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Förord

Jag heter Anders Bohman och läser beteendevetenskap med pedagogik som inriktning på

högskolan i Vänersborg. Jag har arbetat med funktionshindrade i åtta år på olika arbetsplatser

inom samma kommun. De tre senaste åren har jag arbetat som lärare till barn med särskilda

behov samtidigt som jag har studerat pedagogik.

Mitt arbete med funktionshindrade har väckt intresse att skriva en C-uppsats om bemötande

av funktionshindrade.

Jag vill tacka de personer som ställt upp på min undersökning så den har kunnat genomföras.

Sammanfattning

Arbetets art: Enskilt arbete pedagogik C 10 poäng

Titel: Bemötande av funktionshindrade - omsorgsarbete som ett pedagogiskt förhållningssätt?

Sidantal: 46

Författare: Anders Bohman

Handledare: Jan-Erik Perneman

Datum: december 2003

Sammanfattning

Bakgrund: I början av 1800-talet började man ta hand om funktionshindrade genom den

offentliga sektorn där landstinget hade ansvaret för verksamheterna. Institutioner och vårdhem

startades runt om i landet men resultatet blev ofta att funktionshindrade levde i sin egen värld

på institutionerna. Kontakten med andra människor ute i samhället existerade inte mer än

sporadiskt.

På 1960-talet började man identifiera utvecklingsstörning som ett begåvningshandikapp vilket

gjorde att organisationer startades för att ta vara på omsorgstagarens rättigheter. Integreringen

av funktionshindrade ökade när särskolor, förskolor och dagliga verksamheter öppnades.

Samtidigt anställdes psykologer, specialpedagoger och kuratorer för att kunna möta

omsorgstagarna på ett bra sätt. Integreringen fortsatte sedan i lugn takt men på 1980-talet tog

den fart på riktigt igen. För då beslutade landstingen att lägga ner institutioner och

funktionshindrade integrerades i samhället på kort tid. Meningen med integreringen var att de

skulle bo i sin hemkommun och få sitt stöd där. Gruppbostäder byggdes i snabb takt och

lägenheter byggdes om för att skapa bostäder till funktionshindrade.



Lagar upprättades för att säkra omsorgstagarens rätt till ett liv som alla andra medborgare. En

lag var LSS-lagen (lagen om särskilt stöd och service) 1994 som hette omsorgslagen tidigare

(1985). Den lagen skulle se till att varje enskild individ skulle få sina behov tillgodosedda.

Sen utflyttningen på 80 och 90-talet har utvecklingen kommit så långt att funktionshindrades

boende och arbete ska vara individuellt anpassat.

Syfte: Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur personalen tänker kring

bemötande mot omsorgstagarna i gruppbostad där de bor och inom daglig verksamhet där

omsorgstagarna arbetar. Vidare hoppas jag att undersökningen kan väcka tankar om

bemötande av funktionshundrade hos den övriga personalen inom LSS-verksamheten.

Metod: Jag har valt att använda en kvalitativ metod. Och för att få en uppfattning om hur

informanterna tänker kring bemötande av funktionshindrade har jag gjort sju djupintervjuer.

Närheten till informanterna gör att jag kan sätta mig in i hur de tänker och upplever

omvärlden, vilket också gör att en kvalitativ metod är relevant.

Resultat: I min undersökning framkommer det att i bemötandet så ska grundläggande

värderingar som respekt och lika värde finnas med. Viktiga delar i bemötandet är också

kroppsspråket och att visa känslor.

En likhet bland informanterna är att normalisering är svårt att definiera. Men man menar att

personalen ska utgå från individen i normaliseringen och göra livet så normalt som möjligt för

honom/henne. Personalen ska även göra den funktionshindrade självständig både i hemmet

och på arbetsplatsen. Pedagogiken ska också vara individuellt anpassad så den

funktionshindrade utvecklas efter sina behov och funktionshinder. Det är även viktigt att de är

delaktig i beslut och har inflytande över sin dagliga livsföring.

En skillnad som framkommer i undersökningen är hur informanterna ser på bemötande. Några

av dem tycker att i bemötandet ska man tänka att som jag själv vill bli bemött bemöter jag

andra människor och några andra informanter anser att blir jag inte bemött som jag vill så kan

det finnas orsaker till det. De menar att människan ska tänka ett steg längre innan den dömer

någon annan människa.
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Inledning
Jag har arbetat inom handikappomsorgen i åtta år på olika arbetsplatser i min kommun. När

jag började arbeta inom omsorgen så var utflyttningen (normaliseringen) från institutionerna

aktuell. Gruppbostäder byggdes och dagliga verksamheter upprättades i snabb takt. Känslan

jag fick var om omsorgstagarna verkligen ville flytta och lämna den trygga tillvaro som de

hade. En del fick det säkert bättre och för andra omsorgstagare var utflyttningen förmodligen

traumatisk.

En annan känsla jag fick var att utflyttningen gick snabbt utan att omsorgstagare eller

anhöriga fick delge sina åsikter. Ett exempel var att lägenheterna i en gruppbostad byggdes på

samma sätt när det handlade om storlek och struktur så omsorgstagaren fick inte lägenheten

anpassad efter sina behov.

Det jag vill undersöka är hur personalen tänker kring bemötandet av funktionshindrade i deras

hem och på deras arbetsplats. För i arbetet med funktionshindrade är det många personer

inblandade och när vi människor tolkar och uppfattar saker olika så uppstår missförstånd och

konflikter är min erfarenhet. Jag hoppas också att min undersökning kan skapa tankar hos den

övriga personalen inom LSS-verksamheten när några av personalens reflektioner är med i min

undersökning.
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Bakgrund

Historik kring omsorgens utveckling

Den första gruppen som tog hand om funktionshindrade var pedagoger. Det var utbildade

lärare för döva barn och det var i början av 1800-talet startade de en verksamhet som ett halvt

sekel senare inkluderade blinda och vanföra (rörelsehindrade) barn. Den mest kända skolan

var Sophie Wilkens skola som hade till huvuduppgift att ta hand om döva och sinnesslöa barn

där många av barnen inte var utvecklingsstörda utan svagbegåvade med läs och

skrivsvårigheter (Bakk, Grunewald 1998).

I Göteborg1866 startade Emanuella Carlbeck det första ”hemmet” för sinnesslöa barn som

hon sedan flyttade till Mariestad. Där byggdes särskolehemmet Johannesberg som blev klart i

slutet av 1800-talet som med tiden blev ett av Sveriges mest kända och största institution med

över 500 platser. Institutionen hade egen affär, kyrka och fritidslokaler där funktionshindrade

kunde tillbringa sin tid när de inte arbetade. Tanken med verksamheten var att skydda

funktionshindrade mot övriga medborgare i samhället så institutionen blev som eget litet

samhälle. Jönköping och Värnersborg var andra orter där institutioner öppnades med liknande

verksamhet (Bakk, Grynewald 1998).

Något som betydde mycket för omsorgens utveckling var när ”föreningen för sinnesslöa barns

vård” startades för den öppnade skolor och utbildade personal som skulle vårda, fostra och

undervisa barnen, vilket gjorde att fler funktionshindrade kunde få den hjälp de behövde.

Föreningens arbete gjorde att kommunerna fick avlastning till viss del i arbetet att bemöta

funktionshindrade. Men med tiden fick även kommunerna svårt att tillmötesgå dem för antalet

funktionshindrade ökade markant. Därför tog de hjälp av landstingen som även fick ansvaret

för sjukvården i de verksamheter de tog över. När staten sedan gav landstingen bidrag för att

kunna bemöta funktionshindrade så öppnade de skolhem för sinnesslöa barn och även

sinnessjukhus (Örebro och lund) för dem som var svårskötta och behövde extra hjälp för att

klara sin dagliga livsföring. Problemen kvarstod ändå för vårdbehovet var så stort att

väntelistorna för att få en plats på sinnessjukhusen var dubbelt så långa som antalet platser

(Bakk, Grunewald 1998).

I början av 1900-talet så anställde kommuner och landsting barnpsykiatrer för man ansåg att

personalen på institutionerna behövde ytterligare kompetens för att kunna bemöta

funktionshindrade. Personalen som arbetade direkt med de funktionshindrade på
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institutionerna var i stor del kvinnor för de få männen som arbetade där här satt oftast i

beslutsfattande positioner (Bakk,Grynewald 1998).

Omsorgens utveckling från 1950 till 1990-talet

Sedan på mitten av 1900-talet så bildades föreningen för utvecklingsstörda barn och

ungdomar (FUB) och det var en förening som anordnade aktiviteter och förde den

funktionshindrades talan i samhället. Då skapades det en debatt om att utvecklingstörning

skulle identifieras som begåvningshandikapp och normaliseringsprincipen tillämpades. Man

menade att funktionshindrade skulle integreras i samhället så de kunde få eget boende och

arbete (Bakk, Grynewald 1998).

Vidare på 1970-talet försvann väntelistor till elevhem, specialsjukhus och vårdhem för

omsorgerna utökade och blev mer öppna genom att förskolor, dagcenter, specialklasser och

gruppbostäder upprättades så fler funktionshindrade kunde få den hjälp de behövde. I

samband med att omsorgerna utökade så ökade också antalet personer som arbetade med

funktionshindrade från att vara 1967 6300 till 24200 1984. Bland personalen så anställdes

även kuratorer, specialpedagoger, psykologer, logopeder och sjukgymnaster för att kunna

bemöta funktionshindrade ute på enheterna på ett bra sätt (Bak, Grunewald 1998).

På 1990-talet så utvecklades nya ekonomiska, organisatoriska och rättsliga förutsättningar för

stöd och service till personer med funktionshinder och det var i samband med kommunallagen

1992 då kommunerna fick frihet att utveckla sina egna organisationer för att kunna bemöta

funktionshindrade. En annan händelse i historiken är när regeringen 1994 gjorde om 1985 års

omsorgslag till LSS-lagen (lagen om särskilt stöd och service). Den skulle hjälpa personer

med funktionshinder med de individuella rättigheterna som boende, arbete och ytterliggare

stöttning av personal vid behov. Men fortfarande var det kommunernas ekonomi som styrde

vilken service de kunde ge (Brusen, Hyden 2000).

En annan lag som gör att staten kan kontrollera kommunens arbete med personer med

funktionshinder är socialtjänstlagen (SoL) för lagen styr kommunernas insatser för att främja

människors rätt till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt

deltagande i samhällslivet. 1993 beslutade även riksdagen att den handikappreform som

skulle innebära en förbättring av vård, stöd och service för funktionshindrade skulle ingå i

socialtjänstlagen för kommunerna blev också ålagda att bedriva verksamhet för fysiskt och

psykiskt funktionshindrade. Planeringen av arbetet med funktionshindrade skulle genomföras

tillsammans med landstingen och andra samhällsorganisationer. Kommunerna fick
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ytterliggare ansvar för omsorgerna och från 1/6-1996 tog de över hela ansvaret och de

ekonomiska konsekvenserna reglerades genom skatteväxling mellan kommuner och landsting.

Tanken med kommunövertagandet var att samtliga institutioner skulle vara avvecklade år

2000 (Brusen, Hyden 2000).

LSS (Lagen om särskilt stöd och service)

LSS- lagen riktar sig inte bara till personer med utvecklingsstörning utan också till människor

som har andra funktionshinder med omfattande behov som utvecklingsstörning, autism eller

autismliknande tillstånd. Vidare kan personer med begåvningshandikapp efter hjärnskada i

vuxen ålder eller av yttre våld och kroppslig sjukdom eller människor med psykiska och

fysiska funktionshinder som gör att den dagliga livsföringen blir svår också rätt till LSS. Men

de psykiska och fysiska funktionshindren får inte bero på normalt åldrande

I LSS-lagen har man infört LASS (lagen om assistansersättning), den ska finansieras av

statliga medel och kan prövas genom att omsorgstagaren överklagar ett beslut till länsrätten

eller vidare till regeringsrätten. Andra rättigheter i LSS-lagen är råd och stöd, ledsagarservice

och avlösarservice och genom lagen kan även människor få hjälp med kontaktperson,

korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende och daglig verksamhet (Brusen, Hyden 2000).

Det här behöver personalen tänka på i bemötandet av funktionshindrade

Funktionshindrade personer är en utsatt grupp och är kanske i mer behov av stöd och hjälp

från samhället än andra medborgare. Ett sätt är att personalen främjar den enskildes

möjligheter att se omvärlden ”empowerment” och det gör personalen genom att

uppmärksamma den funktionshindrades inflytande och stärka personens tillit till sig själv och

tilltron till sin egen förmåga att klara av saker och ting. För många gånger fokuserar vi på

personens oförmåga i stället för den enskildes förmågor. Därför måste personalen som arbetar

med funktionshindrade ändra sin yrkesroll genom att företräda personens rättigheter och

välfärd. Brister i handikappolitiken är också att funktionshindrade har ett begränsat inflytande

över beslut som är viktiga för dem. Nedläggningen av institutioner är inte ett plötsligt brott för

den funktionshindrade med det tidigare utan är en långsam process där gammalt och nytt går

in i vartannat för den. Den nya personalrollen blir därför mer personligt inriktat i

omvårdnaden och handledningen av den bristande sociala förmågan. För om makten finns hos
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personalen eller personer runt den funktionshindrade så byggs ett livslångt beroende upp i

stället för oberoende (Brusen, Hyden 2000).

Personer med funktionshinder har många hinder och svårigheter som ska övervinnas, låg

självkänsla och känslan av skam är några och just självkänslan har med skam och stolthet att

göra som är två motpoler skam är = låg självkänsla och stolthet = hög självkänsla. Stolthet

uppnås vid presentationer, bedrifter, erkännanden och framgångar och skam vid förkastanden,

misslyckanden och nedvärderingar. Skam kan också bidra till underlägsenhet och

mindervärdskänsla för omsorgstagaren. Vad den funktionshindrade känner skam och stolthet

inför är kulturellt betingat. ”Ingen annan känsla förefaller vara så avgörande för den egna

identiteten som just skamkänslan, bl.a. av det skälet att den upplevs som en plåga” (Brusen,

Hyden sid 79 2000).

Brusen skriver om Kirshbaum som har skrivit en bok om att vara funktionshindrad i och med

att han själv är det. Han menar att känslor av skam, förnedring och förödmjukelse är vanligt

bland funktionshindrade. Frågan är varför? Svaret menar Kirshbaum är att den egna

självbilden är socialt betingat och bestäms av hur personen bemöts och värderas av andra för i

samhället ska vi klara oss själva och vara oberoende. ”För några av oss – skriver Kirshbaum

– uppstår känslan av skam på grund av önskan att vara andra till lags” ( Brusen, Hyden sid

79 2000).

Vad personalen ska vara uppmärksamma på i sitt arbete är de beteenden funktionshindrade

har. För positiva beteenden är när de är öppna för förändringar, påstridig, handlingsinriktad,

självstyrd och lär sig av misstag. Dessa beteenden innebär att de har hög självkänsla.

Beteenden som är mer negativa och leder till låg självkänsla kan vara aggressivitet, klandrar

andra, undviker andra människor eller att de lever i det förgångna och i framtiden (Brusen,

Hyden 2000).

Normalisering

Handikappolitiken har ett övergripande mål som innebär att funktionshindrade ska ha samma

levnadsförhållande som övriga medborgare därför ska begreppet normalisering utgå från den

”vanlige” medborgarens levnadsvillkor och förhållanden. När normalisering har uppnåtts är

när en funktionshindrad har samma levnadsnivå som den ”vanlige” medborgaren och genom

att undersöka levnadsvillkoren för personer med funktionshinder och jämföra dem med

befolkningssnittets levnadsvillkor kan man mäta graden av normalisering. Det primära är då
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att sträva efter normalbefolkningens levnadsvillkor och inte jämföra med utsatta eller

marginaliserade grupper. När man mäter normalisering tittar man på hälsa, arbete, boende,

ekonomi och fritids och kulturdeltagande och med upprepade undersökningar kan kunskapen

om människors villkor öka och ge underlag för politiska beslut och prioriteringar. I mätningen

ställer man samma fråga till personer med och utan funktionshinder vid samma tillfällen och

jämför svaren för att se om normalisering uppnåtts (Brusen, Hyden 2000).

I det välfärdssamhälle som har byggts upp och utjämning som blivit mellan

befolkningsgrupper så finns det skillnader som består för hela tiden finns det en konkurrens

om de begränsade resurserna och en kamp om vem som ska ha makten över dem. Samhället

förändras också genom reformer, lagstiftningar och ekonomiförändringar därför har

forskningen en viktig uppgift att utvärdera hur förändringarna slår genom tillexempel studier

på levnadsvillkoren för funktionshindrade.

 När kommunerna tog över ansvaret var tanken att besluten skulle tas närmare de personer

som var i behov av stöd och service. De skulle bli effektivare och få en bättre verksamhet så

kommunaliseringen var ett led i att förverkliga handikappideologiska principen om

normalisering och integrering. Genom kommunövertagandet skulle också övergripande målet

för handikappolitiken lättare uppnås (Brusen, Hyden 2000).

En dansk forskare vid namn Bank-Mikkelsen säger. För att förstå normalisering som är ett

jordbundet begrepp och något som faller av sig självt förutsätter att utvecklingsstörda

personer betraktas som vanliga människor av övriga människor i samhället ( Mallander,

1999).

Tankar kring bemötande mot funktionshindrade

Regeringen har tagit hjälp av Sisus (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) med Sveriges

nya handikappolitik och uppgiften är att lära människor som arbetar i kommuner, landsting

och på myndigheter att bemöta personer med funktionshinder på ett nytt sätt. Här är några

tankar från personer i vårat samhälle som arbetar med frågor kring funktionshindrade. De här

personerna förmodar jag har ett stort inflytande på hur regering och riksdag hanterar frågorna

kring bemötande av funktionshindrade.

Här är ett citat från Sonja Fransson som är ordförande i Sisus och arbetar i riksdagen. ”Många

människor med funktionshinder känner att de inte får bestämma över sina liv. Det är svårt för

dem att få bra hjälp av kommuner, landsting och myndigheter. De tycker att ingen lyssnar på

dem eller tror vad de säger.” Socialministern Lars Engqvist säger att personer med
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funktionshinder är vanliga människor och de har samma rättigheter och skyldigheter som alla

andra medborgare. Att det är vi (regeringen) som ska se till att personer med funktionshinder

får bestämma över sina liv och bemöts som vuxna människor (www.sisus.se).

Bengt Lindqvist arbetar med handikappfrågor i FN (Förenta Nationerna) säger att

handikappolitiken har ändrats flera gånger de senaste 50 åren. Han menar att alla människor

är lika värda och har samma rättigheter (FNs mänskliga rättigheter) och funktionshindrade

personer är lika mycket värda som alla andra människor. Han säger också att det är regering

och riksdag som har ansvaret för att de mänskliga rättigheterna uppfylls mot

funktionshindrade (www.sisus.se).

Lars Linberg som arbetar hos Handikappsombudsmannen säger så här. Jag skulle vara med i

ett TV-program som handlade om svårigheter i samhället för personer med funktionshinder.

Lars berättar för journalisten att han hör dåligt det blir tyst i luren och journalisten säger att

han ska ringa tillbaka. Personen från TV-programmet hör inte av sig så efter en tids väntan

ringer Lars upp honom men journalisten säger att han inte vill ha med honom och anledningen

är att det är krångligt att ha med en hörselskadad person i programmet. Det Lars menar är att

han faktiskt är en person som har ett arbete och kan en massa saker men journalisten såg bara

krångel i stället för möjligheter hos honom i sitt bemötande. För enligt Lars är tv-program ett

bra redskap för funktionshindrade att visa upp sig men journalisten tog inte vara på den

kunskap som fanns hos honom (www.sisus.se).

Familjeminister Berit Andor på socialdepartementet har skickat ut ett pressmeddelande som

lyder: vi ska ha respekt för funktionshindrade och vi ska bli mycket bättre på att möta

människor med funktionshinder.

Riitta- Leena Karlsson är funktionshinderombudsman i Stockholm tycker att om personalen

ska kunna tillgodogöra sig gott bemötande så måste de ha grundläggande värderingar som står

för lika värde, delaktighet, jämlikhet och mångfald. Personalen ska också ha kunskap om de

handikappolitiska målen som regeringen har satt upp och kompetensen i bemötandet ska

underhållas genom återkommande samtal och diskussioner kring bemötandet av

funktionshindrade. Enligt Riita ska arbetsgrupper som arbetar med funktionshindrade

personer alltid ha ambitionen att vilja bli bättre på bemötande (www.sisus.se).

Wanja Lundby-Wedin är LO:s ordförande hävdar också att det är våra grundläggande

värderingar som styr vårt bemötande för hon anser att våra lagar och konventioner på både

nationell och internationell nivå tydligt påvisar människors lika värde. Ska vi sedan få ett

samhälle där alla är lika värda så måste vi prata öppet om det och reagera när vi möter

fördomar och bristande respekt mot funktionshindrade. Men det behövs insikt, kunskap och
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handling om förändringar ska genomföras. Kerstin Wigzell är generaldirektör vid

Socialstyrelsen säger att bemötande för henne är att kunna se bortom rullstolen och att det inte

bara är viktigt vad jag säger och gör utan hur jag säger och gör. Det viktigt att personalen har

empati, respekt och förståelse om den funktionshindrades behov så omsorgen av

funktionshindrade blir ”individuellt” anpassad (www.sisus.se).

Bemötandeutredningen har också följt upp handikappolitiska propositionen som lades fram

våren 2000 vilket innebär utifrån riksdagens beslut att det krävs fortfarande långsiktigt och

kontinuerligt arbete i kompetensutveckling i bemötandefrågor inom förvaltningar. ”Statens

institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) bör utarbeta och ha ansvar för programmet på

central nivå”, för Sisus disponerar 14 miljoner/år från 1/1 2001 och tre år framåt. Där

pengarna ska fördelas som stimulansbidrag av olika projekt och omfatta kompetensutveckling

angående bemötande av funktionshindrade personer (httpwww.sisus.se/bemotande/254.cs).

Andra tankar

En specialpedagog i min hemkommun säger att bemötande för henne är att bli sedd,

efterfrågad och behövd. Vidare ska personalen ha god människosyn, bra attityd och tycka om

den som har funktionshinder för den han/hon är och inte gör (Birgitta Kilmark

specialpedagog).

En lärare som jag har intervjuat i tidigare forskningsprojekt ansåg att bemötande var att hälsa,

titta i ögonen och vara positiv men även visa känslor. Läraren tyckte också att bemötande var

hur jag tog i mot individen för genom att bekräfta, respektera och vara lyhörd så bemöter man

individen på ett bra sätt enligt henne (Barn med koncentrationssvårigheter Ahlstrand, Bohman

2003).

Skillnader mellan institution och gruppbostad

Här är några citat på hur tidigare forskning beskriver en institution.

Det är en ”bestående inrättning i samhället, reglerad i fasta former” (Baak, Grunewald sid

276 1998). Och en total institution är ”en plats för arbete och boende där ett stort antal

människor i en likartad situation, för längre tidsperioder avskurna från det vidare samhället

lever ett inneslutet, formellt administrerat liv.” ( Mallander sid 59 1999). I sådana här

verksamheter lagas maten centralt, inköp av kläder handlas kollektivt och lokalen präglas av

samma inredning över allt. Andra tecken på institution är när vårdare sköter ett stort antal
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personer på ett effektivt sätt som gör att personalen inte kan sköta omsorgen efter den

enskildes behov.

Ett annat begrepp är dehumanisering och det betyder att man inskränker på en människas fri

och rättigheter exempel på det kan vara: Att den funktionshindrade lever tillsammans med

andra som han/hon inte valt och då tvingas att umgås med dem. Dehumanisering kan också

vara när omsorgstagaren måste lägga sig samma tid som andra boende, inte ha eget rum att

låsa om sig och att vissa rutiner måste göras efter hur personalen arbetar tillexempel att

behöva lägga sig innan nattpersonalen kommer (Bakk, Grunewald 1998).

Enligt Grunewald så är människovärde för den funktionshindrade att få möjlighet att välja

kläder, äta och dricka när den vill, låsa om sina tillhörigheter och få gå ut när den önskar.

Andra människovärden kan vara att diskutera problem med någon person man har förtroende

för, bli bemött av personalen med tillit, värme och känna sig behövd av andra människor.

Gruppbostad var det vanligaste boendet för funktionshindrade när de flyttade ut ur

institutionerna och för att boendet ska kunna kallas gruppbostad krävs följande. Att det finns

högst fyra lägenheter där varje person har en egen lägenhet och i gruppbostaden ska det även

finnas ett gemenskapsutrymme så personerna som bor där och personalen kan umgås med

varandra. De ska också ha närhet till anhöriga, kunna ta del av den service samhället erbjuder

och ha daglig verksamhet (omsorgstagarens arbete) på en annan plats än gruppbostaden.

Gruppbostäderna ska inte ligga för nära varandra utan flyta in i den naturliga

samhällsstrukturen och det är också viktigt att det finns gruppbostäder som ligger utanför

tätorter så de funktionshindrade som vill kan få bo på landet. Vad kommunen ska vara

uppmärksam på är att gruppbostaden inte blir en institution. Risker som bör uppmärksammas

är när outbildad personal, för lite personal och dålig handledning till personalen hindrar att ge

så god service som möjligt till personerna som bor där. När någon omsorgstagare vill eller

behöver flytta av någon anledning så ska personalen inom boendet göra det i samråd med

anhöriga och övriga människor som arbetar kring den, så alla får delge sina åsikter. För det

ger ett större underlag så det nya boendet blir anpassat för den enskilde.

 Gruppbostäder kan se olika ut när det gäller utformning och personalinsatser men det viktiga

är att personen kan bo på sin hemort eller så nära den som möjligt. Vill någon

funktionshindrad flytta till en annan kommun så ska inga principer hindra det. För ”i lagens

paragraf 16 står det om rätten för en person att flytta till en annan kommun och få ett

förhandsbesked på sin ansökan om bostad” (Baak, Grunewald sid 280 1998).

Sammanfattningsvis kan man säga att skillnaden mellan ett eget hem och institution är att ett

eget hem skapar den funktionshindrade själv och servicen den behöver anordnas på dennes
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och anhörigas begäran. Och en institution är när personen bara får tillgång till den befintliga

servicen som många gånger inte blir individuellt anpassad (Baak, Grunewald 1998).

Bemötande av funktionshindrade i gruppbostad

Verksamheten på en gruppbostad ska ledas av en person med lämplig utbildning och övrig

personal ska en sådan kompetens så ändamålsenlig verksamhet kan bedrivas. Personalen ska

också finnas efter behov antingen viss tid på dygnet eller dygnet runt så omvårdnaden sker

enligt paragraf 9b i LSS. I omsorgen ingår fritidsaktiviteter och kulturella besök och den som

bor i en gruppbostad ska ha en sådan handledning så han/hon klarar sig så mycket som

möjligt själv. Exempel på självständiga uppgifter kan vara att väcka sig själv, klara resan till

och från dagcenter, duscha och bada, städa och ha hand om sin ekonomi på ett anpassat sätt.

Det är också viktigt att hjälpen är individuellt anpassad just för det moment som ska göras

(Baak, Grunewald 1998).

Det är vitigt att fritidsverksamheten på en gruppbostad inte bara är organiserad utan kan

innefatta promenader, hushållsarbete, läsa tidning eller bara vila. För fritiden ska vara en

återhämtningsperiod på dygnet så personen får nya upplevelser och krafter så tiden på daglig

verksamhet blir meningsfull (Brusen, Hyden 2000).

Bemötande av funktionshindrade på daglig verksamhet

Hur det började…

Integrerade dagcenter började utvecklas på 70-talet där många dagcenter präglades av

monotona arbeten eller legojobb där alla funktionshindrade arbetade med samma

arbetsuppgifter. Oftast var det de lindrigaste utvecklingsstörda som fick tillgång till daglig

verksamhet för kompetensen att hitta meningsfull sysselsättning till gravt funktionshindrade

fanns inte. En del verksamhet minskade kraftigt för personalen som arbetade med gravt

funktionshindrade ansåg att det inte var någon mening att ha en verksamhet där personen hela

tiden blir påmind att den inte duger till (Baak, Grynewald 1998).

Här är ett citat ur berättelsen om Sten som visar hur det kunde se ut: ”Jag tänker på Sten.

Hans pappa jobbade i alla år på Ericsson. Själv gick han och mådde dåligt på ett dagcenter

som inte förtjänade det namnet. Där var tillvaron trist, innehållslös och fylld av bekäftiga

förmaningar.
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Så kom lyftet. En industrigrupp skulle starta på Ericsson. Han fick en av platserna. Stolt

stegade han iväg till tunnelbanan och for till jobbet. Det riktiga jobbett. På samma

arbetsplats som hans pappa hade jobbat på.

Det gick ett halvår. Jag besökte honom. Något var riktigt galet. De utvecklingsstörda satt för

sig i en liten fyrkant på verkstadsgolvet. Omgivningen verkade måttligt intresserad. Den

personal som fungerade som arbetsledare verkade hetsad av att uppnå godtagbara resultat.

Och försvarsinställd gentemot omgivningen. Det kändes trist och jag tyckte synd om Sten som

uppenbart hade blivit medveten om att han trots allt inte var alla de andra som arbetade där.

Till slut mådde han så dåligt att han fick sluta. Han började på ett annat dagcenter. Där är

han inte så ofta. Mest ligger han hemma i sängen.

Jag tror inte man kan dra några slutsatser av Stens öde. Annat än att det krävs stora mått av

ödmjukhet och försiktighet när man skriver ut recept för framtiden. Det är bra att det finns en

stark strävan mot att de utvecklingsstörda skall ut i arbetslivet, men det är också nödvändigt

att skapa verksamheter som är anpassade till dem som inte passar in i mallen. Och sådana

finns det gått om.

Till sist hänger det mesta nu som förr på hur medvetna, empatiska, fantasifulla och starka de

människor är som skall fungera som den utvecklingsstördes stöd och hjälp i den dagliga

verksamheten.” (Baak, Grunewald sid 289 1998)

Bemötande av funktionshindrade på daglig verksamhet idag

Daglig verksamhet ska vara en arbetsplats för dem som först och främst har grava

funktionshinder och konkurrensen från lindrigt funktionshindrade får inte förekomma, för en

gravt handikappad person har lika stort behov av regelbunden daglig verksamhet som en

lindrigt handikappad. För situationen för en person som bor i en gruppbostad och inte har

någon sysselsättning kan vara sämre än att bo på institution. Personer som har daglig

verksamhet är inte skyldiga till att vara där alla dagar utan kan arbeta deltid om det önskas.

Verksamheten ska också vara omväxlande så dagen blir attraktiv och meningsfull för den som

arbetar där.

Daglig verksamhet ska ledas av en föreståndare som har adekvat utbildning och den ska

bedrivas av handledare och arbetsterapeuter. En viktig del i personalens arbete är att

verksamheten drivs i samverkan med anhöriga och boendepersonal för att skapa en helhet

kring personen som arbetar där. Bakk och Grynewald menar också att verksamheten inte får

vara produktions eller prestationskrävande om det inte gynnar den funktionshindrade.



12

Personerna som arbetar där har även rätt att förverkliga sina egna förslag till aktiviteter om det

främjar meningen med verksamheten för dem (Bakk, Grynewald 1998).

En person som deltar i daglig verksamhet har rätt till habiliteringsersättning (en mindre

dagersättning) från kommunen, hur stor ersättningen är beror på hur mycket man arbetar. I

verksamheten ska personen utveckla behovet av kulturella, konstnärliga aktiviteter som bild

och form, musikstunder, litteraturläsning, drama eller teater. Studiecirklar kan också bedrivas

och funktionshindrade kan även få undervisning i form av sär-vux (särskild vuxenutbildning).

Den ska vara kostnadsfri och bedrivas om personen känner behovet av kunskaperna för att

kunna utvecklas, ämnen som kan ingå i undervisningen är samhällskunskap, svenska och

trafikkunskap. Arbetet ska även för personalen vara roligt och stimulerande men i det finns

det svårigheter för dem som otillräcklighet och kluvenhet. För de är både handledare,

arbetskamrat, terapeut, kompis och ibland kan det vara svårt för dem att veta vilken roll de

ska ha så det passar arbetssituationen.

En arbetsmetod som personalen kan använda är SIVUS-metoden (Social Individ Via

Utveckling i Samverkan). Tanken med SIVUS är att personalens grundsyn är att

funktionshindrade personer med begåvningshandikapp är sociala, har en egen inre drivkraft

för att utvecklas och är människor som de kan samarbeta och umgås med. I metoden är

personalens uppgift att handleda i stället för att vara vårdande och de ska kartlägga vad

personen kan bygga vidare på och inte hitta fel hos den. Personalen ska även ge den

handledning som krävs för att den funktionshindrade ska få chansen att pröva sig fram. Det är

viktigt att arbeta i grupp och att den är liten och fast så det blir kontunutet i arbetet. Varje

gruppmedlem ska vara med i planeringen av verksamheten efter sin förmåga (Bakk,

Grunewald 1998).

Daglig verksamhet kan också vara integrerat på annat sätt ute i samhället exempel på platser

där den kan bedrivas är cafe, restaurang, vaktmästeri, trädgårdsmästeri, affär och

kontorsservice. Den kan också bedrivas på ett företag där en eller flera personer arbetar med

regelbunden handledning av personalen från daglig verksamhet och de har fortfarande kvar

sin pension och habiliteringsersättning (lön) från kommunen för företaget får inte betala ut

någon lön (Bakk, Grynewald 1998).



13

Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur personalen tänker kring bemötande mot

omsorgstagarna i gruppbostad där de bor och inom daglig verksamhet där omsorgstagarna

arbetar. Vidare hoppas jag att undersökningen kan väcka tankar om bemötande av

funktionshundrade hos den övriga personalen inom LSS-verksamheten.

Hur tänker enhetschefer hur personalen ska bemöta funktionshindrade i deras hem och på

deras arbetsplats?

Hur tänker personalen som arbetar på gruppbostad och daglig verksamhet att personalen ska

bemöta funktionshindrade i deras hem och på deras arbetsplats?

Metod

Val av metod

Jag har valt att använda en kvalitativ metod för jag tycker det passar när jag vill undersöka hur

personalen tänker om bemötandet av funktionshindrade. Genom sju djupintervjuer har jag

skapat mig en djupare förståelse om hur personalen tänker och för att få en bild av hur

individerna tänker så måste jag ha en närhet till forskningsobjeketet (Holme, Solvang 1997).

 I min kvalitativa metod har jag använt mig av en fenomenografisk ansats där huvudsyftet är

att beskriva hur fenomen och företeelser i omvärlden uppfattas av människan (Starrin,

Svensson 1994).

 En annan orsak varför jag har valt en kvalitativ metod är mötet med människan som jag

tycker är intressant. För i och efter mötet med människan ska jag som forskare försöka tolka

och sätta mig in i hur informanterna uppfattar omvärlden.

Mitt sätt att forska har varit neutralt (induktivt) där jag inte har försökt bevisa något utan bara

beskrivit verkligheten hur informanterna upplever omvärlden (Hartman, 1998) (Holme,

Solvang, 1997).

Jag är införstådd med att i en kvalitativ metod då forskaren gör intervjuer så finns det en risk

att leda in informanterna på sina egna värderingar men det viktiga är att man är medveten om

det. För det intressanta är dialogen med människan när man riktar intresset mot individen hur

den tolkar och formar verkligheten (Backman, 1998).
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Urval

Jag har valt att intervjua sju informanter, två av dem är kvinnliga enhetschefer för olika

gruppbostäder och en är kvinnlig enhetschef på daglig verksamhet. I undersökningen har jag

även intervjuat två vårdare och två arbetshandledare av båda könen. Alla i undersökningen

kommer från samma kommun och LSS- verksamhet därför har jag haft närhet till personerna

när jag har gjort intervjuerna. Närheten till informanterna har gjort att jag har kunnat göra

intervjuerna på ett effektivt sätt (Holme, Solvang, 1997)

 Tiden med rapporten är också begränsad. Bell skriver, hur omfattande datainsamlingen blir

beror på den tid man har till förfogande. Men jag tycker att mina intervjuer har givit mig ett

bra material att arbeta med (Bell, 2000).

I mitt urval har jag valt att ha med båda könen och arbetserfarenhet från institution i

respektive yrkeskategori. Jag har haft god kännedom om några personer för jag har själv

arbetat i verksamheten tidigare, några informanter kände jag lite mindre. Som jag tolkar

Holme, Solvang så blir det subjektivt urval i min undersökning (Holme, Solvang, 1997).

Genomförande

Först tog jag kontakt med en av enhetscheferna inom LSS-verksamheten och frågade om jag

fick göra en undersökning inom verksamheten om bemötande. Sedan tog jag kontakt med

socialchefen och berättade om mina planer så vi bestämde en träff så jag kunde berätta och

presentera min forskningsplan mera ingående. Skrev en forskningsplan som jag presenterade

för honom, vilket han tyckte såg intressant ut och gav mig klartecken att göra en

undersökning. Jag funderade på vilka som skulle vara med i undersökningen och efter några

dagars funderingar bestämde jag mig för att i urvalet var mina kriterier att båda könen skulle

representeras och antalet år i yrket skulle variera. I undersökningen ville jag också att några

informanter skulle ha arbetslivserfarenhet från vårdhem.

Sedan så tog jag kontakt med personerna, presenterade mig och berättade om min

undersökning. Informanterna fick själva bestämma var, när och hur intervjuerna skulle

genomföras så det skulle kännas så bekvämt som möjligt för dem. Jag gav ut frågeområdena

till informanterna en vecka innan intervjuerna skulle genomföras så de kunde förbereda sig på

ett bra sätt. Två informanter kände att de inte behövde så lång tid på sig så intervjuerna med

dem gjordes snabbare från första kontakten. Intervjuerna gjordes ostört på informanternas
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arbetsplatser. Men även om miljön är lugn och ostörd så har jag som intervjuare övertag mot

informanten, vilket den som forskar bör veta om (Trost, 1997).

 Därför pratade vi lite allmänt först för att det skulle kännas avslappnat i intervjuerna. I

dialogen med informanterna ville jag få en disskusion kring frågeområdena där jag följde upp

svaren med följdfrågor vilket upplevdes positivt av dem. Intervjufrågorna hade låg

standardesering och själv hade jag punkter och handledning för Holme och Solvang säger,

handledning är bra så forskaren ska kunna ha kontroll på vilka faktorer som är vikiga (Holme,

Solvang, 1997).

Jag sammanfattade intervjuerna för informanterna för att se om vi hade uppfattat varandra rätt

och för att se om de hade något att tillägga. Intervjuerna tog ungefär en till en och en halv

timma per gång. När jag hade skrivit ut intervjuerna så fick informanterna läsa och ha

synpunkter på det jag skrivit och för att se så att anonymiteten var godkänd från dem.

Bearbetning av data

 Jag har redovisat mina intervjuer precis vad informanterna har sagt eller menat och fått med

citat från informanterna för det ger ännu ett perspektiv för läsaren hur de tänker. Sedan har jag

sammanfattat det viktigaste i intervjuerna och hittat nya kategorier i resultatet för att få en bild

av hur personerna tänker. Som Patel, Davidsson säger för att dra slutsats av resultatet så måste

man beskriva det viktigaste som framkommit (Patel, Davidsson, 1994).

Sedan har jag tittat på likheter och skillnader i resultatet och beskrivit det och i diskussionen

så har jag tolkat resultatet och försökt sätta mig in i varför informanterna har svarat som de

gjort. Även tolkat varför det finns skillnader och likheter i resultatet bland informanterna och

beskrivit det.

Tillförlitlighet

Jag tycker validiteten är god i intervjuerna för informanterna kände att de hade god tid att

förbereda sig och den psykiska och fysiska miljön kändes bekväm enligt dem. Att jag är känd

för vissa informanter kan påverka resultatet men det är svårt att säga på vilket. Min tolkning

är att de informanter som känner mig har känt trygghet i intervjusituationen.

 Även om jag har haft ”makten” i intervjuerna så har jag känt att jag har varit en av dem i

intervjusituationen i och med att jag har arbetat inom verksamheten tidigare. I vilken grad
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svaren hade varit annorlunda om det hade varit en okänd person för informanterna som gjort

undersökningen är ren hypotes eller forskningsobjekt.

Själv har jag också en subjekt bild av verksamheten i och med att jag har arbetat i den men jag

har försökt att vara så neutral som möjligt i min forskningsprocess. Den här undersökningen

är inte representativ för hela LSS- verksamheten utan är en fallstudie. Med det menar jag att

undersökningen bygger på ett mindre urval ur den totala personalstyrkan i organisationen där

jag själv har styrt urvalet. Det styrda urvalet gör också att resultatet förmodligen får en viss

karaktär än om det hade varit tillexempel ett slumpmässigt urval. Oavsett urval så måste jag

göra en undersökning på hela organisationen för att få en helhetsbild vilket med en kvalitativ

metod inte rymmer på en C-uppsats.

Vad man mer ska tänka på när man analyserar resultatet är att personalen som är med i

undersökningen också får en känslomässig process inom sig genom intryck och engagemang,

viket skiljer dem från den övriga personalen (Holme, Solvang, 1997).

Hur mycket det påverkar resultatet i förhållande till om all personal hade varit med i

undersökningen har jag ingen uppfattning om. Därför blir inte undersökningen i det avseendet

heller representativ för hela LSS-verksamheten.

 Jag har undersökt hur enhetschefer tänker och hur de som arbetar ute i verksamheten tänker

där finns en viss realibilitet mellan de två kategorierna även om det inte representativt för alla

enhetschefer och personal som arbetar ute i verksamheten (Starrin 1994).

Resultat
Jag har valt att presentera resultatet i löpande text i den ordning frågeområderna står.

Utbildning och arbetserfarenhet, bemötande och vad innebär normalisering. Personalens

bemötande på daglig verksamhet gäller både inom och utanför daglig verksamhet.

När det gäller bemötandet på fritiden har jag också två kategorier. Hur personal ser på

personalens bemötande inom och utanför gruppbostad.

I resultatredovisningen använder jag mig av olika begrepp på funktionshindrad som

omsorgstagare, brukare, boende och individ för att få variation i texten. Namnen i

resultatredovisningen är figurerade.



17

 Eva arbetar som enhetschef på daglig verksamhet så här tycker hon om bemötande

 Som enhetschef har Eva arbetat i 20 år på olika arbetsplatser (vårdhem, gruppbostad, daglig

verksamhet, korttidshem) fast i en annan kommun. I den här verksamheten har hon arbetat i 6

månader.

 Utbildningar som hon har är gymnasial utbildning med inriktning mot funktionshinder

(nuvarande omvårdnardslinjen). Eva har även läst Sociala omsorgslinjen som är en

högskoleutbildning med inriktning mot handikapp och äldreomsorg. Som enhetschef har Eva

det övergripande ansvaret för ekonomi, personalfrågor och innehållet i verksamheten på

daglig verksamhet.

Bemötande för henne är hur vi förhåller oss till varandra, där har Eva en humanistisk

inställning som lika värde och respekt som gäller oavsett vilka och i vilken situation man ska

bemöta människor. Vidare menar hon att det är våra grundläggande värderingar som styr hur

vi bemöter och förhåller oss till varandra.

När vi diskuterade normalisering så är det för Eva att omsorgstagarna ska ”leva ett så normalt

liv som möjligt” och att personalen utgår från individen. Exempel, är omsorgstagaren en

tjugoårig kille ska personalen sträva efter att individen kan leva som en ”vanlig” kille gör i

den åldern personalen ska alltså utgå från den situation omsorgstagaren befinner sig i.

Eva tycker att normaliseringsarbetet är svårt när personalen ska bedöma ett normalt liv som

passar omsorgstagaren när det mellan oss ”normala” människor skiljer i levnadssätt.

När personalen ska bemöta omsorgstagarna på sitt arbete ska de tillgodose varje

omsorgstagares behov. Därför tycker Eva det är viktigt ”att personalen är ödmjuk och lyhörd”

för de har stor makt mot omsorgstagarna och den får inte missbrukas.

 Exempel på arbetsuppgifter (aktiviteter) som finns på daglig verksamhet är enkla

monteringsjobb, sinnesupplevelser, datorjobb, musikstund, teckning och matlagning. Eva

anser att arbetsuppgifterna ska vara individuellt anpassade när det gäller mängd och

svårighetsgrad. Det ska även finnas ett stort utbud på aktiviteter (arbetsuppgifter) så alla

omsorgstagare kan delta för hon vill undvika passivitet hos omsorgstagarna så långt det är

möjligt. Personalens roll är också att utveckla och göra omsorgstagarna så självständiga som

möjligt därför är det viktigt att personalen reflekterar över sitt handlande (arbete).

Vidare så ska omsorgstagarna ha det största inflytandet över vilka arbetsuppgifter de ska

arbeta med men i samråd med personalen anpassas arbetsuppgiften för omsorgstagaren.

Personalen ska även uppmuntra omsorgstagarna att delta i aktiviteter men det är

omsorgstagaren själv som bestämmer aktivitet tillsammans med personalen. I bemötandet
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tycker Eva att personalen ska ge positiv kritik till omsorgstagarna när de har lyckats med

arbetsuppgifter för det stärker självkänslan hos dem.

Nyligen har de startat upp fokusgrupper där personalen från dagcenter, gruppbostäder,

anhöriga och intresseorganisationer finns med. Frågor man diskuterar är vad vi vill med

verksamheten och vilka utvecklingsmöjligheter som finns i den. Eva har en VISION att

integrera arbetsuppgifter ute i samhället för nu hade man bara en cafeverkssamhet integrerat.

Hon vill integrera legojobben som finns på dagcenter ute i andra lokaler i anslutning till annan

verksamhet och att omsorgstagarna arbetar där med handledning från daglig verksamhet. Hon

påpekade vikten av att få gå till ett ”riktigt jobb” det stärker självkänslan hos omsorgstagaren.

En grupp människor som är svåra att stimulera är de som är för duktiga för daglig verksamhet

men inte klarar ett vanligt arbete. Där vill hon ha ett bättre samarbete med arbetsförmedlingen

för att hitta lösningar, för dessa människor hamnar på daglig verksamhet i brist på annan

verksamhet. Vidare så ska en del legoverkssamhet vara kvar för de omsorgstagare som inte

klarar av att integreras. För dem ska personalen satsa ännu mera på sinnesupplevelser

exempel vita rum, svarta rum (rum med musik och bildspel) och utveckla andra

sinnesupplevelseraktiviteter.

 Ett annat område som det finns utvecklingsmöjligheter i är IT. För IT- verksamhet skulle

kunna hjälpa omsorgstagarna att kunna utvecklas ännu mera på arbetet.

Aktiviteter som var integrerade ute i samhället men som tillhörde daglig verksamhet var

studiecirklar, särvux, bad, ridning, utflykter och teaterverksamhet. Även dessa aktiviteter ska

vara individuellt anpassade. Några av de här aktiviteterna leds av utomstående personal som

då har huvudansvaret för verksamheten. Då ska personalen från daglig verksamhet bara vara

med och stötta omsorgstagarna.

Enhetschefen påpekade vilket komplex arbete personalen har för de är både handledare, vän

och vårdare till omsorgstagarna. Så det gäller för personalen att kunna skilja på begreppen och

anpassa sin roll efter situationen därför är det viktigt att personalen reflekterar över sitt arbete

anser Eva.

Pia arbetar som enhetschef för gruppbostäder hon anser att boende ska ha inflytande i

hemsysslor

Pia har arbetat 4 månader som enhetschef i kommunen där har hon har varit enhetschef inom

hemvården och på gruppbostad. Hon har också arbetat som ledsagare till barn med särskilda

behov och som försäljare och är utbildad socialpsykolog (beteendevetare).
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Pia har det övergripande ansvaret för ekonomi, personalfrågor, innehållet i verksamheten och

fungerar som en länk mellan socialchefen och personalen ute på gruppbostäderna i olika

frågor som angår verksamheterna.

”Så som du själv vill bli bemött så bemöter du andra” var en ledstjärna för henne. I

bemötandet ska det finnas respekt med det menar hon att den man möter ska få utrymme för

sina tankar och åsikter. Vidare så ska bemötandet vara positivt även om mötet kan vara av

negativ karaktär med en människa. En del i bemötandet är att visa känslor om det givs

möjlighet till det men det kan vara individuellt från olika situationer.

Även Pia tycker det är svårt att definiera normalisering för vad är normalt och inte normalt

anser hon, där har tiden är en avgörande faktor. Ett exempel var när man förr använde slavar

som arbetskraft då var det normalt nu är det helt otänkbart. Likaså är det med normalisering

för någon bestämde att det skulle bli en utflyttning för att livet skulle bli normalt för

omsorgstagaren då måste institution anses vara onormalt att bo på. För en grupp människor

kan ju besluta om något som verkar normalt för dem men kan upplevas onormalt för andra.

De personer som beslutade om utflyttningen ansåg väl att omsorgstagarna hade rätt till något

som var fel förut. Men det är ju vi ”normala” som sätter prägeln på vad som är normalt och

sedan ska vi anpassa omsorgstagarna i vårat system menar Pia.

När personalen ska bemöta omsorgstagarna i deras hem så ska de ha respekt för deras vilja

och önskan. Exempel på det kan vara att personalen ska tänka på hur de själva skulle vilja att

städning genomfördes om de var i samma situation som omsorgstagaren och utgå från det.

Alltså själva städmomentet och inte hur många gånger i veckan städningen ska genomföras.

När det gäller vardagssysslor i deras hem så ska omsorgstagaren vara delaktig i sysslor efter

förmåga och ha stort inflytande i hur de ska genomföras, därför är personalens uppgift att

hjälpa omsorgstagaren till ett självständigt liv. Personalen ska även ta hänsyn till hur de mår

men samtidigt vara flexibla och bryta upprepande beteenden som har till avsikt att slippa göra

saker.

En viktig detalj är känslorna som personalen får för omsorgstagarna när de har arbetat en

längre tid. Känslor får de ha för omsorgstagarna men det gäller att hantera känslorna så det

inte påverkar arbetet negativt för personalen ska tänka att de är på sitt arbete men i någon

annans hem. Så det gäller att vara proffetionell i sitt arbete anser hon.

Aktiviteter av mer avslappnad karaktär som vila, titta på tv, lyssna på musik mm då så ska

personalen medverka efter behov. Personalen kan erbjuda sig att vara med eller uppmuntra

omsorgstagarna till lugnare aktiviteter. De ska också hjälpa omsorgstagaren om den inte själv

klarar att bestämma när, var och hur avslappnad aktivitet ska genomföras så det blir en bra
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balans mellan fysisk aktivitet och återhämtning. ”Har man varit på jobbet en hel dag kan det

vara skönt att ta det lugnt en stund när man kommer hem”.

Aktiviteter utanför gruppbostaden ska personalen också ha en proffetionell inställning, ”som

personal då arbetar jag även om jag är ute och fikar med en boende”. Även här ska

personalen uppmuntra till aktivitet men det ska vara på omsorgstagarnas premisser. De ska

inte åka ut på aktivitet bara för att jag som personal är intresserad av just den aktiviteten för

då missbrukar personalen den ”makt” som de har. Personalen ska handleda omsorgstagarna

att hitta aktiviteter som passar och gärna ge dem olika valmöjligheterna. Hon pratade även om

anpassad aktivitet. Exempel, en matlagningskurs för funktionshindrade är ju anpassad för den

gruppen sen kan det finnas matlagningskurser för vem som helst men det är en avvägning som

personalen får göra tillsammans med omsorgstagaren om vad som passar bäst. Är en anpassad

kurs för funktionshindrade normalisering eller en kurs för vem som helst normalisering? Vi

som arbetar kring omsorgstagarna eller med normalisering tycker Pia bör tänka till om det.

Aktiviteter ute i samhället har en social funktion för omsorgstagarna och då måste personalen

hjälpa omsorgstagaren genom att stötta och sätta gränser efter behov. För Pia anser att det är

vi ”normala” som har bestämt gränserna och normerna för vad som är normalt, då är det vår

skyldighet att hjälpa omsorgstagarna så de passar in i våran värld.

Sara, även hon arbetar som enhetschef för gruppbostäder tycker att bemötande är ett

förhållningssätt till den du möter

Sara har arbetat som enhetschef i 1,5 år inom LSS-verksamheten i kommunen. Tidigare har

hon arbetat som förskollärare, förskolekonsulent inom barnrehabiliteringen, specialpedagog

och föreståndare på förskola i en annan kommun. Sara är utbildad förskollärare och har även

studerat 20 poäng om barn i behov av särskilt stöd. Även hon har ett övergripande ansvar för

ekonomi, personalfrågor och innehållet i verksamheten på gruppbostäder som de andra

enhetscheferna.

Bemötande för henne är ett förhållningssätt till den du möter och det är din värdegrund som

bestämmer hur du bemöter andra människor i olika situationer. Sara anser att i bemötandet

(mötet) så tolkar du den du möter och det avgör de första tankarna om personen.

Normalisering för Sara är att boende ska få ut så mycket av tillvaron som möjligt. ”Från

institution till eget boende ska den boende finna ro och trivas” annars blir gruppbostaden en

institution i mindre form. Sara tycker också det är svårt att bedöma vad som är normalt liv

hon utgår ifrån att det är till varje individ att bedöma vad normalt liv är.
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När det gäller sysslorna som omsorgstagarna gör i hemmet ska personalen bemöta

omsorgstagaren med respekt, ”man kan inte bara kliva in i lägenheten och börja storstäda

bara för att man själv som personal gör det hemma vid vissa tidpunkter på året”.

Omsorgstagarna ska vara delaktiga efter sina förmågor. De ska också ha ett stort inflytande

hur aktiviteter och sysslor ska genomföras i tid och omfattning. Men vid akuta situationer som

sanitär olägenhet eller risk för hälsan då måste personalen gå in och styra, omsorgstagaren ska

fortfarande vara med i diskussionen och vara delaktig i beslut som angår situationen.

Hon påpekade vikten av att träna boende till självständighet, ”den dag då personalen kan stå

med händerna i fickorna på ett arbetspass” har man lyckats i sitt arbete. Flexibilitet måste

också finnas bland personalen för står det städning på schemat och det är fint väder ute så kan

de ändra och göra någon aktivitet ute, i alla fall uppmuntra till annan aktivitet. Men det är

omsorgstagaren som bestämmer vill den inte det så måste personalen respektera det. Det är

också viktigt med positiv förstärkning när omsorgstagarna lyckats med bedrifter men den ska

genomföras på ett naturligt sätt och inte överdrivas.

Aktiviteter av mer avslappnad karaktär då ska personalen vara delaktig efter önskan och

behov från omsorgstagaren. Det gäller för personalen att ha fingertoppkänsla så inte

omsorgstagaren vare sig blir socialt isolerad i sin lägenhet eller känner sig påträngd av

personalen. Även i de här aktiviteterna kan personalen uppmuntra och erbjuda sig att delta

men personalen ska fortfarande ha respekt för omsorgstagarens vilja så den tränas att vara

självständig och ta egna beslut.

När personalen gör aktiviteter ute i samhället tillsammans med omsorgstagarna så ska de även

i de aktiviteterna få bestämma vad de vill göra. De kan uppmuntra och hjälpa till att hitta

aktiviteter och vara med efter behov och önskan från omsorgstagaren. Aktiviteter ute i

samhället har en social funktion så personalens förhållningssätt blir annorlunda anser Sara.

Därför är det viktigt med gränsdragning och att personalen stöttar efter behov, alltså varken

överdrivet eller för lite så omsorgstagaren kan fungera i aktiviteten. Hon tycker att det är

viktigt att anpassa aktiviteten beroende på hur, var och när den ska genomföras. Exempel, är

en boende musikintresserad så ska man hitta en plats där omsorgstagaren kan få utlopp för

sina behov. Personalen får alltså inte vara för naiva och gå för fort fram i normaliseringen

utan att tänka på konsekvenserna för omsorgstagaren. Sara menar lik väl som vi vill att

medborgarna ska ha respekt för omsorgstagarna så ska omsorgstagarna ha respekt för övriga

medborgare i samhället. Därför är viktigt att de integreras och umgås med andra medborgare

ute i samhället men normaliseringen ska genomföras på ett klokt sätt enligt enhetschefen.
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 Till sist beundrar Sara personalen som arbetar ute på gruppbostäderna för de har ett komplex

arbete. Det är många roller personalen ska vara i sitt yrke både vårdare, handledare och vän

och det är inte alltid så lätt för personalen att skilja på rollerna i sitt arbete anser hon.

Anna arbetar som vårdare i gruppbostad och har en bred arbetslivserfarenhet

Anna har arbetat på den här gruppbostaden i 4 år. Tidigare har hon arbetat som vårdare på en

annan gruppbostad och som personlig assistent inom samma kommun. Hon har även arbetat

på fabrik, i resteurangbranchen, i affär och på dagis. Den utbildning hon har är nioårig

grundskola. Annas arbetsuppgift är att hjälpa omsorgstagarna i den dagliga livsföringen och

även ha ansvar för omsorgstagarnas ekonomi, kontakten med anhöriga och övriga människor

som arbetar runt omsorgstagarna.

Bemötande för henne är att vara glad och positiv. Hon anser också att kroppsspråket är en

viktig detalj i bemötandet, ”kroppsspråket visar hur bemötandet är”. Vidare är det också

viktigt i bemötandet att visa känslor och berätta om man inte är på humör. Man behöver inte

berätta i detalj bara så omgivningen vet om det för det kan motverka missförstånd tillexempel

i en arbetsgrupp.

När vi diskuterade normalisering så skulle omsorgstagarna fungera som vanliga människor i

samhället och personalen ska ”sträva efter att varje omsorgstagare ska få ett så normalt liv

som möjlig”. Anna tycker också det är svårt att definiera vad normalt liv är. För det som är

normalt liv för henne kan vara onormalt för andra människor, som personal är det då svårt att

bedöma vad som är normalt liv för omsorgstagarna.

När det gäller aktiviteter i gruppbostaden så tycker Anna att personalen ska utgå från

omsorgstagarnas handikapp och förutsättningar. Omsorgstagarna ska delta i sysslor som

matlagning, städ, tvätt (hushållssysslor), hygien och andra aktiviteter i sina lägenheter efter

sina förmågor. Val av ”fritidsaktiviteter” i lägenheten som lyssna på musik, fika, titta på tv,

läsa böcker och tidningar eller bara vila mm ska omsorgstagarna ha stort inflytande i,

”delaktighet i alla situationer”. Personalen ska bara finnas med som ett stöd så inte

aktiviteten överdrivs eller övergår till det ”onormala” tillexempel fika 15g/dag. Vill

omsorgstagarna vara ensamma i sina lägenheter så ska de få vara det, personalen kan erbjuda

sig att vara med och delta men de ska ha respekt för omsorgstagarens vilja. Vidare i

bemötandet i deras lägenheter så ska personalen ha ett positivt förhållningssätt men även

kunna sätta gränser, visa känslor inför boende och ha ett avslappnat förhållningssätt i språk
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och handling när det är lugnare aktiviteter. Anna tycker också att det är viktigt att tala

vuxenspråk och behandla omsorgstagarna som vuxna människor.

Aktiviteter utanför gruppbostaden så ska omsorgstagarna vara delaktiga i val av aktiviteter

och personalen ska finnas med som ett stöd. Om omsorgstagaren inte själv kan ta reda på

vilka aktiviteter som finns så ska personalen hjälpa till att finna, erbjuda och uppmuntra att

delta men omsorgstagaren bestämmer val av aktivitet. Organiserade aktiviteter som bio,

kurser, idrottsaktivitet mm ska givetvis deltas av intresse från omsorgstagarna men även vara

social träning för dem och personalen ska stötta efter behov och önskan från omsorgstagarna.

Anna tycker att personalen har mer ”makt” när den deltar i aktiviteter tillsammans med

omsorgstagarna ute i samhället. Exempel på aktiviteter kan vara reusturangbesök, kurser och

då kan inte omsorgstagarna bete sig hur som helst eller avbryta aktiviteten hur de vill. Anna

tar upp två exempel.

 Om omsorgstagarna är på matlagningskurs så ska de följa kursanvisningarna men klarar de

inte det så är det personalens uppgift att stötta och sätta gränser så den klarar det eller göra de

medvetna av konsekvenserna om de inte följer anvisningarna från kursledaren.

Är omsorgstagarna ute och äter antingen tillsammans med andra eller med personalen då kan

de inte heller bete sig som de vill. ”Aktivitet som att äta mat är en social träning då kan man

inte bara sticka iväg om personalen inte är klar”, där har personalen också ”makten” att

stötta och styra om inte omsorgstagarna klarar att fungera i matsituationen. Detta är exempel

enligt Anna som visar att personalen har olika grader av ”makt” mot omsorgstagarna

beroende på om aktiviteten sker i deras lägenhet eller ute i samhället.

 Mer som framkom av intervjun var vad en fritidsaktivitet är. Det är lika svårt att definiera

tycker Anna som vad normalt liv är. Någon omsorgstagare kan tycka städning är en

avkopplande fritidsaktivitet för någon annan kan det vara en arbetsuppgift. Så det gäller för

personalen i sitt arbete att vara lyhörd och utgå från omsorgstagarens värderingar.

Arne arbetar också som vårdare på gruppbostad tycker att omsorgstagarna ska kunna

utnyttja det som samhället erbjuder

Arne har arbetat som vårdare i 20 år på vårdhem och på olika gruppbostäder. I den här

verksamheten har Arne arbetat i 7 år. Tidigare har han arbetat som personlig assistent innan

han utbildade sig till vårdare med inriktning mot utvecklingsstörda som är en gymnasial

utbildning. Han har även läst påbyggnadskurser för att komplitera sin utbildning.
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Arnes uppgift är också att hjälpa omsorgstagaren i sin dagliga livsföring genom att tillgodose

omsorgstagarens behov i lägenheten och ute i samhället.

Bemötande för honom är att ge den man möter utrymme för sina åsikter och att det även är de

grundläggande värderingar människan har som är avgörande i hur den bemöter. ”Som jag vill

bli bemött bemöter jag andra tycker jag är att generalisera.” Exempel på det enligt Arne kan

vara att blir inte jag bemött med respekt så kan inte jag bemöta utan respekt. Utan man ska

tänka ett steg längre att det beteende som den andra människan har kan det finnas orsaker till.

Bemötande för honom är även är att visa känslor arg, ledsen mm så den andre individen

förstår det. Han tycker också att det är viktigt att be om ursäkt om man går över gränsen och

att människan ska erkänna fel och brister i olika situationer.

Normalisering är för honom att omsorgstagarna ska fungera så normalt som möjligt ute i

samhället och att de kan utnyttja det som samhället erbjuder på ett sätt som passar dem. Arne

anser också att när vårdhemmen fanns så ville personalen beskydda omgivningen från

omsorgstagarna och omsorgstagarna från omgivningen frågan är om det var för

omsorgstagarnas eller för personalens skull de hade det här arbetssättet. Vidare menar han att

om normalisering ska kunna uppnås så ska den fysiska och psykiska miljön höjas till det vi

bedömer är ”normalt” liv vid integreringen av omsorgstagarna annars blir gruppbostaden en

institution i miniatyr enligt Arne. Arne tycker även det är viktigt att utgå från personen i sitt

normaliseringstänkande för är omsorgstagaren en man i 40 årsåldern som lever ensam i en

lägenhet och har ett arbete att gå till så ska personalen utgå från hur en ”normal” man i samma

situation lever.

När personalen ska bemöta omsorgstagaren i lägenheten så ska pedagogiken vara individuellt

anpassad. De arbetsuppgifter omsorgstagaren har i sin lägenhet ska inte stressas igenom utan

bedrivas i den takt som passar individen. ”Personalen ska delta efter behov och ha en

avslappnad attityd när aktiviteterna sker” för omsorgstagarna ska vara så självständiga som

möjligt. Om omsorgstagaren har en diagnos så ska personalen utgå från den när de arbetar

tillsammans med honom/henne i lägenheten. Personalen ska även vara flexibel i sitt arbete för

oftast arbetar personalen efter ett veckoschema och måste då kunna läsa av omsorgstagarens

signaler och ändra aktivitet om det gagnar den.

I lugnare aktiviteter i lägenheterna så ska personalen delta efter behov och önskan från

omsorgstagarna. Arne anser att den största uppgiften personalen har vid lugnare aktiviteter är

att vara en social individ mot omsorgstagarna men också kunna styra dem så de får lugnare

stunder speciellt mot omsorgstagare med autism. För många autistiska omsorgstagare har

väldigt svårt att koppla av och varva ner utan personalens hjälp.
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 När personalen är med och handleder omsorgstagaren ute i samhället så ska förhållningssättet

också vara individuellt anpassat. Personalens uppgift är att skydda omsorgstagaren mot

omvärlden och omvärlden mot omsorgstagaren. ”Jag var med en boende som har autism på

ett läkarbesök. Var av läkaren börjar prata med omsorgstagaren som till ett barn i tron att

göra omsorgstagaren mer avslappnad inför undersökningen. Förhållningssättet leder bara

till oro för den boende så jag fick säga till läkaren att göra undersökningen så fort som

möjligt utan några diskussioner med omsorgstagaren.” Detta var ett konkret exempel menar

Arne som visar hur personalen måste skydda omsorgstagaren mot omvärlden. Personalens

uppgift är också att hitta aktiviteter ute i samhället tillsammans med omsorgstagaren så

normaliseringen blir anpassad efter honom/henne. Han anser att när personalen är ute i

samhället med dem så ska de vara medvetna om att det inte är någon trygg miljö vare sig för

omsorgstagaren eller för personalen. För då kan de hantera oförutsedda situationer på ett mer

naturligt sätt. Givetvis ska inte personalen vara rädd att göra aktiviteter ute i samhället men de

ska ha med sig tanken i bakhuvudet tycker Arne.

Sammanfattningsvis var Arnes uppgift att hålla ordning i omsorgstagarnas värld oavsett om

han arbetar i lägenheten eller ute i samhället. Och att hela tiden utveckla dem att ta egna

beslut och lära dem att reflektera över sitt handlande så det inte bara blir en

envägskommunikation, där jag som personal hela tiden har ”makten”. Speciellt i pedagogiken

mot omsorgstagare med autism för då använder personalen bilder (teechmetod) i

kommunikationen. I det systemet blir det inte någon reflektion för omsorgstagaren i och med

att han/hon bara har en bild att välja på som personalen har bestämt. Där finns det

utvecklingsmöjligheter i att kunna lära dem att reflektera mer. Men det gäller för personalen

att hitta metoder som passar omsorgstagaren tycker han.

Mona är en erfaren arbetshandledare på daglig verksamhet vill att omsorgstagarna ska

trivas

Mona har arbetat inom omsorgen i 25 år först på institution som vårdare och sedan som

arbetshandledare. På daglig verksamhet som är integrerat ute i samhället har hon arbetat i 15

år. Hennes arbete inom omsorgen har präglat hela hennes yrkesverksamma liv. Även om hon

har arbetat länge på daglig verksamhet så har det ändå varit omväxlande. Dels har

verksamheten omorganiserats några gånger och flyttats mellan olika lokaler och sedan har

både omsorgstagare och personal kommit och gått genom åren och det har givit nya
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utmaningar tycker Mona. Hon har läst en gymnasial utbildning med inriktning mot psykiskt

utvecklingsstörda. Efter det läste hon påbyggnadskurser och blev arbetshandledare.

Som arbetshandledare har hon till uppgift att handleda omsorgstagarna i att bli självständiga i

sitt arbete och anpassa hjälpen efter behov. Vidare så är hon ett redskap för omsorgstagarna i

kontakten mellan daglig verksamhet, gruppbostad och anhöriga.

När vi diskuterade bemötande så var det för henne att vara öppen och ärlig mot individen man

möter. När det gäller bemötandet mot omsorgstagarna så skulle ”man anpassa sig efter deras

nivå i bemötandet,” annars är det öppenhet och ärlighet som gäller i bemötandet oavsett

vilken situation vi befinner oss i. Detaljer som kropsspråk, blickar mm ingår också i

bemötandet tycker hon. Mona betonade också vikten av hur bemötandet är första gången man

möter en människa för de är det som skapar intryck hos den andra individen.

I intervjun framkom det att normalisering har ett samband med tiden och

samhällsutvecklingen. När omsorgstagarna bodde på institutioner så var det normalt innan

någon kom på att de skulle integreras ute i samhället. De första omsorgstagarna som flyttade

ut bodde i lika dana lägenheter oavsett handikapp. ”Men det var nog den snabba utflyttningen

som skulle ske på kort tid, och ekonomiska faktorer” som påverkade sättet att integrera

omsorgstagarna. Sedan upptäckte beslutsfattarna att det är individen personalen ska utgå ifrån

i integreringen ute i samhället. Om 20 år så har kanske utvecklingen gått framåt och då får

begreppet normalisering en annan betydelse. Men normalisering för Mona är att personalen

utgår från individen när det gäller boende, fritidsaktiviteter och arbete.

När personalen ska bemöta omsorgstagarna på daglig verksamhet så är det viktigare med

kvalite än kvantitet för de ska inte stressas i sitt arbete. Legoarbeten ska vara individuellt

anpassade angående svårighetsgrad och mängd. Vidare ska omsorgstagarna ha inflytande över

vad han/hon vill göra, men det är en svår balansgång i och med att som arbetshandledare

måsta man ha krav på omsorgstagarna om det ska vara normalisering. Vår uppgift är att träna

dem att ta egna initiativ tillexempel att de kommer igång och arbetar utan våran påverkan

alltså göra dem självständiga. Arbetar omsorgstagarna med legojobb så är kortare arbetspass

med avbrott för annan aktivitet ett bra arbetssätt så det är vikigt att hitta en variation mellan

fysisk och lugnare aktivitet som spel, lyssna på musik, vila, sinnesträning mm, men

variationen ska passa omsorgstagaren.

 Den dagliga verksamhet som hon arbetar inom har en bred repotorar på omsorgstagare för det

är en stor skillnad mellan dem som är gravt funktionshindrade och dem som är lindrigt

funktionshindrade därför tycker hon att det är svårt ibland att hitta arbeten som passar alla

individer. Det är också svårt att hitta legojobb från företag för företagen har tidspress på en
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del leveranser och då får personalen ta arbeten som passar verksamheten i tid och lämplighet.

För företagen får inte utnyttja daglig verksamhet och jämföra den med sin vanliga produktion.

I verksamheten försöker personalen dela in omsorgstagarna i olika arbetsgrupper. Men det är

inte alltid så lätt att dela in dem för en del står lika intelligensmässigt men socialt fungerar de

inte ihop och det måste personalen ta hänsyn till tycker Mona.

Aktiviteter utanför lokalen ska också vara individuellt anpassade för omsorgstagarna. Några

som ingår i verksamheten är teater, bad, särvux, promenader mm. I aktiviteterna utanför

lokalen ska personalen ha en mera stöttande roll mot omsorgstagaren, hon menar att

personalen ska vara mer styrande så omsorgstagaren tränas i normaliseringen. En del

verksamhet som teater och särvux leds av annan personal, då är personalen från daglig

verksamhet med lite i bakgrunden. Meningen med att ha aktiviteter ute i samhället är att det

också ska vara en social träning för omsorgstagarna och att de får ta del av samhället som alla

andra medborgare. Aktiviteterna ska också bedrivas i samråd med omsorgstagarna.

Deras veckoarbetstid ska vara individuellt anpassad för varje omsorgstagare och i planeringen

av arbetstiden ska personalen ta hänsyn till ålder och handikapp. Några omsorgstagare arbetar

halvtid eller mindre ändå. De flesta har en hemmadag i veckan för att klara av hemsysslor och

ärenden vilket leder automatiskt till minskad arbetstid på daglig verksamhet.

Sist men inte minst tycker hon att personalens huvuduppgift är att ha en verksamhet som

omsorgstagarna trivs i och vill gå till.

Erik arbetar också som arbetshandledare på daglig verksamhet och har även erfarenhet

av arbete i gruppbostad han säger så här

Erik har arbetat i 4 år på daglig verksamhet. Tidigare har han arbetat i 10 år som vårdare på en

gruppbostad inom samma kommun vilket har präglat Eriks arbetsliv. Just nu har han en

kombinerad tjänst som arbetshandledare på daglig verksamhet och som fritidspedagog på ett

kortidshem, vilket han tycker är en bra kombination. Den utbildning han har är 2 årig

gymnasial undersköterska/skötare utbildning.

För honom är bemötande att människan har respekt och att alla är lika värda. Hans tanke är att

alla människor är goda tills någon bevisar motsatsen. ”Om någon inte bemöter mig med

respekt så får man tänka att det kanske finns en orsak till beteendet”, därför ska vi vara

försiktiga innan vi bedömer någon, speciellt vid första mötet med individen. Visa känslor i

bemötandet kan man också göra men hur mycket beror på situationen och individen man
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möter. I mötet med människan har vi med oss mer eller mindre fördomar. Även om man inte

ska ha det mot människor så är det ibland svårt att alltid hålla dem borta tycker Erik.

Normalisering för honom var motsatsen till institution. Han började arbeta inom omsorgen när

utflyttningen började i den här kommunen och det var i slutet av 80-talet. Erik tycker att

normaliseringen har med utvecklingen att göra för när utflyttningen började hade alla

omsorgstagare lika dana lägenheter i storlek och utformning. ”Varför ska omsorgstagaren ha

en stor lägenhet när det skapar kaos för individen”, beslutsfattarna utgick från vad som var

normalt i matriella ting i stället för att utgå från individen och dess behov. En annan orsak

kanske var att personalen från institutionerna följde med och då fanns samma tankesätt kvar i

uppbyggnaden av verksamheterna vilket fördröjde utvecklingen. För honom var också

normalisering att omsorgstagaren har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som

alla andra medborgare. Nu har normaliseringen utvecklats och individualliserats vilket han

anser är riktigt.

Grunden i bemötandet av omsorgstagarna på daglig verksamhet ska vara att de känner

stolthet, vill komma och känner trygghet här. Omsorgstagarnas arbete på daglig verksamhet

ska också vara individuellt anpassat. Personalen strävar efter att alla omsorgstagare ska kunna

klara av någon del i ett legoarbete. Har något legoarbete 4 moment kan omsorgstagaren klara

1 eller 2 av dem och då är han/hon delaktig i processen. Omsorgstagare som inte klarar av

fysiskt arbete har annan aktivitet som sinnesträning eller deltar passivt. Personalen ska också

handleda omsorgstagaren att bli självständig, ta egna initiativ och kunna samarbeta med

andra. Vidare så ska personalen delta så lite som möjligt bara se till att arbetet kommer i gång

och undersöka kvaliten på produkten innan den skickas iväg till företagen.

 Personalen försöker också dela in omsorgstagarna i smågrupper och tar då hänsyn till det

sociala samspelet och hur de står nivåmässigt.

Sammanfattning av resultatet

Enhetscheferna Eva, Pia och Saras utbildningar och erfarenhet i yrket

Alla enhetschefer har en högskoleutbildning. Pia är nyutbildad socialpsykolog och har arbetat

som enhetschef för gruppbostäder i 2 månader. Sara är förskollärare i grunden och har arbetat

som enhetschef för gruppbostäder i 1,5 år. Eva som är enhetschef på daglig verksamhet har

den gamla sociala omsorgslinjen som utbildning och har 20 års erfarenhet som enhetschef på

olika enheter inom omsorgen.
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Vårdarna Anna, Arne och arbetshandledarna Mona och Eriks utbildning och

erfarenhet i yrket

Anna har grundskoleutbildning och har arbetat som vårdare i 8 år.  Arne har en gymnasial

utbildning med inriktning mot psykiskt funktionshindrade och har arbetat i 20 år som vårdare.

Arbetshandledarna Mona och Erik har också gymnasial utbildning. Erik har läst

undersköterska/skötare utbildningen och arbetat i 4 år på daglig verksamhet och Mona har

samma utbildning som Arne och även lika lång erfarenhet i yrket.

 Det här tycker enhetscheferna i undersökningen ingår i bemötande

Enhetscheferna tycker att bemötande är hur vi förhåller oss till varandra och att det är din

värdegrund som bestämmer hur du bemöter andra människor. Alla enhetschefer har en

humanistisk inställning till bemötande, där respekt och lika värde måste finnas med oavsett

vilken situation bemötandet äger rum. Pia som är socialpsykolog tycker att som du själv vill

bli bemött bemöter du andra. Enhetscheferna anser också att känslor är ett inslag i bemötandet

men i vilken grad människan ska visa dem är individuellt för varje person och vilken situation

den befinner sig i.

Det här tycker vårdarna Anna och Arne ingår i bemötande

Anna anser att människan ska vara glad och positiv i sitt bemötande och att den visar känslor.

Kroppsspråket är också en del i bemötandet för i det kan den andra individen som du möter se

hur du tänker. Arne tycker att bemötande är att ge den andra individen utrymme för sina

åsikter och att grundläggande värderingar är avgörande hur du bemöter människor. I

bemötandet ska du inte generalisera utan tänka att det kanske finns orsaker till varför du inte

tillexempel blir bemött med respekt.

För arbetshandledarna Mona och Erik är bemötande att vara öppen och ärlig och att

visa respekt

Mona tycker att blickar och kroppsspråk ingår i bemötandet och första mötet med individen är

väldigt avgörande för det fortsatta förtroendet. För Erik är grundläggande värderingar som
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respekt och lika värde avgörande i hur människan bemöter. Och blir jag inte själv bemött med

respekt så kan det finnas orsaker därför så ska människan tänka ett steg längre innan den

dömer någon.

I normaliseringsarbetet tänker enhetscheferna så här

Enhetscheferna anser normalisering är att leva ett normalt liv som möjligt och alla hade svårt

att definiera vad ett normalt liv är. Enhetschefen Pia som var utbildad socialpsykolog anser att

normalisering har med tiden att göra och att det är vi medborgare som sätter prägeln på vad

som är normalt. Vidare menar hon att en grupp människor som bestämmer vad som är

normalt kan för andra människor vara onormalt och i den här svårbedömda ”normala” världen

ska vi anpassa omsorgstagarna. Enhetschefen som är förskollärare i grunden tycker att det

måste bli en kvalitetshöjning i tillvaron för dem. För från institution till integrering ska de få

ut så mycket som möjligt av samhället, för att det ska bli normalisering för dem. Enhetschefen

på daglig verksamhet tycker att personalen i normaliseringsarbetet ska utgå från den situation

individen befinner sig angående ålder och kön.

Normalisering har att göra med samhällsutvecklingen  enligt arbetshandledarna Erik

och Mona.

Mona tycker att normaliseringen har med tiden och samhällsutvecklingen för de första

omsorgstagarna som flyttade ut i samhället bodde i lika dana lägenheter oavsett handikapp.

Sedan kom beslutsfattarna på att personalen ska utgå från individen i integreringen vilket hon

anser vara normalisering. Erik anser också att normaliseringen har med samhällsutvecklingen

att göra och omsorgstagaren ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som alla

andra medborgare i samhället. Vidare tycker han att normaliseringen har utvecklats och blivit

mer individuellt ampassad för varje individ.

 Vad är normalisering för vårdarna Anna och Arne?

Anna anser att varje omsorgstagare ska få ett så normalt liv som möjligt och kunna fungera

som vanliga medborgare i samhället. Hon tycker också det är svårt att bedöma normalt liv för

det som är normalt liv för henne kan vara onormalt för andra, vilket gör att bedömningen

ibland i vad som är normalt eller inte ger svårigheter i hennes yrke. Arne tycker att
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omsorgstagarna ska fungera så normalt som möjligt ute i samhället där omsorgstagaren ska

kunna utnyttja det som samhället erbjuder på ett sätt som passar den. Han anser också att om

normalisering ska kunna genomföras så ska den psykiska och fysiska miljön höjas till det vi

kallar ”normalt” i utflyttningen från institution till integrering.

Så här anser enhetschefen Eva på daglig verksamhet att personalen ska bemöta

omsorgstagarna

Personalen ska utgå från varje individ och tillgodose dess behov och vara ödmjuka och

lyhörda för det är personalen som har ”makten”. Arbetsuppgifterna ska vara individuellt

anpassade i svårighetsgrad och mängd. Det ska även finnas ett brett utbud av aktiviteter så

alla kan delta för hon vill undvika passivitet hos omsorgstagarna och det är viktigt att träna

dem att bli självständiga i sitt arbete.

Personalen ska samråda med omsorgstagarna vid planeringen av arbetsuppgifterna så de

känner sig delaktiga och uppmuntra till aktivitet men inte tvinga omsorgstagaren mot sin vilja.

Har den svårt att komma igång med sitt arbete så ska personalen ha fingertoppkänsla så

omsorgstagaren blir aktiv. Positiv kritik till omsorgstagarna är viktigt för det höjer

självkänslan hos dem.

Vidare så anser enhetschefen att när aktiviteter bedrivs ute i samhället av utomstående

personal så ska personalen vara med och stötta efter behov för det är den som har

huvudansvaret. Personalen ska också tänka på att de har olika roller i sin yrkesroll (vårdare,

handledare och vän), därför gäller det att anpassa sin roll efter arbetssituationen.

Det här anser arbetshandledarna Erik och Mona ingår i bemötandet av omsorgstagarna

Grunden i bemötandet anser de är att omsorgstagaren ska känna stolthet och trygghet på sitt

arbete. Mona tycker att omsorgstagarens arbete eller aktivitet ska vara individuellt anpassat

och personalen ska handleda omsorgstagaren så den har inflytande över sitt arbete men

samtidigt ha krav på den.

 Erik anser att personalen ska arbeta på ett sådant sätt så omsorgstagaren är motiverad att ta

egna beslut, samarbetar och är självständig. Det är viktigt att hitta en blandning mellan fysisk

och mer avslappnad aktivitet och personalen ska delta så lite som möjligt när omsorgstagaren

arbetar eller har annan aktivitet bara vara med och stötta och kontrollera så arbetet flyter på.

Det är bra om personalen kan dela in omsorgstagarna i smågrupper där de nivåmässigt och
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socialt passar ihop. När det gäller mängden arbete i veckan så ska det också vara individuellt

anpassat och personalen ska ta hänsyn till handikapp och ålder. Erik anser även att personalen

ska vara lyhörd och revidera sin verksamhet efter hur omsorgstagaren utvecklas eller backar i

sin utveckling.

Enhetscheferna Sara och Pia anser att personalen ska vara profetionell i sitt bemötande

Först och främst tycker Sara och Pia att personalen ska bemöta omsorgstagaren med respekt.

De ska vara delaktiga och ha inflytande över sina hemsysslor som ska planeras gemensamt

mellan omsorgstagaren och personalen.

 Vidare menar Sara och Pia att personalen ska vara profetionell i sitt förhållningssätt beroende

på att de är vårdare och vän. De menar att personalen har både en hjälpande och social

funktion i sin yrkesroll. Sedan arbetar personalen i omsorgstagarens hem så egna värderingar

ska de lämna åt sidan och utgå från omsorgstagarens. Personalen ska också göra

omsorgstagaren så självständig som möjligt och bara vara med och stötta efter behov.

 Båda enhetscheferna anser att personalen ska vara flexibel och kunna ändra eller revidera sin

verksamhet. Positiv förstärkning är viktigt det höjer självkänslan hos omsorgstagaren men

personalen måste också kunna sätta gränser efter behov.

 Personalen kan uppmuntra till aktivitet både i och utanför bostaden men då ska den inte bara

tillgodose personalen intresse utan även omsorgstagarens. Är personalen ute i samhället med

omsorgstagaren så ska de stötta och sätta gränser efter behov så den kan fungera så normalt

som möjligt i den situation den befinner sig i.

Pedagogik är ett begrepp som vårdaren Arne använder i bemötandet av brukarna så

här tycker vårdarna Arne och Anna för övrigt

Arne anser att när personalen ska bemöta omsorgstagarna så ska de utgå från deras

funktionshinder och pedagogiken i bemötandet ska vara individuellt anpassad. Sysslor och

aktiviteter ska inte stressas igenom utan genomföras i den takt som passar omsorgstagarna för

de ska vara delaktiga i alla situationer. Personalen ska också göra omsorgstagarna

självständiga och bara vara med och stötta efter behov.

Anna tycker att personalen ska ha ett positivt förhållningssätt mot omsorgstagarna men även

kunna sätta gränser och visa känslor för dem. Personalen ska även vara flexibel så de anpassar
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sysslor och aktiviteter efter hur de mår, känner och vill. Aktiviteter ute i samhället så ska

personalen även där stötta och sätta gränser. Anna anser också att personalen har mer ”makt” i

bemötandet mot omsorgstagarna ute i samhället än i deras lägenheter och det är ett måste för

att de ska kunna fungera i våran värld menar hon.

Diskussion

I min diskussion har jag tolkat och reflekterat över vad informanterna har sagt i intervjuerna

och relaterat det till vad tidigare forskning säger. Med det menar jag att jag diskuterar hur

enhetscheferna tänker hur vårdarna på gruppbostad och arbetshandledarna på daglig

verksamhet tänker. Jag är inte ute efter att göra några generaliseringar för det har jag för lite

underlag för. Utan bara tolkat och reflekterat hur och varför de tänker som de gör som

individer.

Jag har gjort den här indelningen på informanterna för de har den här kopplingen i sitt arbete,

vilket för läsaren kan vara intressant att se hur personalen tänker kring bemötande som kan

vara olika även om man har en gemensam målsättning med sin verksamhet.

 Vidare varför jag har valt det här sättet i diskussionen det är för att i min inledning skriver jag

att min empiriska kunskap säger att det uppstår konflikter mellan personalen i arbetet med

funktionshindrade i och med att vi tolkar omvärlden olika. Med det menar jag inte att den här

personalen har konflikter i mellan sig. Jag tycker att det är ett bra sätt att visa hur

informanterna tänker och att läsaren på ett bra sätt kan se att jag har fått det jag skriver i

inledningen bekräftat, att vi tolkar omvärlden olika.

Likheter mellan enhetscheferna

Vad som framkom i undersökningen var att alla enhetschefer hade en humanistisk inställning

till bemötandet där respekt och lika värde ska finnas med. Det stämmer med vad

funktionshinderombudsmannen Riitta-Lena Karlsson säger.

 Ska personalen kunna tillgodogöra sig ett gott bemötande, så måste personalen ha

grundläggande värderingar som lika värde och respekt (www.sisu.se/bemotande).

Jag gör inga större reflektioner över att enhetscheferna har samma värderingar för jag anser

att om människan får en god skolgång och trygg uppfostran så har den med sig de här
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värderingarna från uppväxten oavsett tidsepok och att det är yttre faktorer som påverkar om

individen inte har de här värderingarna.

Vidare tyckte de här enhetscheferna att normalisering är att leva ett så normalt liv som möjligt

och att det är svårt att definiera vad normalt liv är. Vad som framkom var att personalen ska

utgå från individen i normaliseringen, vilket stämmer med vad Brusen, Hyden säger.

 När personalen normaliserar omsorgstagaren utgår man från den vanlige medborgarens

levnadsvillkor och förhållanden (Brusen, Hyden, 2000).

Jag anser att det är forskningen som gör att samhället eller den värld vi lever i utvecklas och

därför är det viktigt att personalen som arbetar med funktionshindrade personer följer med i

utvecklingen. Där har forskningen kring hur funktionshindrade personer lever en viktig

uppgift. Min tolkning är att det är människan själv som bestämmer vad som är normalt eller

onormalt och hur den vill ha sitt liv oavsett om den har funktionshinder. Jag anser att

individen påverkas på olika sätt av omgivningen i sitt sätt att vara och att det är bara vi

människor som kan ändra något som är normalt till onormalt och tvärt om.

De här enhetscheferna tyckte att omsorgstagarna ska vara delaktiga i olika processer

tillsammans med personalen och att de ska vara självständiga i sitt liv genom handledning av

personalen runt omkring dem. Vidare framkom det som i tidigare forskning att positiv

uppmuntran och förstärkning mot omsorgstagaren är bra.

 Brusen säger, om personalen uppmärksammar funktionshindrades inflytande och stärker

personens tillit till sig själv så ökar förmågan att klara av saker (Brusen, Hyden, 2000).

Jag tolkar det så som att enhetschefen på daglig verksamhet har arbetat länge inom omsorgen

och varit med om den här individuella utvecklingen från institution till integrering ute i

samhället och sett vilka fördelar det har blivit för omsorgstagarna, vilket hon ansåg positivt.

Sara och Pia har inte arbetat så länge inom LSS-verksamheten utan kommer in i sitt arbete där

tänkandet om bemötande mot omsorgstagarna är så här. Förmodligen stämmer det med deras

tankar men de har inget att relatera till hur det var på institution utan får förlita sig på tidigare

forskning och vad medarbetare säger. Fördelen är att de kan se en utveckling från där vi står

nu och framåt i tiden med nya fräscha tankar på området.

En annan reflektion ur ett pedagogiskt perspektiv var att personalen ska använda sig av

operant betingning (Hermansen, 2000).

 Med det menar jag att när personalen ger positiv förstärkning när någon omsorgstagare har

lyckats med en uppgift så ökar lärprocessen att utvecklas vidare och motivationen att lyckas

igen. Så här arbetar man med barn och många av omsorgstagarna står på ett barns nivå, därför

anser jag att positiv förstärkning är ett bra verktyg i omsorgstagarnas utveckling.
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Skillnaderna mellan enhetscheferna finns i utbildningarna för övrigt inte några större

skillnader

Enhetscheferna har olika utbildningar och arbetserfarenheter men det tycker jag bara är

positivt, för det ger förhoppningsvis fler och mer varierande infallsvinklar i LSS-

verksamheten än om alla hade haft samma utbildning.

Vidare tyckte Pia som var socialpsykolog att normalisering har med tiden att göra och att det

är vi människor som sätter normerna och värderingarna om vad som är rätt och fel. Hon hade

ett lite mer filosofisk tänkande kring normalisering än de andra enhetscheferna och övriga

personalen i undersökningen vilket jag tror har att göra med den utbildning hon har. För i sin

utbildning har hon förmodligen studerat varför världen ser ut som den gör och varför vi

människor tänker och gör som vi gör ur ett historiskt perspektiv vilket skiljer sig mot Sara och

Evas utbildningar och övriga personer i undersökningen. Förövrigt anser jag att det inte finns

några större skillnader i hur de tänker kring bemötandet av funktionshindrade.

Grundläggande värderingar och individuellt tänkande var en likhet mellan

arbetshandledarna Erik och Mona

I undersökningen framkom det att grundläggande värderingar är avgörande i bemötandet och i

normaliseringsarbetet ska personalen utgå från individen och dess behov. Erik och Monas

tankar stämmer med vad Kerstin Wigzell generaldirektör på Socialstyrelsen säger.

Det är viktigt med empati, respekt och förståelse om funktionshindrades behov

(www.sisu.se.bemotande).

Min tolkning varför de tänker så här beror på att både Erik och Mona har varit med om

utvecklingen från utflyttning tills nu och genom sin tid inom omsorgen kommit till insikt att

individuell anpassning i samhället är det bästa för omsorgstagarna.

Andra likheter i deras sätt att tänka kring bemötande av funktionshindrade var att

arbetsuppgifterna ska vara individuellt anpassade, omsorgstagaren ska ha inflytande över sitt

arbete, vara självständig och personalen ska vara med och handleda utan att ta över

omsorgstagarnas arbete.

Det stämmer med vad Bakk och Grynewald skriver att personalen ska vara med och handleda

och bygga vidare på individens starka sidor så omsorgstagaren kan utvecklas på sitt arbete

(Bakk, Grunewald, 1998).
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Det här tolkar jag också som att arbetserfarenheten gör att de har samma tankar för båda

arbetade i omsorgsverksamheten när den stora normaliseringen började i slutet av 1980-talet.

Mina tankar om Erik är att han har arbetat i fyra år på daglig verksamhet och tio år som

vårdare på gruppbostad inom samma LSS-verksamhet. I arbetet på gruppbostaden har han

förmodligen kunnat följa utvecklingen på daglig verksamhet i sitt samarbete med personalen

för verksamheten kräver en helhetssyn kring omsorgstagarna. Mona som jag sa tidigare har

följt utvecklingen från institution till integrering har då kunnat revidera sin verksamhet efter

hur bemötandet av omsorgstagarna har utvecklats.

Min tanke är att när arbetet ska vara individuellt anpassat för omsorgstagaren gäller det för

personalen att hitta rätt nivå i svårighetsgrad på arbetet och pedagogik vid inlärningsfasen

eller lärprocessen. Givetvis är positiv förstärkning en del i lärprocessen men mer som en

motivationsfaktor som jag har varit inne på tidigare. Det gäller också att hitta rätt

reflektionsnivå hos omsorgstagaren. Med det menar jag att de ska reflektera över sitt

handlande eller stimuleras av personalen till att göra det. Min empiriska kunskap säger att

personalen använder sig av arbetspedagogik där de visar hur man gör och omsorgstagaren tar

efter. Efter en tids arbete med samma arbetsuppgift så behöver inte omsorgstagaren reflektera

över sitt handlande, utan är på som Hermansen säger reflektionsnivå 1 (Hermansen, 2000).

Jag menar då att personalen måste hitta nya utmaningar för omsorgstagarna så de får chansen

att reflektera för det är det som gör dem självständiga, vilket jag tolkar är målet med

verksamheten.

Skillnaderna mellan arbetshandledarna Erik och Mona var inte så stora

Här framkom det att arbetshandledarna har en gymnasial utbildning med inriktning mot

psykiskt funktionshindrade, fast förmodligen med olika innehåll på grund av att de gick

utbildningen vid olika tidpunkter.

 Jag utgår från att personalens utbildningar stämmer med vad Bakk och Grynewald skriver.

Daglig verksamhet ska ledas av en föreståndare och bedrivas av handledare och

arbetsterapeuter med relevant utbildning (Bakk, Grunewald, 1998).

Det jag reflekterar över är hur innehållet i utbildningarna är med tanke på tiden som har gått

sedan de utbildade sig jämfört med likvärdig utbildning idag. Där innehållet i deras

utbildningar ”borde” vara annorlunda med tanke på samhällsutvecklingen men den

jämförelsen har jag inte någon uppfattning om utan jag vill bara lyfta frågan. Min tolkning är
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att deras styrka i att kunna bemöta omsorgstagarna på ett bra sätt ligger i den goda

erfarenheten inom omsorgen som de har.

Enhetschefen på daglig verksamhet tycker att personalen har olika roller i sitt arbete

I undersökningen ansåg Eva att personalen på daglig verksamhet har stor ”makt” över

omsorgstagarna och att personalen har olika roller i sitt yrke. Därför ska personalen reflektera

över sitt handlande. Enhetschefen ansåg också att arbetet för personalen ska vara roligt och

stimulerande, hon tänker på samma sätt som Bakk, Grunewald gör.

 Att arbetet på daglig verksamhet ska vara roligt och stimulerande men det finns svårigheter

också som otillräcklighet, för personalens roll är att både vara handledare, arbetskamrat och

kompis (Baak, Grunewald, 1998).

Jag tolkar det som att enhetschefen ser deras arbete på ett annat sätt för hon arbetar inte i

verksamheten och lever då inte med i de roller som personalen har. Hon blir en person som

ser verksamheten utifrån på ett mer öppet sätt. Min tolkning är att ny personal reflekterar över

sin roll till en början, men efter än tids arbetande och interaktion (samspelet) med

omsorgstagarna så blir varje arbetssituation naturlig och personalen får en subjektiv bild av

arbetet. Med det menar jag att som personal inte ser svagheter eller positiva bitar i sitt arbete,

även personalen hamnar på reflektionsnivå 1. Min tanke är att personalen reflekterar över att

de gör olika saker men inte att de har en viss roll vid olika moment. Utan ser sig som en och

samma person och roll över hela dagen.

Det kan vara bra om personalen inte funderar så mycket bara de anpassar sitt arbete efter

situationen. Men reflektioner och diskussioner i en arbetsgrupp över sitt arbete är alltid bra.

Min åsikt är att om de ska följa normaliseringsprincipen så får personalen mer ”makt”

automatiskt i och med att det ska ställas krav på omsorgstagarna på deras arbete som på alla

andra arbetsplatser. Det gäller bara att hitta en pedagogik och ett förhållningssätt som gör att

”makten” känns naturlig för dem. För makten får inte missbrukas precis som på alla andra

arbetsplatser där det är en interaktion (samspel) mellan chefen och personalen.
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Vårdarna och enhetschefernas tankar i undersökningen stämmer med FNs tankar om

mänskliga rättigheter

Här framkom det att grundläggande värderingar som lika värde och respekt ska finnas med i

bemötandet, vilket stämmer med vad Bengt Lindqvist som arbetar med handikappfrågor i FN

säger.

 Alla människor är lika värda och har samma rättigheter (FNs mänskliga rättigheter

(www.sisu.se.bemotande).

Min tanke är att personalen har med sig de här värderingarna från sin uppväxt och gör därför

inte några större reflektioner över dem.

Vidare så var det svårt för den här personalen att bedöma vad normalt liv är, men

normalisering för vårdarna och enhetscheferna var att omsorgstagarna ska leva ett så normalt

liv som möjligt och personalen ska utgå från individen i sitt normaliseringstänkande. Mer som

framkom i undersökningen var att om normalisering ska kunna uppnås så måste kvaliten på

den psykiska och fysiska miljön höjas för individen i integreringen ute i samhället jämfört

med institution.

 Min reflektion över det är att det i vissa fall måste vara svårt att mäta om den fysiska och

psykiska miljön i boendet har höjds jämfört med institution. Speciellt om den

funktionshindrade är gravt handikappad och tillexempel inte kan tala så är väldigt svårt att

undersöka om den har höjds. Så det gäller för personalen att vara försiktig och noggrann i sin

bedömning och inte dra förhastade slutsatser. Den danske forskaren Bank- Mikkelsen säger,

normalisering faller av sig självt förutsatt att utvecklingsstörda personer betraktas som vanliga

människor (Mallander 1999).

 Mina tankar är att vårdarna och enhetscheferna på gruppbostäderna i den här undersökningen

betraktar omsorgstagarna som vanliga individer och att ett normalt liv bara kan bedömas av

människan själv och är därför svårt att bedömas av utomstående, som jag har varit inne på

tidigare i min diskussion.

Mina reflektioner över vad personalens ska tänka på i sitt arbete med normaliseringen är att

tolka vad individen anser vara normalt för honom/henne och sedan handleda i den processen.

I processen enligt mig är det viktigt att personalen har ett öppet synsätt och inte utgår från sig

själva i handledningen. Här kommer vi också in på ”maktspelet” mellan omsorgstagarna och

personalen där jag anser att personalen måste ta mer hänsyn till deras vilja och önskan i

lägenheten än på dagcenter eller ute i samhället. Med det menar jag att lägenheten är
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omsorgstagarnas egna revir och då kan personalen bara ta över ”makten” vid sanitär olägenhet

eller när det är fara för deras hälsa.

Andra likheter i undersökningen var att omsorgstagarna ska delta i hemsysslor och aktiviteter

efter sina förmågor. Personalen ska stötta, delta i aktiviteter och sysslor efter behov så

handledningen gör att de blir självständiga. Personalen ska också vara flexibla och kunna

ändra verksamheten om det gagnar omsorgstagaren. Personalens tankar i det här urvalet

stämmer med vad Bakk och Grynewald skriver.

 Boende ska en sådan hjälp att han eller hon klarar så mycket som möjligt själva som att välja

kläder, tvätta, laga mat, handla mm och även kunna fatta egna beslut som rör den dagliga

rutinen (Baak, Grunewald, 1998)

Min tolkning och reflektion över att samma tankar finns i det här urvalet är att personalen

förmodligen diskuterar bemötande mot omsorgstagarna på de personalträffar de har både på

enhetsnivå och övergripande nivå. Inte varje gång men kontunutet i diskussionerna kring

förhållningssätt och pedagogik mot dem ska finnas enligt mig.

 En annan reflektion är att tankesättet förmodligen har växt fram under arbetslivet i alla fall

för vårdarna, arbetshandledarna och enhetschefen på daglig verksamhet som har lång

arbetserfarenhet inom omsorgen och då kunnat följa med i utvecklingen.

 Där i mot har Pia och Sara kommit in i verksamheten nu och får då förlita sig mer på vad

tidigare forskning och kollegor runt omkring dem säger. Hur mycket de får förlita sig på

omgivningen beror på hur mycket de kunde om verksamheten tidigare. Eva har också kommit

in i verksamheten nyligen men har en lång erfarenhet inom omsorgen att bygga vidare på i

arbetet med bemötandet av omsorgstagarna.

 Min tolkning är att Pia och Sara förmodligen inte har kunnat göra några större

arbetsmetodiska förändringar på den tid de har varit enhetschefer. Men att de kan se

verksamheterna på ett mer öppet sätt och med det kunna utveckla metoder tillsammans med

personalen om hur de ska bemöta omsorgstagarna i deras boende.

Mina tankar och reflektioner om vad personalen ska tänka på i det arbetet är som Freud säger,

det gäller att hitta motivationsnivån hos individen (Hermansen, 2000).

Översatt pedagogiskt så menar han att kraven varken ska vara för svåra eller för enkla. Att det

inte sker något lärande om inte personen möts på sin utvecklingsnivå.

 I praktiken blir då, om personalen tillexempel ska handleda omsorgstagarna i städningen av

sina lägenheter så får personalen inte överarbeta för då utvecklas inte individen eller ha för

stora krav för då avvisas lärprocessen. Hamnar personalens arbete i ett avvisande beteende

hos omsorgstagarna så får de försöka att hitta tillbaka till den utvecklingsfas de står
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Vårdaren Arne anser att arbetet med omsorgstagarna handlar om pedagogik vilket

skilde sig mot övriga aktörer i undersökningen.

I undersökningen framkom det skillnader i utbildningarna, vilket inte är så konstigt. För

arbetsgivaren kräver högskolekompetens för arbetet som enhetschef och gymnasial utbildning

i arbetet som vårdare. Jag utgår från precis som med arbetshandledarna att arbetsgivaren anser

att personalen har rätt kompetens eller som Grunewald säger, att gruppbostad skall ledas av en

person med lämplig utbildning och övrig personal ska ha en sådan kompetens så

ändamålsenlig verksamhet kan bedrivas (Baak, Grunewald 1998).

Här är åter mina tankar på hur innehållet i utbildningarna är i förhållande till

samhällsutvecklingen och utvecklingen inom omsorgen precis som med arbetshandledarnas

utbildning i undersökningen. Men frågan styrs av hur långt utvecklingen har kommit inom

omsorgen sen de utbildade sig, vilket kan vara ett bra diskussionsämne för framtiden i

bemötandet av omsorgstagarna på respektive nivå. Vilket är anledningen till att jag diskuterar

den i min undersökning. Pia som är socialpsykolog har förmodligen en utbildning som

stämmer med dagens samhällsutveckling i och med att hon är nyutbildad. Som hon säker kan

ta med många reflektioner ifrån i sitt arbete med hur personalen ska bemöta omsorgstagarna.

Men hon hade inte så lång arbetslivserfarenhet som övriga personalen i undersökningen vilket

den personalen kan utnyttja i deras arbete med att bemöta dem. Jag ifrågasätter inte

personalens kompetens i urvalet för det har jag inte underlag för och är inte meningen med

undersökningen. Utan lyfter bara frågan som jag tycker är viktig för att bemötandet av

omsorgstagarna ska utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. En ytterligare aspekt är som

jag diskuterade tidigare i undersökningen att vi är inne i en tid där livslångt lärande och

kontinuerlig förkovring diskuteras. Men enligt min erfarenhet förs inte diskussionen så

mycket inom LSS-verksamheten som tillexempel inom barnomsorg och skola. Men det är en

fråga för arbetsgivaren att se vilket behov av kompetensutveckling som finns i organisationen

och den frågan styrs av vilken verksamhet arbetsgivaren vill bedriva men det diskuterar jag

senare i diskussionen.

Att enhetscheferna Pia och Sara inte har så lång erfarenhet inom omsorgen ser jag som en

fördel för de kan se verksamheten med andra ögon. Framförallt Sara som har erfarenhet av

pedagogiskt arbete med barn som hon säkert kan hitta kopplingar till hur personalen ska

bemöta omsorgstagarna, vilket jag tolkar är bra för utvecklingen. Tillsammans med

personalens erfarenhet borde det finnas stor potential i utvecklingen av verksamheten.
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En stor skillnad i undersökningen var att Arne använde sig av ordet pedagogik (och den skulle

vara individuellt anpassad). Han var den ut av informanterna som använde begreppet

pedagogik när personalen ska bemöta omsorgstagarna. Min tolkning är att Arnes erfarenhet,

då han har varit med om normaliseringen det vill säga utvecklingen från institution till

integrering av omsorgstagarna ut i samhället. Har kommit till insikt att personalen har en

pedagogisk roll och inte en omsorgsroll och måste då vara mera profetionell i sitt

förhållningssätt. Med profetionell menar jag Arnes sätt att tänka kring omsorgstagarna hade

en djupare dimension jämfört med övriga informanter. Det fanns kunskap hos Arne om olika

pedagogiska inlärningsmetoder vilket skilde sig mot övriga personer i undersökningen.

 I min intervju med Arne framkom det också att fanns en potential hos honom att utveckla

pedagogiska metoder som utvecklar omsorgstagarna individuellt. För nu hade verksamheten

kommit till en nivå där varken omsorgstagarna eller personalen behöver reflektera över sitt

handlande enligt Arne. Där var han ett steg längre i sina tankar än övriga informanter.

 Min tolkning är att han anser att omsorgstagarna ligger på som Perneman säger

reflektionsnivå 1. Att omsorgstagarna bara konstaterar ett faktum utan någon större reflektion

(föreläsning av Perneman 2/9-03).

En annan tanke som jag har varför begreppet pedagogik inte ändvänds i LSS-verksamheten är

att begreppet förmodligen inte diskuteras bland beslutsfattarna (politiker, tjänstemän). Som

jag tror beror på att personalen ute på gruppbostäder och dagliga verksamheter inte har

högskolekompetens i sin yrkesroll som tillexempel inom skola och barnomsorg. Tanken kan

vara ett ”reflektionsämne” för personal som arbetar kring psykiskt funktionshindrade. För

flertalet barn och ungdomar idag som är psykiskt funktionshindrade går i särskola och där har

personalen pedagogisk kompetens. Innan de som vuxna ska integreras ute i samhället.

 Min empiriska kunskap säger att arbetet med omsorgstagarna i deras hem och på deras

arbetsplats är specialpedagogik. För personalen ställs hela tiden inför olika beslut och olika

förhållningssätt i handledningen av omsorgstagarna. I regeringspropositionen skriver man det

krävs kontinuerligt arbete i kompetensutveckling i bemötandefrågor av funktionshindrade

inom förvaltningar (www.sisu.se.bemotande).

Jag tror kommunen är medveten om propositionen men jag vill ändå lyfta frågan.
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Kroppsspråk är en del i bemötandet och att människor inte ska generalisera när de

möter någon

Den kvinnliga vårdaren och arbetshandledaren ansåg att kroppsspråket är en del i bemötande

och den manliga personalen i urvalet ansåg att om människan inte blir bemött med respekt så

ska den tänka ett steg längre. De menar att det kanske finns orsaker till ett bemötande som

man personligen inte accepterar innan man generaliserar eller dömer någon.

Som en lärare sa. Man ska respektera den andra individen i bemötandet (B-uppsats om

bemötande av barn med koncentrationssvårigheter med och utan diagnos Ahlstrand, Bohman

maj 2003).

Jag har inte någon bra tanke om varför just de här kvinnorna tycker att kroppsspråket är en del

i bemötandet. Kanske att kvinnor tänker på det mer än män i deras interaktion med människan

och då tar med det i deras bedömning av själva mötet. Men den slutsatsen kan jag inte dra

utan det skulle kunna vara ett forskningsområde.

 Mina reflektioner varför den manliga personalen i undersökningen tänker som de gör i

bemötandet, så är det att deras värderingar förmodligen har växt fram under deras liv. Min

tanke är att i början av deras yrkesliv så generaliserade de mer i sitt tänkande. Men nu efter ett

antal år i arbetslivet och i det privata livet där de förmodligen har träffat många olika

människor så har de kommit till insikt att det bra att reflektera innan man dömer någon

människa.

Andra tankar som kom fram i den här undersökningen var att personalen ska utgå från

individen i normaliseringen. Även här tolkar jag att erfarenheten i yrket bland personalen gör

att de har de här tankarna. En annan tanke är att de diskuterar frågan på personalmöten som

jag har diskuterat tidigare i min uppsats. Och att det förmodligen finns ett samarbete mellan

personalen på gruppbostäder och daglig verksamhet för att få ett helhetstänkande kring

omsorgstagarna. Personalen bör tänka som Brusen skriver, utgångspunkten ska vara att

personalen strävar efter normalbefolkningens levnadsnivå och inte marginaliserade eller

utsatta gruppers levnadsnivå (Brusen, Hyden, 2000).

Undersökningen visade också som tidigare forskning säger, att verksamheten ska vara

individuellt anpassad för det moment som ska göras och i handledningen får inte personalen

överarbeta utan den ska genomföras efter behov (Bakk, Grunewald 1998).

 Fortfarande gäller det då för personalen att hitta rätt utvecklingszon hos omsorgstagarna för

att de ska utvecklas och bli självständiga som också är meningen med verksamheten på

gruppbostad.
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Personalen ska utgå från individen och vidare har normaliseringen med tiden att göra

I undersökningen framkom det att arbetshandledarna Erik och Mona tycker normaliseringen

har med tiden och samhällsutvecklingen att göra. Vårdarna Arne och Anna tittade mer på

individen i sitt normaliseringstänkande. Jag gör inga kopplingar mellan dem utan bara

konstaterar att just de här personerna tänker så här.

Hyden säger, endast upprepade undersökningar om funktionshindrades levnadsvillkor kan ge

underlag för politiska beslut och prioriteringar som gagnar individen (Brusen, Hyden 2000).

Här kommer vi ännu en gång in på hur viktigt det är med forskning kring funktionshindrades

levnadsvillkor för att personalen ska kunna arbeta på ett bra sätt.

 Min tanke är att arbetshandledarna förmodligen får ett mer generellt tänkande till

normalisering för att de arbetar med flera omsorgstagare samtidigt, även om arbetet med dem

ska vara individuellt anpassat så ser de normaliseringsarbetet i ett större perspektiv. Sen om

det är signifikativt för alla arbetshandledare på arbetsplatsen det kan jag inte svara på.

 Min empiriska kunskap säger att vårdarna på gruppbostäder arbetar mera individuellt både i

hemmet och ute i samhället med omsorgstagarna tänker därför mer individuellt i

normaliseringstänkandet och inte att det är forskningen som styr samhällsutvecklingen som i

sin tur påverkar hur personalen ska bemöta funktionshindrade. Det är samma sak här att jag

inte kan säga om det är signifikativt för alla vårdare på de här arbetsplatserna som Anna och

Arne representerar. Utan det här är mina reflektioner.

Slutdiskussion

Undersökningen visar att bemötande handlar om grundläggande värderingar som lika värde

och respekt. Det var intressant att grundläggande värderingar var med i många av aktörernas

sätt att tänka kring bemötande för personligen hade jag förväntat mig svaren mer hur man är

individ mot individ. Tankarna i undersökningen om grundläggande värderingar stämmer med

vad funktionshinderombudsmannen säger. Om personalen ska kunna tillgodogöra sig gott

bemötande krävs grundläggande värderingar som lika värde och respekt (www.sisus.se).

 Vidare visade undersökningen att när personalen ska normalisera omsorgstagarna så ska de

utgå från individen och dess behov men i arbetet stöter personalen på svårigheter i sin

bedömning om vad som är normalt eller inte normalt liv.
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 Brusen och Hyden säger att personalen ska utgå från normalbefolkningens levnadsvillkor och

inte utgå från utsatta eller marginaliserade grupper (Brusen, Hyden, 2000).

Min reflektion är att i normalbefolkningens levnadsvillkor finns det en stor variation på hur de

lever. Därför ska personalen ta hänsyn till hur omsorgstagaren vill ha det men samtidigt måste

de sätta gränser när det blir onormalt eller blir till fara för omsorgstagarens hälsa. I det arbetet

får inte personalens egna värderingar ta överhand och det är den balansgången som ibland är

svår att hantera för personalen enligt min undersökning.

 Jag tycker att personalen kan ha med sig egna värderingar som tillexempel vid hjälp av

hygien för då kan personalen tänka på hur den själv skulle vilja bli bemött i den situationen

och utgå från det. Men de ska inte generalisera hela tiden i sitt arbete.

 I undersökningen pratade några informanter om personalens ”makt” mot omsorgstagarna.

Min tolkning är att personalen har makten redan från början för man tar bort makten från

omsorgstagaren i och med att han/hon är i behov av handledning i sin dagliga livsföring. I

”maktspelet” mellan personalen och omsorgstagaren tyckte några personer i undersökningen

att personalen har mer ”makt” på daglig verksamhet och när de är ute i samhället med dem.

 Min reflektion över det är att det är en viktig detalj i normaliseringstänkandet för när

omsorgstagaren är på sitt arbete så har arbetshandledaren ”makten” att ställa krav och vara

mer styrande. För på andra arbetsplatser så har man chefer och ledare som styr verksamheten

och samma roll tycker jag en arbetshandledare på daglig verksamhet har om man ska följa

normaliseringsprincipen. Det gäller bara att hitta rätt nivå på ”makten” så den inte missbrukas

mot omsorgstagarna.

 Även ute i samhället så är personalens roll att anpassa individen på ett så normalt sätt som

möjligt. Med det menar jag att alla medborgare (även omsorgstagarna) måste följa lagar och

regler för att samhället ska fungera. Jag tolkar min undersökning som informanterna menar att

personalen ska handleda omsorgstagarna efter behov i denna för dem djungel av regler som vi

”normala” människor har bestämt, så de kan följa reglerna och lära sig att förstå

konsekvenserna om de inte följer dem.

Min slutsats är att om vi ska ha god kvalite och kunna utveckla gruppbostäder och dagliga

verksamheter så krävs kontinuerliga diskussioner och kompetensutveckling i personalgrupper

som arbetar med funktionshindrade. Regering och riksdag har bestämt att det är kommunernas

ansvar att det bedrivs kompetensutveckling kring bemötande av funktionshindrade. Min tanke

är att det är en ekonomisk fråga men samtidigt kan huvudmannen stimulera personalen att

vilja kompetensutveckla sig utan några större kostnader. För det kommer mer och mer

nätbaserade utbildningar och distansutbildningar som skulle vara bra för personalen att ha
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med sig i arbetet med funktionshindrade. Dessa utbildningar kan kombineras med arbete för

det vet jag av egen erfarenhet. Det gäller bara att arbetsgivaren marknadsför utbildningarna

för personalen inom LSS-verksamheten samtidigt som personalen kan komma med egna

förslag till utbildningar.

En ytterligare tanke jag har varför det inte pratas kompetensutveckling inom LSS-

verksamheten är arbetet anses som en omsorgsverksamhet med betoning på ”omsorg” och

inte en pedagogisk verksamhet, viket jag har gjort tidigare i uppsatsen. Jag anser att

personalen som arbetar direkt eller indirekt med funktionshindrade måste börja diskutera i

pedagogiska termer och metoder. För jag tror att det kommer att krävas mer pedagogisk

kompetens hos personalen som ska arbeta med nästa generation funktionshindrade. För den

generationen kommer förmodligen att ha mycket större kunskap om omvärlden än

funktionshindrade som har bott på institution och sedan flyttat ut i samhället.

I och med att den nya generationen funktionshindrade har en helt annan uppväxt med

möjlighet till både särskola och meningsfulla aktiviteter på fritiden. Så kommer de

tillsammans med anhöriga att ställa högre krav på ett mer pedagogiskt inriktat arbete i den

funktionshindrades vuxenliv.

Slutord

Jag vet att bemötande är ett abstrakt begrepp men frågorna har inriktats på hur personalen ska

bemöta omsorgstagarna. Undersökningen har givit mig en uppfattning om hur personalen

tänker kring bemötande och genom det tycker jag att jag har fått svar på mina

frågeställningar. Syftet med undersökningen har också varit att väcka tankar hos personalen

om hur några av personalen i verksamheten tänker kring bemötande av omsorgstagarna. Jag

hoppas att tankar och reflektioner uppstår när informanterna och annan personal inom LSS-

verksamheten tar del av uppsatsen.

Undersökningen bekräftar vad tidigare forskning säger det vill säga att personalen i

undersökningen tycker att man ska utgå från individen i normaliseringen och göra

omsorgstagarna självständiga i sin dagliga livsföring.

 Det jag mest reflekterar över i undersökningen är diskussionen om personalens arbete är

pedagogiskt eller ett omsorgsarbete.

 Bakk och Grynewald säger att personalen ska göra omsorgstagarna självständiga och inte ta

kontrollen över deras handlande (Bakk, Grynewald, 1998).
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Men det framkommer inte vare sig i deras litteratur eller i den andra litteraturen som jag har

använt mig av i min bakgrund om att metoderna i bemötandet av omsorgstagarna är

pedagogiska. Det är där min poäng kommer in och som den här undersökningen kan leda till

att fortsatt forskning om pedagogiska metoder i handledningen av funktionshindrade i

vuxenlivet skulle kunna komma igång. Förhoppningsvis att personalen som arbetar direkt

eller indirekt med funktionshindrade börjar diskutera om arbetet är pedagogiskt.

En förutsättning för det är att de ansvariga för omsorgsverksamheterna vill att de ska

utvecklas så att kommande generation funktionshindrade kan bemötas på ett profetionellt sätt.

För i nuvarande funktionshindrades uppväxt (särskola och eventuellt kortidshem) så förs

pedagogiska diskussioner i bemötandet av barnen för personalen har pedagogisk utbildning,

men när den funktionshindrade ska ut i arbetslivet och även ska ha ett eget boende då tar

diskussionen slut om att personalens arbete med bemötandet av omsorgstagarna är

pedagogiskt, det är min erfarenhet. VARFÖR?
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Intervjuguide:                                                               Bilaga 1

Frågor till en enhetschef och två arbetshandledare på daglig verksamhet

Vad innebär bemötande för dig allmänt?

Normalisering är ett begrepp som användes vid utflyttning av omsorgstagarna från

institutionerna, vad innebär det för dig?

Hur ska personalen bemöta omsorgstagarna på deras arbete så dagen blir så normaliserad och

meningsfull som möjligt? I lokalen och ute i samhället.

Arbetserfarenhet i yrket?

Antal år i denna verksamhet?

Erfarenhet från andra yrken?

Utbildning/utbildningar?

Frågor till två enhetschefer och två vårdare på gruppbostad

Vad innebär bemötande för dig allmänt?

Normalisering är ett begrepp som användes vid utflyttning av omsorgstagarna från institution.

Vad innebär det för dig?

Hur ska personalen bemöta omsorgstagarna i deras hem (den tid som omsorgstagaren

tillbringar utanför sitt arbete) blir så normaliserad och meningsfull som möjligt? I bostaden

och ute i samhället.

Arbetslivserfarenhet i yrket?

Antal år i denna verksamhet?

Erfarenhet från andra yrken?

Utbildning/utbildningar?


