätthållandet av hälsan, dvs. dess bestämningsfaktorer. I motsats till patogenes,
där man beskriver vad som framkallar sjukdom och framställer sjukdom som något avvikande
i människan liv menar Antonovsky, att stress, kaos och påfrestningar är naturligt och ständigt
närvarande i våra liv, det är hur vi lärt oss bemästra dessa som avgör hur vi mår. Om vi
genom tidigare livserfarenheter lärt oss se omvärlden som strukturerad, hanterlig och möjlig
att förstå bidrar detta till att vi har större möjlighet att uppnå eller upprätthålla hälsa.

WHOs definition av hälsa menar att hälsa är en resurs, och att ansvaret för individens hälsa
ligger hos individen själv och samhället i samspel, dock skall inte individen skuldbeläggas för
att inte ta tillräckligt ansvar men samhället skall ge individen möjlighet att själv ”kontrollera
och bemästra sin situation, möjlighet att ta makten över sitt liv” (s.68 Medin &
Alexandersson, 2000). Hälsa ses också som ”en grundläggande mänsklig rättighet, och att
alla människor bör ha tillgång till basala resurser för hälsa” (Medin & Alexandersson, 2000,
s.68).

Hälsofrämjande handlar om de processer och aktiviteter som utförs i syfte att främja hälsa,
dvs. ge individen redskap för att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hennes hälsa.
Vid Ottawa-konferensen 1986 anammades WHOs definition:

Health promotion is the process of enabling people to increase 
control over, and to improve, their health. To reach a state of complete
physical, mental and social well-being, an individual or group must be able to
identify and to realise aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with
the enviroment

 (Medin& Alexandersson, 2000, s.113).

Davies och Macdonald (1998) menar att ett klargörande inom områdena hälsa och
hälsofrämjande bör eftersträvas. Det gäller inte bara innehållet i terminologi och strukturer,
utan också dess ideologi, principer och de värden som ligger till grund för hälsofrämjande
arbete. De principer som ligger till grund för Hälsa för Alla- arbetet ”….regard access to good
health as an equitable right for all, based on full participation, negotiation, community-
defined need, empowerment and control by people over their own health and its
determinants” ( Davies & Macdonald, 1998, s.207).

Metod
Mitt slutliga val blev  att intervjua handläggare som handhar LSS-frågor inom
biståndsenheten. Intervju som metod valde jag för att dels direkt få höra vad de menar med
begrepp som hälsa, delaktighet, samverkan, meningsfullhet och stärkande. Också eftersom jag
då har en möjlighet att få en bredare och förhoppningsvis mer rättvisande bild av hur de
tänker, kanske genom att ställa följdfrågor eller få förtydliganden. Jag har under lång tid
pratat med olika människor, bollat frågan fram och tillbaka; vad är det som styr då vi beslutar,
vilka grunder finns för handläggning av ärenden och vårt bemötande? Hur tar man reda på
detta och vem/vilka skall man fråga? Ur vilket perspektiv skall man se för att ge en så rättvis
bild som möjligt? Funktionshindrade eller de institutioner de besöker. Beslutsfattare,
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politiker, tjänstemän eller utförare? Är handläggare ute i kommunerna de rätta att fråga och i
vilken form sker detta bäst?  Vilka aspekter av hälsa och hälsoarbete skulle finnas med i mitt
frågematerial? Och framför allt, påverkar vår egen personliga uppfattning om olika begrepps
innebörd vårt sätt att bemöta, besluta och handlägga ärenden, och om så är fallet, hur och i
vilken utsträckning?

Jag tog personlig kontakt via telefon med handläggarna och framförde mitt ärende. Efter
presentation av mig själv och varför jag ringt ville de sedan veta vilka slags frågor jag tänkt
mig att ställa till dem. Eftersom jag ville ha deras egna, helst spontana funderingar av de
begrepp jag tänkt mig att skriva om blev det redan här lite förförståelse hos de intervjuade då
jag berättade vilka begrepp det i stora drag rörde sig om och hur jag funderade kring det. Jag
frågade också redan vid telefonkontakt om jag fick deras tillåtelse att banda vårt samtal.
Intervjufrågor sammanställde jag i samråd med handledaren som ganska öppna och
diskussionsvänliga ( se bilaga). Jag åkte sedan ut till handläggarna vid deras arbetsplats för
intervju. Intervjuerna utfördes i samtalsform och hela samtalet var informellt. Jag skrev sedan
ut intervjuerna ordagarant för att få ett mer lättöverskådligt material att arbeta utifrån. Jag har
valt att återge en stor del av de intervjuades egna ord i citatform eftersom jag anser att de
belyser att det inte alltid är så enkelt då man arbetar med olika målsättningar, men att
intentionerna ofta är goda. Jag har också försökt undvika att benämna respondenterna som
hon eller han, eller vid namn, inte heller återger jag var någonstans de arbetar, detta för att det
inte skall gå att identifiera någon, dock kan förhoppningsvis de intervjuade själva känna igen
sig i det de sagt. Att inte återge respondenternas kön kan vara både en för- och nackdel. För
vidare studier i syfte att härleda svar till kön kan jag se att det kan vara en nackdel att inte
kunna ta del av det material som finns, men då jag sätter respondenternas integritet i första
rummet här ser jag att det först och främst är en fördel i detta fall. Litteratur till
undersökningsområdet har jag valt utifrån de olika begrepp jag valt att undersöka och vilka
jag anser vara viktiga då man bedriver hälsoarbete i alla former.

Urval
Jag har valt att intervjua handläggare i små kommuner med mindre än 50 000 invånare.
Orsaken till detta var egentligen praktiska och ekonomiska skäl. Också det faktum att det i
mitt närområde finns många småkommuner spelade roll. Inledningsvis ringde jag runt till
kommunerna och frågade efter handläggare vid biståndsenheten och vilka hade LSS-frågor
som huvudsyssla. Slumpmässigt blev det så att de flesta jag fick kontakt med var kvinnor, av
dem jag intervjuade fanns en man. Jag genomförde sju intervjuer, varav en med två deltagare
samtidigt. Eftersom min avsikt var att samtidigt få en uppfattning om hur det såg ut i olika
kommuner valde jag lika många kommuner som deltagare dvs. sju kommuner.

Metodkritik
Jag valde att intervjua, detta eftersom jag hade funderingar i riktning med att det skulle vara
lättare att uppfatta nyanser och se skillnader, ställa följdfrågor. Huruvida detta uppnåddes kan
vara svårt att svara på. Faktum är dock att man i intervjusituationer alltid påverkar i någon
mån, och hur svaren skulle sett ut i enkätform till exempel kan jag bara spekulera i. Kanske
jag fått mer direkta svar, eller också hade svaren blivit mer kortfattade och svåra att utläsa för
min undersökning. Att jag själv ringde och bestämde med de intervjuade när och var vi skulle
träffas påverkade säkerligen deras uppfattning och tankar innan mötet. Idealsituationen skulle
kanske vara att någon annan bokar mötet och att ingen frågar vad det gäller, men ändå ställer
upp för intervju. Detta för att få en så förutsättningslös intervjusituation som möjligt. Likaså
valet av plats. Som det nu var kände jag att det viktigaste blev att få dem att ställa upp på
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intervju. Att de intervjuade skulle ta sig tid och kanske åka långa sträckor eller
överhuvudtaget behöva förflytta sig, blev för mig ganska uppenbart att så inte skulle ske.
Handläggarna ute i verksamheterna har en ganska strukturerad dag som jag uppfattat det, med
endast korta stunder för oplanerade skeenden.

Innan intervjutillfällena hade jag förberett mig med frågor och inspelningsmaterial, dock kan
jag känna att eftersom jag var ovan vid att arbeta med sådana saker skulle jag förberett mig
ytterligare. Detta eftersom det visade sig att tre av mina inspelningar blev obrukbara pga.
tekniska missöden. Jag känner ändå att jag fått underlag för min undersökning och de svar jag
i minnet återkallar från dessa intervjuer hade förmodligen förstärkt de resultat jag kommer
fram till. Men eftersom minnet är selektivt är detta endast en reflektion jag själv gör och det är
inte säkert att det är med sanningen överensstämmande.

Valde jag rätt grupp att intervjua? För mig blev svaret att det måste vara de personer som
träffar människor varje dag, som de på ett eller annat sätt har stor inverkan på som var
intressanta för mig i detta skedet. De beslut de tar efter mötet med de sökande och deras
tolkning av lagtexter, deras plats i organisationen och hur de själva tyder de olika begrepp
som finns blev för mig en spännande kombination. Jag kunde valt att intervjua de sökande,
men det finns redan omfattande undersökningar gjorda där deras synpunkter kommer fram.
Politiker var egentligen inte aktuellt för mig den här gången, jag vet inte riktigt varför, kanske
jag kände att de är en svåråtkomlig grupp människor att få att tala om sina personliga
uppfattningar.

En mer omfattande undersökning med mer djuplodande frågor hade varit mer intressant,
kanske jag inte ens fått fram några viktiga slutsatser i mitt arbete, och framförallt är frågan om
jag ställt rätt frågor eller om fokus skulle legat någon helt annanstans?

Frågematerialet jag sammanställde skulle jag kanske bett dem läsa igenom i lugn och ro innan
intervjun, som förberedelse, men jag hade då å andra sidan inte fått deras spontana tankar.
Eller också hade det gett mer i form av att de tänkt igenom frågorna, relaterat dem till både sig
själv och sitt arbete och svaren blivit mer nyanserade. Vid intervjutillfället skulle jag  inte bett
dem beskriva ärendegången i början av intervjun, detta eftersom jag ville ha deras egna
reflektioner omkring begreppen, för i o m detta så kopplade de begreppen genast till sitt yrke.

Resultat
1.Behov
1.1 Då tänkte jag be dig beskriva hur ärenden går till dvs. hur det går till då man söker hos
dig.  Om du berättar det för mig kan jag sedan relatera till olika begrepp och du kan förklara
vad de betyder för dig.

De handläggare jag intervjuade handlade ärenden inom SoL och LSS, och någon av de
intervjuade beviljade också resor med färdtjänst för de personer som omfattades av LSS.
Ansökan avseende LSS-insatser kan framföras antingen skriftligt eller muntligt, vara framförd
av den enskilde individ det gäller, dess gode man eller den sökandes föräldrar där den
sökande är omyndig. Vid ansökan tar handläggaren alltid kontakt med den sökande och får till
stånd ett möte där den sökande själv får avgöra var och hur mötet skall ske.
Alla ärenden kommer inte till handläggarens kännedom via den sökandes eget initiativ, det
kan också ske via  barnhabiliteringen, vuxenhabiliteringen, någon som flyttar hit, individ- och
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familjeomsorg, eller för att någon inom tex. socialtjänsten har funderingar på om det kan röra
sig om insatsberättigade personer;

Någon till exempel biståndsbedömare enligt socialtjänstlagen, om de har nån
som de inte riktigt vet, som de har fått reda på också till exempel från ifo då, så
tar man kontakt med mig då,…Vad tror du om det här…eller kan vi
samarbeta om det här…

Den sökande informeras om LSS, vad LSS kan bistå med och dess insatser. Handläggaren gör
sedan en bedömning där intyg av olika slag kan krävas för bekräftelse av
personkretstillhörigheten, tex. läkarintyg, psykologintyg, också mer konkret vad personen
behöver hjälp med.

Beslut fattas, ansökan lämnas till verkställighet och vid avslag ges möjlighet till
överklagande. Huruvida det är handläggarna som utreder, beslutar och verkställer är beroende
på i vilken kommun du söker, det ser olika ut i olika kommuner. En av handläggarna som
arbetade i två olika kommuner arbetade följaktligen på två olika sätt, i den ena kommunen
lämnades förslag till beslut och i den andra utförde samma handläggare alla tre stegen. Då det
gällde ärenden som rörde saker som skulle ske utanför kommunen med hjälp av LSS- insats,
togs ärendet upp i socialnämnden innan beslut kunde fattas.

1.2 Hur tänker du när du säger grundläggande behov? Har vi samma behov oavsett
funktionshinder eller ej?

De här grundläggande behoven har ju alla i grunden..

De intervjuade såg det som att det var personernas behov som var olika och att olikheterna
inte nödvändigtvis var beroende av funktionshindret i sig. Men att detta kunde vara tvetydigt
och leda till maktkamp för de sökande och dess omgivning

Många gånger att det blir så…att det kan bli en maktkamp….se tex. på personer
med personlig assistans…de skall faktiskt leva som andra, i gemenskap med
andra precis som du och jag…och vill jag gå ut …två gånger om dan eller på
bio ja, eller vad jag liksom vill göra eller åka till Göteborg eller så, så ska jag ju
göra det… och det är väl där det blir…kanske konflikter därför att de upplever
att de är för kravfyllda fast de egentligen inte är det…Det är bara det att det
krävs att det är med en eller två personer och gör det som de inte klarar själva
…det kostar ju pengar…så rent behov så, så är det ingen skillnad på om du
är funktionshindrad eller inte, det är bara det att du behöver med någon som
hjälper en…

Någon delade upp behoven i två steg i samarbete med annan myndighet. Bedömningen
gjordes sedan utifrån vad som kunde ses som grundläggande. Steg ett behov var nödvändiga
för omedelbar överlevnad såsom kommunikation, matsituation, hygien och påklädning,
medan steg två behov kunde röra sig om att återgå till arbetet efter rehabilitering, komma ut
bland människor eller göra saker som att simma och sågs då mer som individuella eller
personliga intressen.
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Vad andra personer i den sökandes ålder gör eller förväntas klara och ha rätt till, vägledde ofta
i bedömningen av behov, då de intervjuade såg att det inte skulle finnas några skillnader i
behovstillfredsställelse av funktionshindrade eller inte, alla skall ha samma rättigheter och ha
samma möjligheter att få sina behov uppfyllda. Det gäller att som handläggare vara lyhörd för
de sökandes behov då inte alla kan uttala dem eller kan vara svåra att uppfylla;

Det tär klart att det  är olika…sen är det ju många av dem som ibland vill vara
för sig själv…som inte kan det… Som inte kan svara för sig själv, som inte vet
vad de vill… Man får ju inte glömma den klicken heller…

Liksom att behoven inte alltid var omedelbart förknippade med den sökande själv i form av
påklädning, hygien eller mat men som i förlängningen skulle leda till större behov hos den
sökande om hjälp inte gavs. Så kunde tex. handläggare se att det vid en stressad
familjesituation fanns behov av korttidsvistelse, avlastning eller annat som på något sätt
skulle underlätta för den funktionshindrades familj och därigenom för den sökande själv.

1.3 Och när du gör den här bedömningen då, är det utifrån din egen bedömning eller är det
tillsammans med den som söker enligt LSS?

Bedömning om vad som kunde ses som grundläggande behov för den sökande gjordes genom
att handläggare vid sammanträffande med den sökande tog reda på vad hjälpen skulle behöva
bestå i. Handläggaren  bollade sedan frågan med kollegor där det fanns möjlighet och genom
inhämtande av information ifrån olika instanser som den sökande gett tillåtelse till att
kontakta och bildade sig en uppfattning om hjälpbehovet innan ansökan beviljades eller
avslogs.

1.4 När du beviljar insatser då, vad skulle det kunna vara för resurser som du beviljar?

Frågar man om resurser hamnar man nästan alltid på ekonomi och den här frågan utgjorde
inget undantag. Dock uppehöll de sig inte vid det någon längre stund utan flyttade fokus till
att gälla personer och insatser ganska omgående. De intervjuade ansåg att frågan om resurser
kan handla om många olika plan, såsom ekonomi, individuella och organisatoriska resurser.
De svarande menade att resurs kunde ses som någonting i punkterna enligt LSS, till exempel
avlastning i hemmet, för föräldrar som har ett handikappat barn. Resurs kunde också vara
kontaktperson, ledsagare, korttids, personlig assistent, gruppbostad och dagverksamhet.
Samtidigt uppfattade jag att de menade att det inte var någon resurs för den som var i behov
av det eftersom det då är en rättighet för att ha möjlighet att leva som alla andra och kunna
delta i samhällslivet. Liksom att alla människor har resurser att utnyttja och stärka, oavsett
funktionsförmåga.

En…person som bor på ett gruppboende, så är det ju personalens uppgift där
att verkligen se till att den enskildas egna resurser liksom, att de… bygger,
puffar på så att de …gör det de kan och att de inte hjälper för mycket. Så det är
väl liksom en ideologi man alltid får ha med sig…och samtidigt så är det ju
också så här att man måste ju gå från individ till individ …
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Också här ansåg de intervjuade att det gäller att vara lyhörd och lyssna och se till individens
förmåga, ork och dess egna behov för att arbete skulle bli meningsfullt. Också att LSS-lagen
är skriven på ett sådant sätt att ett sådant arbete skall vara möjligt;

Och som LSS-lagen skiljer sig ju från socialtjänstlagen…man tänker på hur de
arbetar med socialtjänstlagen, unga personer, där jobbar ju socialtjänstens
personal för att liksom….de skall ju jobba sig bort ifrån , de skall ju klara sig
själva och bygger på med egna resurser… Liksom förstärker det hela tiden ,
medan vi vet att den här personen kommer att behöva hjälp hela sitt liv… Men
ändå så måste han ju använda sina …och det står det också i LSS-lagen…
Att….ja, att det skall vara det här med självständighet och att man inte ska
hjälpa för mycket och göra personen beroende… det är ju jätteviktigt…

Handläggarna såg att det figurerar många människor och myndighetskontakter av allehanda
slag i de personers liv som söker enligt LSS.  Sådant som till exempel personal,
arbetsterapeut, sjukvården, habiliteringen, BUP. Dessa kunde ses antingen som en resurs eller
som bekymmer.

Det är ju många i de här människornas liv…Många resurser, mycket
 myndighets …bekymmer…de har ju ofta,  jättekontaktnät med alla dessa
människor…Framförallt när det gäller barn då…försäkringskassa,
arbetsförmedling och arbete och daglig verksamhet…det är ju resurser då…
det gäller ju att hitta andra vägar…

2. Begrepp
2.1 Ni behandlar olika begrepp, jag är nyfiken på vad du lägger i dem. Delaktighet till
exempel, vad lägger du i det? Vad innebär det för dig?

På frågan om delaktighet menade de intervjuade att delaktighet innebär att utgå från individen
då man tar beslut, att den sökande får vara med och påverka sina insatser och sin situation.
Detta kunde innebära att man får vara med och påverka utformningen av den hjälp man
ansöker om, när man vill ha den. Liksom att man är delaktig genom att man ansöker och får
bestämma vilka uppgifter som får inhämtas.

Också på denna fråga sa de intervjuade att det rörde sig om många olika plan, att delaktighet
innebär olika saker för olika människor och kunde kopplas till funktionshindrets art och grad.
Så kunde till exempel någon som var gravt funktionshindrad ändå vara delaktig genom att
personen kunde ta fram huvudet för att få i sig maten, vara med och dofta, vara med och
känna, medan det för någon som är fysiskt funktionshindrad kan handla om den fysiska
miljön runt omkring, till exempel att kunna komma intill på bibliotek eller andra lokaler för
att kunna vara delaktig i samhällslivet. Delaktighet handlar också om självbestämmande för
funktionshindrade, också de som kanske inte fullt ut får möjlighet att leva som andra, men
som har samma rättigheter och behov. Det kan då röra sig om boende på gruppbostäder till
exempel;

Han eller hon är ju en medborgare precis som vi alla andra, så delaktig i
samhället och delaktig i, om det nu är ansökan… det som gäller mig då att
vara delaktig är ju att det inte skall bestämmas över huvudet på. Angår det mig
då vill jag också vara delaktig…………
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2.2 Samverkan är också ett sånt där ord vi använder, hur ser du på det?

Det är samverkan med personen också.. och dess…den personens övriga
familj…Övriga situationer… vad den kommer i kontakt med,  och även mellan
olika institutioner…ja, till exempel då om den får hjälp från vuxenhabiliteringen
…det är ju samverkan mellan oss också,  på individens…utifrån individen.. hela
tiden den som bestämmer…

Samverkan var ett ord de intervjuade kände att de använde mycket i sin vardag. De samverkar
med de sökande, deras familjer, med andra myndigheter. Men samverkan sågs inte som något
enkelt. Handläggarna pratade också om att de sökande var beroende av olika personer och
myndigheter och att det var viktigt att de sökande och dess familjer inte tappades bort i den
karusell som lätt kommer i svängning då det skall samverkas med många personer och olika
myndigheter. Också att det förekommer revirtänkande i och emellan organisationerna, vilket
ansågs försvåra arbetet runt den sökande. Liksom att det då det gällde pengar blev en
dragkamp och frågan om vem som skulle betala kunde bli alldeles för viktig. Men egentligen
kunde arbete vara enkelt menade de intervjuade;

egentligen är det ganska enkelt…vi sätter individen i centrum, den vi alla ska
jobba för, om det nu handlar om en person, som det oftast gör …och så får
man ju ha ett gemensamt mål…och se…vart kommer jag in och vart kommer
du in…sen samverkan tycker jag beror mycket på…handlar mycket om
…personkännedom och  …det handlar ju mycket om personliga möten… att
man bygger upp ett förtroende då, man…sen att man är trygg i sig själv, att
man vågar stå för det jag kan bidra med… Och att man också kan kräva det
andra har skyldighet att bidra med…det handlar ju mycket om det

2.3 Meningsfullhet, är det ett ord som är bekant för dig? Hur då?

Meningsfullhet förknippade de intervjuade med vad de sökande själva upplevde som
meningsfullt i sin vardag och att detta kunde vara svårt att få fram i utredningen. Svårigheten
kunde gälla att få fram vad som varit meningsfullt för den sökande innan och efter ett trauma
och att hitta nya vägar att känna meningsfullhet i sin nya situation. Handläggarna verkade
känna ansvar för att det framkom och tydliggjordes för dem vad de sökande såg som
meningsfullt för att de skulle kunna hitta bra vägar att nå nya mål tillsammans med de
sökande. Svårigheten kunde också ligga i att det upplevdes svårt att få fram vad som är
meningsfullt då arbetet gällde personer som inte klart kan uttrycka sin vilja och sina tankar;

Det är ju ofta viktigt men svårt att få fram egentligen hur det hänger ihop  med
utvecklingsstörda… en vanlig funktionshindrad och som är normalbegåvad kan
ju ofta söka sig till olika ställen, det kan ju inte en som är utvecklingsstörd…
den behöver ju få hjälp…både det här med att träffa kompisar och gå ut på
saker som andra gör…

Meningsfullheten ligger mycket i det vardagliga och uppfattades som små saker som kan
underlätta livet och kopplades också till den sökandes omgivning och familj, såsom att livet
kunde kännas mer meningsfullt för den sökande om någon annan kunde ta hand om familjens
övriga barn så föräldrarna på så sätt kunde ägna sig åt den sökande till exempel.
Handläggarna kopplade också begreppet till sitt eget arbete i form av att de känner
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meningsfullhet i sin sysselsättning. Den sysselsättning som erbjuds de sökande kände
handläggarna också var viktigt för känslan av meningsfullhet hos de sökande liksom att det
utgår en lön efter avslutat arbete;

tex. Då om man beviljar daglig verksamhet så ska det ju vara meningsfull
sysselsättning och det skall ju kännas det för den personen och jag tror att
många känner meningsfullhet i det… att åka iväg varje morgon, ha ett mål åka
dit….känna gemenskap och meningsfullhet.. ..med det jag gör och sen åka hem
och vara nöjd med det…Det är ju så jag tänker och tror i alla fall och jag tror
att det är superviktigt att det finns daglig sysselsättning…För annars tror jag
kanske att det är svårt att känna meningsfullhet… Om du alltid är ledig och inte
har nån, liksom inte har din dag uppstrukturerad så är det nog svårt att känna
meningsfullhet… så utgår det ju en lite lön och så…det är ju också ett bevis på
att jag har gjort nåt…och jag blir nöjd med mig själv…

2.4 Vad är jämlikhet för dig?

Jämlikhetsbegreppet relaterade de intervjuade till i termer av lika lön för lika arbete oavsett
kön. Likabehandling och korrekt behandling av människor oavsett kön, arbete, social ställning
eller etnicitet. Men att jämlikhet var olika för olika människor utifrån att vi alla är olika med
olika behov. Också att det gäller att alla skall ha samma villkor vid till exempel flytt hemifrån.
Detta var aktuellt då de intervjuade hade ärenden som rörde just detta, ungdomar som var på
väg att flytta hemifrån och vilka villkor som då gäller, vilka krav som är rimliga att ställa och
de hinder som finns.

Om det gäller till exempel någon som skall flytta hemifrån… till en egen
lägenhet, då är ju det en process i sig… att den skall få… Lika villkor av
samhället som en icke handikappad som flyttar hemifrån…

En intervjuad menade att funktionshindrade inte kan anses vara jämlika, varken i arbetslivet
eller på fritiden. Detta framfördes till exempel i form av upplevelsen att man sällan mötte
kollegor eller andra i yrkesverksam ålder som är funktionshindrad, och menade att
funktionshindrade ungdomar absolut inte kunde anses få tillträde till arbetsmarknaden på
samma villkor som andra;

Jag tycker inte att vi har…tycker inte att det egentligen är jämlikt för
dem…alltså hur ofta ser du en funktionshindrad   person , och jag har aldrig
haft nån kollega aldrig träffat nån på nån…så det är ju väldigt sällan man
möter de personerna i yrkeslivet… Så man undrar ju… För även om du har
funktionshinder så kan du ju vara fullt arbetsför tycker jag…Jag tycker inte att
det är jämlikt för funktionshindrade ungdomar …de har jättesvårt att komma ut
på arbetsmarknaden…de får kämpa som små…ja…det…nä, det är inte
jämlikt…jämför man en person…en ungdom som är 19 år som inte har något
funktionshinder mot en ungdom som är 19 år och har ett funktionshinder så
…de är inte jämlika  på arbetsmarknaden



25

De intervjuade menade att jämlikhetsbegreppet måste utgå från individen och innebär inte
alltid att man har samma saker som andra, mer att utifrån de villkor och behov man har bör
man ha samma möjligheter. Så såg till exempel en av handläggarna att då man strävar mot att
inte utnyttja andra, främjar man jämlikheten.

2.5 Helhetssyn? Hur tänker du då?

Helhetssyn menade de intervjuade var viktigt då man annars inte kunde få en rättvis bild av
den sökande och dennes behov. Det kräver information från så många olika håll som möjligt
och det är inte alltid uppenbart vad behovet är ifrån början och hur viktigt det är med
helhetssyn;

Ja, till exempel en kontaktperson… var det en kille som sökte och då så …ja, då
är det så bra att ha mitt bollplank …min kollega då…  jag tyckte först inte
att han tillhörde personkretsen när jag hade gjort hembesök och med allt vad de
berättade då.. eller vad mamman berättade, så…men sen när jag bollade med
min kollega då…  alltså.. vad skall jag säga… hans funktionshinder…eller
hans problem sammantaget…gjorde ju att…ja, många små…problem i
samhället kan ju göra att det blir stort… eller hur skall jag uttrycka mig… och
då slog det mig…det här med helhetssynen…  att man kan inte se utifrån varje
enskild situation så… utan sammantaget för den här killen så är det svårt
alltså…och då ändrade jag min bedömning där… det var någonting sånt där
som verkligen slog mig…

Helhetssyn menade de intervjuade innebär också att man som handläggare inte enbart ser till
den sökande, behoven  och beteende, utan till hela den omgivande miljön och de faktorer som
påverkar den. Sjukvården fick kritik för att vara dålig på att se till helheten av handläggarna
då den endast behandlar det sjuka eller skadade och inte ser till vad som sker då en patient till
exempel blir hemskickad och vad som påverkar där.

3. Beslut
3.1 Känner du att du försöker få med dig så många som möjligt av de här tankarna som du
har omkring de här begreppen i ditt arbete och dina beslut och hur ser du på de insatser du
beviljar, tex. Stöttar du personen att stärka sina egna färdigheter med beslut om insatser,
långsiktiga, korta, syftar de till att få människor att klara sin vardag själva i större
utsträckning eller får det stå tillbaka eftersom man kanske ser att vårdbehovet kommer att
kvarstå…

Som handläggare har man lagar att följa men utförandet blir inte alltid som tanken var med
lagen eller som det var tänkt då beslutet fattades;

Ja, jag tror… jag har… jag försöker nog liksom…försöker nog att ha lagens
intentioner och…vad tänkte de egentligen och varför skrev man den här lagen
egentligen och hur var tänket och vad var målet och …så försöker…jag försöker
nog det…Men sen….sen är klart.. tänker jag på ett sätt.. och så tänker nån på
ett annat sätt som skall utföra det…..och ..men så är det i verkligheten...det blir
inte alltid som man tänkt…det blir det inte…

För att få med sig så många av begreppen som möjligt i besluten kände någon handläggare att
det var svårt att sitta ensam och fundera, man behöver säga saker högt och bolla med andra
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för att det skall bli synliggjort och tydligt. Liksom att det gäller att se längre än till det
omedelbara för att det skall bli så bra beslut som möjligt, väga in många olika faktorer. Så
kunde till exempel en handläggare se att det gällde att ta tillvara så många olika resurser som
möjligt för att beslutet skulle bli bra, också att man inte kunde se till enbart den sökande och
dess närmaste omgivning utan ibland får man se utöver de vanligaste konstellationerna för att
hitta bra lösningar. Detta kan gälla då familjen ser annorlunda ut, vid särboende, skilsmässa
etc. då man får vara flexibel och konstruktiv för att beslutet skall bli bra, varaktigt och
meningsfullt. Tanken med besluten bör vara långsiktiga även om uppföljning sker
återkommande. Huruvida detta underlättades eller försvårades av lagstiftningen i sig
diskuterades också då upplevelsen var att insatserna i sig var fyrkantiga och lagstyrda, liksom
vem som har ansvar för dem;

Det som är  ganska lagstyrt och fyrkantigt när det gäller LSS- det är ju de här
10 insatserna som man har rätt att söka. Och när det gäller 1:an så ligger det ju
kvar på landstinget då, …Det är ju 10 olika insatser…Först o främst
så är det ju personkretstillhörighet, …Den är väldigt snäv, när det gäller
personkrets 1 och 2, så är det ju diagnoser, det är ju utvecklingsstörda eller de
med autism eller autismliknande tillstånd,…Ja, de som har handikapp,
3.an är ju jättesnäv, stort och varaktigt funktionshinder, som inte beror på
normalt åldrande, och det där med stort och omfattande det kräver ju otroligt
mycket, då tittar man ju på det här med klä av och på sig själv, klara sin vardag
egentligen. Det ska ju va dagligen återkommande, det är ju jättesnävt…

Att stödet inte skall bli passiviserande och vara utvecklande var också en strävan ifrån
handläggarnas sida, men där var man osäker på hur detta skulle uppnås på ett bra sätt. Bl.a.
var upplevelsen att det hängde mycket på personlig assistent om sådan fanns och att
kommunikationen inte alltid fungerade vilket medförde svårigheter i det arbetet. Också det
faktum att utredningen inte alltid görs av LSS-handläggarna beträffande alla insatser utan att
detta arbete är utspritt på flera olika aktörer såsom försäkringskassan till exempel, då man var
osäker på den exakta information den sökande och assistenten fått;

Man hoppas ju att man jobbar så, men jag kan ju tycka så ibland när man har
personlig assistans så blir det ju också  att personen blir passiv…man
försöker inte det här som man kanske egentligen klarar utan assistenten tar
över… Det kan man ju se vissa då…det gäller ju att hela tiden jobba på
personen skall klara så mycket som möjligt själv… Det står ju både inom LSS
och socialtjänstlagen det här med ett självständigt liv…

Det som krånglar till det är ju att det inte är vi som  utreder, utan det är
försäkringskassan som gör det… när det gäller LASSen… Så kommer det
nästan bara en beställning och då  har man ju inte hela kanske, samlingen vad
försäkringskassan har gått ut med för information heller till den enskilde,  om
vad man kan begära… Vi brukar ju gå ut på gemensamma hembesök, men sen
har de ju tills beslut är taget så är ju all kontakt mellan försäkringskassan och
den sökande ,…och sen får ju inte vi hela utredningen heller…utan då får vi
bara beslutet på timmar… och vad det står för är ju inte så  lätt att förstå…

Intervjuare; Vad beror det på tror du att assistenten tar över?….Är det den sökande själv som
vill ha mer hjälp eller…..
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Det är både och kan jag känna… Ibland är det nog den funktionshindrade själv
också som inte ser att det är en hjälp att jag gör så mycket som möjligt, utan
att….ja, ibland kan man känna att assistenten blir mer som en…piga…och det
är ju inte riktigt meningen då…Så det gäller ju att jobba mycket med det
då…Det är ju inte för att vara elak heller…men att en funktonshindrad skall
göra det han klarar av, man har ju tiden, så det får ju egentligen ta längre
tid…vad gör det om det tar en timma längre, en sak,  bara för att den
funktionshindrade skall göra det …

En av de intervjuade menade att vi inte skall vara så rädda för att låta människor, även de som
har funktionshinder, göra misstag och försöka, utan tvärtom är det ett steg i arbetet att göra
människor mer självgående;

egentligen så har folk mycket, mycket mer egna resurser än …ofta så är det
ju…om man tittar på funktionshindrade personer… så är det ju nästan ofta för
omhändertagande egentligen än tvärs om därför att vi vill ju så gärna göra ett
bra jobb också…och vi vill ju gärna få en liten fjäder i hatten för att vi har varit
duktiga och så  …och att vi törs väl inte slänga nån utför en backe på en
rullstol och det ska vi väl inte göra heller men lite kul ska ju de ha också
…så…fast vi är ju så liksom rädda för att de kanske ska slå sig på knät eller
så…men det gör ju alla ungar…och ungdomar och så…Cyklar och välter och
liksom så…så det tror jag nog att…men så är vi ju rädda för vad mamma och
pappa ska säga och vad alla andra ska säga och  vi blir anmälda kanske och
så……och sen kanske vi är för omhändertagande inom äldreomsorgen också
för att… vi är liksom…jag vet inte riktigt hur jag ska säga… ja, man läser ju
att det är misär och så och det ska det ju förstås inte vara, absolut inte…men
folk måste ju få…lite få ha det som de vill också och liksom att…jaja om det inte
är så helt perfekt …nä nä, men det kanske är jättevärdefullt för den personen
och få  bo kvar i sitt hus och ha sina blommor och sin katt och …men då är det
så många andra som tycker…och då blir det så hårt tyckande och tryck på den
handläggaren så den klarar inte av att stå emot  det…och så är man rädd för
tidningsrubriker och …så…fast egentligen så hade kanske den personen hade
haft det mycket bättre att få bo kvar hemma och dött hemma…vi har väl tagit
över…vi har ju byggt upp så mycket som vi…egentligen inte klarar av inom
…sjukvården är så väl utbyggd och vi lagar allt och fixar allt men sen
…har man ju rehabiliteringen och hemmalivet och liksom bara…poff så släpps
de hem och så….det ska väl vara värdet även efter…

4. Hälsa och Hälsofrämjande
4.1 Vad är hälsa för dig?

Då jag ställde frågan om hälsa i slutet av intervjun kände någon handläggare att intervjun
bytte riktning, men uppgav att hälsa kunde vara att man mår bra, rör på sig och äter rätt och
att man lever här och nu. Någon uppgav att de inte kände sig hälsosamma eftersom de inte
hade varit ute och rört på sig under veckan och slarvat med maten. De intervjuade menade
också att de kunde relatera hälsa till förmånen att känna att de hade ett arbete som gav dem
tillfredsställelse utan att arbetet tog över deras liv, en strävan efter balans mellan arbete, familj
och fritid, och att hälsa är ett stort område med många påverkansfaktorer. Upplevelsen var att
det är ett svårt begrepp, hälsan kan vara både god och dåligt, och att det kunde vara
annorlunda beroende på ålder, kön och etnicitet. Lustfyllt och roligt var andra ord som
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förknippades med hälsa och att det är viktigt med den omgivande miljön för att hälsan skall
vara god, eftersom hälsan hos dig själv påverkas om någon annan mår dåligt, till exempel på
arbetet;

det finns ju jättemånga som mår dåligt på jobbet och det påverkar ju …även om
man inte mår dåligt själv så blir man påverkad av det…på nåt vis
…negativt…ja, spiralen …ja, det smittar, det gör det… men hälsa det är nog
det…liksom att hitta en balans i livet där man hinner med …där det är en
balans mellan de olika aktiviteterna som man har…

4.2 Hälsoarbete- vad tycker du det är?

Hälsoarbete såg de intervjuade som konkreta åtgärder man kunde vidta för att förebygga eller
underlätta arbetet för de anställda, detta kunde ske i form av förflyttningsteknik, tillgång till
företagshälsovård, träning och massage. Hälsoarbete sågs också som något som måste börja
med att man ifrån början bygger upp något som sedan skall hålla till exempel genom olika
projekt såsom ”håll skolan i rörelse” där man uppmuntrar barnen till rörelse och bra
matvanor;

Hälsa är ju …grunden för att…har du inte hälsa så mår du ju inte bra…det är
ju grunden för alla människor…och det här att komma ut varje dag…det kan ju
vara starten för en god hälsa…vara med på olika aktiviteter…och det är ju
viktig för personen som sitter i rullstol att de gör de det kan utanför sin rullstol
och det får man ju ta med i beräkningen av timmar man beviljar…och ge
utrymme för att de kan utföra aktiviteter som ger en god hälsa…

Diskussion

1. Behov
Då det gäller beskrivningen av ärendegången kan detta diskuteras ur olika perspektiv. Det ser
till exempel olika ut beroende på i vilken kommun du som sökande bor och detta får påverkan
på din grad av delaktighet och dina möjligheter att samverka, både som tjänsteman och som
sökande. En av de svarande arbetade på två olika sätt beroende på i vilken kommun arbetet
utfördes. I det ena fallet följdes ett fall i alla tre stegen, utredning, beslut och verkställan,
vilket jag kan tänka mig får till följd att man som tjänsteman känner stor tillfredsställelse då
man kan följa processen hela vägen och se resultat. Också för de sökande kan detta betyda att
de känner förtroende och får en kontinuitet i sina kontakter med olika instanser. Det finns
dock alltid en risk med ett sådant förfarande. En av riskerna skulle kunna vara att handläggare
som i sin yrkesutövning förväntas klara av alla tre stegen kan bli så låsta vid att göra strama
behovsbedömningar och hålla kostnaderna nere att de upplever ökad stress. Det är därför
rimligt att handläggare inte belastas med hela utförandet själva, utan får hjälp i sitt arbete av
andra professioner. Lewin (1998) menar att handläggare är nyckelpersoner i
implementeringen av socialpolitiska lagar och även om parterna är överens om att det
föreligger ett behov betyder det inte att man är överens om behovets art och omfattning.
Det positiva i ett sådant förfarande kan vara att handläggare upplever en stor frihetskänsla i
utformningen av arbetet och därigenom upplever en större känsla av kontroll över arbetet,
vilket i sin tur kan gynna deras förmåga att vara flexibla och hitta kreativa lösningar på de
hinder de möter. Arbetstagare som upplever att de har stor frihet och självständighet i att lösa
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problem och fatta beslut, utvecklar ofta en stark inre motivation för arbetet, vilket är
gynnsamt för kreativ problemlösning (Kaufmann & Kaufmann, 1998).

Vad som är grundläggande behov var inte alldeles självklart. Att vi alla har behov av föda,
bostad, hygien och närhet är uppenbart, men då det gäller frågan om vad som är
grundläggande behov för att vi skall kunna leva och utvecklas som människor, var svaren inte
lika entydiga. Jag tänker då närmast på de svar som återger att behoven var indelade i två steg.
Frågan jag ställer mig vid ett sådant förfarande är huruvida steg två behoven kommer sist i
bedömningen, och endast uppfylls om det finns pengar över så att säga. Eftersom detta sällan
är fallet, tvärtom snålas det med budgetar och den som sparar mest kan ses som en effektiv
medarbetare (vilket jag talat om tidigare under ärendegången, Lewin, 1998) och skattas högt,
blir frågan om dessa behov uppfattas som ”lyx” och därigenom inte nödvändigt att fylla. Vad
får det för konsekvenser för de som söker, handläggaren och samhället? Som sökande kan
känslan av kontroll över vardagen och känslan av delaktighet bli starkt påverkad då du
upplever att du inte blir lyssnad på, dina behov klassas som onödiga och hur skall
jämlikhetsaspekten tas tillvara om inte allas behov, funktionshindrad eller inte, ses lika viktiga
att uppfylla? Jag tänker då på att ta tillvara mina egna resurser och stärka det som fungerar
och arbeta med det som i ett långt och kort perspektiv kan främja min hälsa. Detta kan också
kopplas till det handläggare förmedlade i form av den maktkamp som kan bli fallet av att den
sökande kan tyckas begära ”för mycket”, då det i själva verket ofta handlar om chansen att få
leva som andra. Hur påverkar det handläggare att inte ges möjlighet att besluta utifrån de
behov de identifierar? Självklart är det så att handläggare i största möjligaste mån ser till de
behov som finns, uppfyller dem och i största möjligaste mån arbetar för att brukare skall ges
samma möjligheter som andra. Lewin (1998) menar att handläggare inte alltid verkar förstå
den politiska intentionen med lagtexterna och istället för att ge människor samma
levnadsvillkor utifrån deras egna förutsättningar, strävar efter att lika skall behandlas lika.
Frågan blir om det finns strukturer för ett sådant arbete och om man som handläggare tillåts ta
beslut som kan kännas ”onödiga” för den som inte är insatt i ärendet. För samhället får detta
återkoppling i form av att även funktionshindrade och deras familjer är medborgare i
samhället, och bör följaktligen ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra
samhällsmedborgare. Här hamnar också frågan om det i kommunernas ansvar skall ligga hur
ekonomin skall lösas då det ofrånkomligen leder till intressekonflikt för kommunen och dess
tjänstemän. ”Funktionshindrades rätt till goda levnadsförhållanden får inte påverkas av
svängningar i samhällsekonomin” (SOU 1997:4,s.21). Hur detta efterlevs framkommer då
undersökningar visar på åtstramningar samtidigt som behoven ökar och kommunernas egna
verksamheter tvingas motarbeta de mål av kontinuitet, flexibilitet och valfrihet som finns.

Resursfrågan hamnade, föga förvånande, på ekonomi ganska omgående. Men de intervjuade
menade att det inte var, eller skulle vara, fråga om ekonomi då det gäller resurser och insatser.
Resurser kan vara allt det som behövs för att klara av vardagen i ett långt och kort perspektiv,
ekonomiska, organisatoriska och individuella. Däremot påpekade de intervjuade att det
kanske inte var fråga om resurser egentligen då det gällde insatser, mer en fråga om
behovstillfredsställelse och något vi alla har rätt till. Kan då resurser ses som något vi endast
får utifrån? Resurs är tillgång, hjälpmedel, möjlighet, vilket innebär att det är fråga om både
externa och interna insatser. Vi har alla tillgång, mer eller mindre, till våra egna inneboende
förmågor. Med rätt verktyg kan denna tillgång och dessa förmågor utvecklas till att bli en
reell resurs för oss i vårt dagliga liv. Möjlighet att utveckla våra förmågor eller möjligheten att
nyttja hjälpmedel styrs i hög grad av de strukturer som finns omkring oss, i vår miljö och vårt
närområde. Jag kan här se Hjelmquist (Carlsson, 2000) beskrivning av det miljörelativa
handikappbegreppet där han menar att individen blir handikappad först då samspelet med
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omgivningen brister. Det blir då fråga om att individens resurser inte möter de krav
omgivningen ställer och omvänt. På Ottawa-konferensen för hälsobefrämjande arbete menade
man redan 1987 att hälsobefrämjande arbete också handlar om ”…att skapa jämlika resurser
så att varje människa kan nå upp till sin bästa möjliga hälsa” ( Ottawa- manifestet om
hälsobefrämjande arbete, Socialstyrelsen, 1987). Så kan till exempel empowerment ses som
en resurs att utveckla hos alla människor som ett led i delaktighets- och jämlikhetsarbetet.
Resurser är tillika ett viktigt begrepp som inte alltid kan relateras till att gälla saker vilka skall
fås utöver det som ses som normalt i ett utvecklingsarbete. För mig blir behovs- och
resursfrågor de frågor vilka tenderar att handla om medborgerliga rättigheter. Lewin menar att
”Medborgerliga rättigheter är de som underlättar deltagandet i det allmänna” (Lewin, 1998, s.
43).

2.Begrepp
Begreppsapparaten som används i offentligt arbete är omfattande och frågan är om det finns
någon samsyn mellan olika myndigheter eller styrs begreppsinnehållet av
organisationskulturen? Om så är fallet finns uppenbarligen en utmaning för berörda parter att
ta tag i eftersom en stor del av arbete för delaktighet, jämlikhet och medborgerliga rättigheter
handlar om att definiera begrepp och deras relation till varandra. De svar jag fick av
respondenterna tolkar jag som att de såg delaktighet som något viktigt och självklart i sina
arbeten. Vad det kunde innebära var bland annat att de sökande var delaktiga genom att de
själva måste ansöka om insatsen, att man som sökande är delaktig genom att man som individ
bestämmer och påverkar inte bara insatserna genom ansökan utan också genom utformning
och när de skall ges. Det mest nyanserade svaren var där respondenterna angav klart att
delaktighet handlar om många olika plan och är beroende av funktionshindrets art och grad
hos den sökande. Delaktighet kunde brytas ned till att gälla att ta fram huvudet för att kunna
äta likväl som att vara delaktig i samhällslivet med självbestämmande och att inte någon
bestämmer över huvudet på någon. Synen de tillfrågade handläggarna hade på
delaktighetsaspekten tyder jag således som att de har en ganska god kännedom visar sig här
genom att delaktighetsaspekten bryts ned och omformas till att gälla för den aktuella
situationen. Faran kan vara att man nöjer sig med mindre, dvs. istället för en strävan mot
högre ställda mål, ser man sin del i strävan som en måluppfyllelse i sig och stannar där.
Delaktighetsaspekten ur ett hälsofrämjande perspektiv ser jag således som en av de viktigaste
faktorerna att arbeta vidare med och att ständigt vara vaksam på i form av att man frågar sig
vad som kännetecknar delaktighet, för vem och hur det skall uppnås.

Handläggare träffar många olika aktörer dagligen. Ord som samverkan och meningsfullhet
var viktiga för dem i deras dagliga arbete och ord de relaterade till sitt yrke och de människor
de möter. Det rör sig om sökande och dess omgivning, andra myndigheter och organisationer.
Upplevelsen de intervjuade framförde var att det inte alltid var enkelt, men att det borde vara
det. Det som upplevdes som försvårande i samverkansarbetet var till exempel kulturkrockar
mellan olika organisationer, där det kunde bli lite av en dragkamp mellan olika åtgärder och
ekonomiska frågor. Likaså uttrycktes det en farhåga att de sökande kunde ”komma bort” i den
karusell som startade då för många blir inblandade och det skall samverkas med många.
Organisationskultur används för att beskriva de olika normer och värderingar som styr olika
organisationer och hur dessa manifesteras i organisationen och dess medlemmars möte med
omgivningen(Kaufmann & Kaufmann,1998). Handläggarnas farhågor kan säkerligen vara
berättigad. Så menar till exempel Lindquist (SOU 1999:21) att det vid undersökning visat sig
att ärende faller mellan stolarna för att samarbete mellan myndigheter brister. Vad får det för
konsekvenser? Som handläggare kan jag tänka mig att stressfaktorn och otillfredsställelsen
med arbetet ökar, vilket i värsta fall får till följd att arbetsbördan upplevs som överväldigande
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med sjukskrivning eller bristfällig handläggning som följd. Som sökande får man kanske
vänta förgäves på den hjälp man behöver med de konsekvenser detta kan innebära, liksom att
förtroendet för samhället och dess myndighetsutövare faller. Hur detta påverkar människor
som medborgare i det samhälle vi alla skall bidra till att utveckla blir ytterligare en ny fråga.
Samverkan med människor är viktigt för att få dem att känna sig delaktiga, liksom
meningsfullhet är viktigt för att de skall känna att de har kontroll över sina liv och
påverkansmöjligheter på de frågor som rör dem. Återigen frågor som är viktiga i ett
hälsofrämjande arbete och som får genomslag på det samhälle vi lever i.

Jämlikhet som begrepp är alltid spännande att fråga om, vad lägger vi egentligen i det? De
intervjuade menade att då det rör sig om frågor som lika lön för lika arbete fanns inga
svårigheter. Liksom att jämlikhetsbegreppet inte får dras till att gälla lika för alla på lika
villkor, mer en fråga om att alla skall ha samma möjligheter utifrån sina egna villkor och
förutsättningar. Detta överensstämmer med det jag funnit om jämlikhetsbegreppet där en av
de vägar man kan arbeta för jämlikhet är genom att främja lika möjlighet till självutveckling
och genom att begränsa ekonomisk ojämlikhet(Arneson m.fl., 1996). Min upplevelse av
handläggarnas reflektioner var att de är medvetna om den ojämlikhet som funktionshindrade
är utsatta för bland annat genom begränsningen i ekonomi, dvs. allt kostar pengar och det är
inte alltid behoven som styr, och att de i sitt arbete försöker utjämna detta så långt de tillåts.

3. Beslut
I mitt material valde jag att fråga efter olika begrepp jag relaterat till hälsa och hälsoarbete.
Detta för att se huruvida handläggares reflektioner kring de begreppen hade någon
samstämmighet, och för att i någon mån kunna utläsa om och hur det påverkar deras arbete.
Mitt första intryck var att de  handläggare jag frågat visade flexibilitet och utgick mycket ifrån
individens upplevelse i mötet med de sökande. De svar handläggarna lämnar på mina frågor
tolkar jag som att de har med delaktighetsaspekten som en ständig följeslagare i sina
utredningar, också att de är medvetna om vikten av kommunikationen mellan dem själva, den
sökande och dess omgivning. De utgår vidare mycket ifrån vad de betecknar som
grundläggande behov och visar enligt min mening stor lyhördhet för de människor och de
behov de möter.

4. Hälsa och Hälsofrämjande
Hälsa och hälsoarbete förknippade de intervjuade med konkreta åtgärder för människor i form
av kost, motion och friskvård. Det fanns en medvetenhet om att det är olika för olika
människor till exempel beroende på ålder, kön, etnicitet. Dock nämndes inte
funktionsförmåga som en av de faktorerna. Detta kan bero på att de antingen inte såg
funktionshindret som ett hinder i sig för att arbete för hälsa skulle vara annorlunda, eller också
fanns inte tankar om att också funktionshindrade människor också har hälsa värda att främja.
Eftersom jag inte ställde den följdfrågan eller gjorde den kopplingen genast blir det rena
spekulationer från min sida. Men i hälsoarbete bör enligt WHO’s definition hälsa ses som en
resurs och att hälsa är ”en grundläggande mänsklig rättighet”(Medin & Alexandersson, 2000,
s.68), vilket också innebär att det är upp till samhället att möjliggöra för alla dess invånare att
göra de val som känns rätt för dem. Som avslutning härtill vill jag återge vad Davies och
Macdonald menar är grunden till Hälsa för Alla- arbetet, nämligen att alla människor bör ha
tillgång till god hälsa som en rättighet för alla, baserad på delaktighet, handlingsförmåga, de
behov som definieras i närmiljön, empowerment och människors egen kontroll över deras
hälsa och dess faktorer.
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Som jag utläser och tolkar resultaten av min undersökning har handläggare i grunden ett
intresse för arbetat med dessa frågor och detta bör stöttas av de organisationer vari de arbetar.
Att synliggöra och lyfta fram olika begrepp och deras inbördes och komplementära betydelse
och deras förhållande är ett nödvändigt och viktigt arbete för att det skall vara meningsfullt att
alls påstå att man arbetar mot de mål som är uppställda i form av handlingsplaner och
policydokument. Andra frågor att ställa i vidare arbete kunde, förutom de jag redan ställt i
min text, vara till exempel om vi accepterar att vi alla är olika med olika behov, också om och
i så fall hur vi kan tänka oss att tillgodose de olika behov som finns utan att vi för den skull
säger att det är behov som går utanför ramarna för vad som betecknas som norm. Med andra
ord, hur bedriva frågor som rör delaktighet, jämlikhet, behovsuppfyllelse etc. att omfatta alla
människor i samhället.
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Intervjuunderlag

Beskrivning av ärendegången.

Tankar om insatser? Ex. olika termer, deras betydelse och innebörd.

Finns skillnader då det gäller behov på tex. funktionshindrade och de som inte är
funktionshindrade?

Om det finns skillnader, hur skiljer sig de behoven åt i så fall och varför är det olika behov?

Vad anser du vara resurser då det gäller insatser?

Vilken innebörd har begrepp som delaktighet, samverkan, meningsfullhet, jämlikhet och
helhetssyn för dig?

Finns de med i dina beslut, och i så fall på vilket sätt?

Hur ser du på de insatser ni beviljar?
Dvs., skall de vara tillfälliga, långsiktiga, stötta personen att stärka de egna färdigheterna
etc.….Exemplifiera gärna!

Vad är hälsa?

Vad är hälsoarbete?


