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Sammanfattning 

Uppsatsen har haft för avsikt att genom kvalitativa intervjuer med funktionshindrade brukare 

undersöka brukarnas erfarenheter och upplevelser av stigmatisering och makt i mötet med 

professionella hjälpare, då teorierna påverkar mötet mellan parterna. För att utröna 

förekomsten av stigmatisering och makt undersöker uppsatsen också hur självbestämmande 

för brukare ser ut i mötet, och tillika förekomsten av paternalism. Tidigare forskning 

presenteras för ökad förståelse av begreppen, samt för att bistå med en grund för vad vi vet 

idag. Diskursanalys har tillämpats på insamlade data och fyra diskurser har därigenom 

identifierats och sedan legat till grund för diskussion och slutsatser. De fyra diskurserna är 

jämställdhets-, expert-, tillit- och copingdiskurs. Uppsatsen finner att funktionshindrade 

brukare i stort är nöjda med den kontakt de har med professionella hjälpare. Den finner dock 

också att mötet mellan funktionshindrade brukare och professionella hjälpare är ett komplext 

fenomen där olika faktorer spelar in för att funktionshindrade brukare känner sig nöjda med 

ett fenomen som de samtidigt problematiserar. Att funktionshindrade brukare känner sig 

nöjda trots att mötet inte alltid är fritt från problem betyder inte att de inte är reflekterande och 

engagerade gällande sitt inflytande. Uppsatsen finner istället att motsatsen gör sig gällande. 

Att ha stött på viss problematik framstår dock vara en grund för ett reflekterande. 
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1. Inledning 

Vi har egna erfarenheter av att arbete med personer med funktionshinder, en som personlig 

assistent i ett fall, och en som boendestödjare. Vi har sett hur komplext brukares inflytande i 

mötet kan vara och efterföljande problematiken aktualiserats. Detta har grundat ett intresse 

som vi i uppsatsens studie kommer att försöka analysera och problematisera för att söka 

utröna hur mötet med professionella hjälpare ser ut för brukare genom förekomsten av 

stigmatisering och makt samt hur dessa påverkar självbestämmande och paternalism i dagens 

brukarcentrerade arbete via brukarnas egna ord. 

1.1. Bakgrund 

Ämnet är viktigt i Sverige då dagens sociala arbete utgörs av att personer med 

funktionshinder ska vara den drivande kraften bakom sina egna liv och inflytande i mötet blir 

därför en central del i detta. Självbestämmande, och paternalism som ofta är en medverkande 

aktör, har därför kommit att bli mer och mer aktuellt. 

Stigmatisering och makt, och i förlängningen självbestämmande och paternalism, för och 

inför brukare i möten med institutioner och verksamheter och med dess anställda är två 

faktorer som både är viktiga och problemartade. Brukare har i dagens samhälle samma 

rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare och inflytande i mötet är väsentligt för att 

fullt ut kunna praktisera detta medborgarskap. Men en rad olika faktorer gör att detta inte 

alltid är lätt. Det är därför viktigt både för brukarna såväl som för de professionella som möter 

dem att vara medvetna om vilka faktorer som påverkar brukarnas inflytande och vilken roll 

självbestämmande och paternalism spelar i mötena mellan parterna, samt hur och när dessa 

uppstår. 

Studien kommer därför att analysera resultatet av intervjuer utförda med personer med 

funktionshinder för att sedan baserat på deras berättelser söka utröna vilka faktorer som spelar 

in på mötet och brukarnas självbestämmande såväl som vilka faktorer som gör att paternalism 

uppstår. 

1.2. Disposition 
Inledningsvis kommer vi att gå igenom uppsatsens syfte och medföljande frågeställningar. Vi 

kommer att redogöra kortfattat för begrepp vi anser är viktiga. En kunskapsöversikt kommer 

att presenteras och i två större avsnitt kommer självbestämmande och paternalism att 

redogöras för. Tydliga definitioner av begreppen kommer att presenteras. Vi kommer att 

redogöra för det som bedöms som relevant tidigare forskning för att ge en överblicksbild om 

hur situationen ser ut idag. Uppsatsen grundas i två teorier som anses relevanta för syftet. 

Dessa teorier är stigmateorin, hur stigma tar form och vilken påverkan stigma har i möten 

mellan brukare och professionella hjälpare, samt maktteorin, det vill säga vilken roll makt har 

på detsamma. Definitioner för dessa två begrepp kommer att redovisas i respektive avsnitt 

tillsammans med kunskap om dessa. Vi kommer att presentera vilken metod som använts och 

reflektera över den tillsammans med en presentation av de etiska överväganden vi gjort. 

Avsnittet resultat kommer att presenteras och analyseras. Analysen kommer att diskuteras och 

slutsatser kommer att presenteras. 
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1.3. Stigma och makt i mötet 
Uppsatsen söker undersöka vilka erfarenheter och upplevelser personer med neurologiska 

funktionshinder har av stigmatisering och makt i mötet med professionella hjälpare. 

Funktionshindrade brukares självbestämmande i mötet, och paternalistiska handlingar i 

detsamma, är starkt sammankopplade med stigmatisering och makt. Uppsatsen söker därför 

utröna vilken roll stigmatisering respektive makt har i mötet parterna emellan. Detta genom 

att undersöka hur brukare med neurologiska funktionshinder upplever sitt självbestämmande, 

samt vad de har för erfarenheter av självbestämmande och paternalistiska handlingar i mötet 

med professionella hjälpare. 

1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser personer med 

neurologiska funktionshinder har av stigmatisering och makt i mötet med professionella 

hjälpare. 

1.5. Frågeställningar 
 Vilket inflytande upplever de funktionshindrade sig ha i mötet? 

 Hur ser förekomsten av paternalism i mötet ut? 

 Hur uppfattar de funktionshindrade sin roll i relation till den professionelle? 

 

2. Definitioner  
Nedan redogörs för några centrala begrepp som kommer att användas under uppsatsens gång, 

detta för att öka förståelsen av texten. 

 

2.1. Begrepp 

Begreppet brukare kommer att vara representativt för de gånger som vi pratar om den hjälpte, 

den som är mottagaren av stödinsatserna. Brukare har tidigare definierats som personer som: 

”nära och personligen berörs av en kommunal verksamhet och som utnyttjar den kontinuerligt 

under en relativt lång tidsperiod” ( www.regeringen.se, , 64-65, , s. 15). Uppsatsens definition 

av brukare kommer att ligga denna definition nära men söka omfatta så många som möjligt 

med den gemensamma nämnaren att de är mottagare av stödinsatser. 

 

Brukare kommer också att vid tillfällen refereras till som personer med funktionshinder. 

Funktionshinder, och funktionshindrade, är sedan 2003 de officiella termerna då dessa ersatte 

handikapp och tillika handikappad (www.ne.se). Den definition av funktionshinder som 

uppsatsen kommer att utgå ifrån är, i enlighet med det miljörelaterade handikappbegreppet 

eller den så kallade sociala handikappsmodellen, att även om funktionshinder genom skada 

eller sjukdom finns hos individen så är det i mötet med samhället som det blir tydligt att 

hinder uppstår (Giertz, 2008). ”Personer med funktionshinder” känns därför mest 

representativt då det betyder att det är i mötet med samhället som funktionshindret får sina 

konsekvenser. Vi finner också att definitionen är passande då vi vill undersöka brukares 

upplevelser och erfarenheter om självbestämmande och paternalism i beslut om, och vid, 

http://www.regeringen.se/
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insatser som tas runt dem, samt deras upplevelser och erfarenheter av stigmatisering och 

makt. 

Brukare och personer med funktionshinder kommer att under olika avsnitt också att refereras 

till som intervjupersoner och respondenter. Detta eftersom dessa begrepp kommer att göra sig 

bättre i sammanhanget. 

Professionella hjälpare är ett begrepp som kommer att vara representativt för den 

professionelle. Alltså den person som genom sin profession möter brukaren. 

3. Kunskapsöversikt 

Vi har sammanfattat forskning som vi anser vara relevant för vår uppsats, både svensk som 

internationell. Inledningsvis i avsnittet kommer vi att redogöra för begreppen 

självbestämmande och paternalism för att sedan redogöra för kunskapsläget i dagens 

brukarmöten. 

3.1. Självbestämmande 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) betyder självbestämmande: rätten att bestämma över sig 

själv. Många forskare och författare har skapat olika definitioner av begreppet 

självbestämmande, bland andra Wehmeyer & Bolding (1999) som har skrivit mycket 

angående självbestämmande och autonomi för brukare. Enligt deras definition innebär 

självbestämmande att brukaren har rätt att kräva sitt oberoende gentemot andras vilja trots en 

beroendeställning.  

Wehmeyer & Bolding (1999) uppger även att självbestämmande måste läras in av individen, 

det finns inte naturligt. Många forskare har sett att olika faktorer spelar in för att individens 

självbestämmande ska utvecklas. De anser att en individs kapacitet, det vill säga vad 

individen kan utföra är en viktig faktor. Vidare att individen ges möjlighet till 

självbestämmande. Att individen har bra stöd runt omkring sig och en trivsam boendesituation 

är viktigt. Wehmeyer & Bolding drar slutsatsen att alla dessa faktorer är kopplade till 

samhället, vilket även summeras i att det är avgörande för individen att samhället ger denne 

möjligheten till fullt självbestämmande. 

Karlssons (2007) studie har också visat att det är viktigt med självbestämmande för att 

brukarna ska känna sig som en del i samhället och som medborgare. Därför är det avgörande 

att de behandlas som kompetenta samhällsmedborgare för att även kunna bli det. De måste 

anses kunna fatta sina egna beslut för att vara en fullvärdig medborgare som gör sina plikter i 

samhället. Wehmeyer & Bolding (1999) skriver även om de funktionshindrade personers 

kamp till sitt självbestämmande idag. Personer med funktionshinder har under lång tid kämpat 

för sin rätt till självbestämmande och ett medborgarskap som alla andra, och det är först de 

senaste årtiondena som de har ansetts berättigade detta ur samhällets ögon. Idag står det 

tydligt skrivit i den svenska lagstiftningen att personer med funktionshinder har rätt att leva 

som personer utan funktionshinder, samt att verksamheter för dem ska utformas för att främja 

den enskildes rätt till självbestämmande och integritet (Stancliffe, 2001). 
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I uppsatsen har begreppet självbestämmande betydelsen att individer har möjlighet och 

rättighet att kontrollera sitt eget liv. Självbestämmande är en motivation för individen att 

främja egenkontroll och utveckling över livet. Vi tror i enlighet med Wehmeyer & Boldings 

(1999) forskning att olika faktorer i brukarnas liv spelar roll för hur de upplever graden av 

självbestämmande i sina liv. 

3.2. Paternalism 

Swärd och Starrin (2006) skriver att paternalism inom socialt arbete innebär att individens 

valmöjligheter eller handlingar begränsas. Det handlar om beslut eller åtgärder som motiveras 

med att detta är för individens eget bästa, utan att den det gäller gett sitt medgivande. 

Utgångspunkten är att individen, till skillnad från ”experter”, inte vet vad som är bäst för 

denne själv (ibid.). Uppsatsen kommer att definiera paternalism som, om än den inskränker på 

brukarens handlingsutrymme och självbestämmande, inte nödvändigtvis är en handling som 

de professionella hjälparna utför med någonting annat än de bästa intentioner att hjälpa 

brukarna. 

I Karlssons (2007) doktorsavhandling beskriver forskaren att paternalism förekom i de 

brukarcentrerade möten som observerades. De professionella hjälparna motiverade de 

paternalistiska handlingarna med att de utfördes med de bästa av intentioner att hjälpa 

brukarna. Då paternalism förekom motiverades detta genom de professionella hjälparnas egna 

övertygelser om vad som är bäst för brukaren genom ”tolkningar av brukarens egna 

preferenser”, eller att man styrde brukarna i en riktning som man inte säkert kunde avgöra om 

brukarna ville för brukarnas eget bästa (ibid.). 

Lewin (1998, refererad i Karlsson, 2007) lyfter poängen att det behövs mer paternalism för att 

stärka den enskildes självbestämmande och inflytande i mötet. Lewin diskuterar att även om 

en klassisk paternalism avvecklas så bör en ny, modernare och uppdaterad paternalism ges 

utrymme. Lewin menar att man i och med att man inom det moderna sociala arbetet söker öka 

brukarnas inflytande i mötet med den professionella hjälparen ökar kraven på ”experterna”, i 

detta fall de professionella hjälparna, att aktivt kunna tolka brukarens behov och vägleda 

denne genom den myndighetsdjungel de står inför så att de kan identifiera rätt insats och 

därigenom ge den (Lewin, 1998 refererad i Karlsson, 2007). En annan forskare som gärna 

lyfter en positivare form av paternalism är Kasachkoff (1994) som finner att paternalism har 

en rad olika definitioner varvid vissa bör ses kritiskt ur en etisk ståndpunkt medan andra är 

mer etiskt försvarbara, och det är många gånger svårt att veta om handlingen därför är etiskt 

korrekt eller etiskt förkastbar. 

Vidare bör man skilja på tvingande paternalism och icke-tvingande paternalism. Detta är ett 

svårt och komplext problem då olika personer kan reagera olika på samma handling och 

tillika reagera olika på samma resultat (Kasachkoff, 1994). Kasachkoff påpekar dock att 

”paternalism has been given a far worse reputation than it deserves by associating it with 

coercion and in effect confusing it with coercive paternalism” (s.3). Den tvingande 

paternalismen förknippar Kasachkoff med kränkande och överträdande på brukarnas 

autonomi, frihet och självbestämmande. Oavsett om vi väljer att se på paternalism som en 

negativ handling eller positiv handling finns det förespråkare som menar att en handling som 
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när den utfördes möttes av motstånd blir etiskt försvarbar om det uppstår ett medgivande från 

den underkastade i efterhand (ibid.). Det är dock svårt att verifiera ifall den paternalistiska 

handlingen verkligen var etiskt försvarbar i efterhand. Två argument dyker upp. Det ena 

argumentet är det som nämns ovan, att olika människor reagerar olika på samma handling, 

och den andra är att inget får påverka den person handlingen har utförts mot att ge sitt 

medgivande (ibid.). 

3.3. Mötet med professionella 

En enkätstudie av Peterson, Ekensteen, & Rydén  (2006) utfördes på 76 vuxna med 

rörelsehinder och som vid tillfället hade kontakt med vuxenhabiliteringen. En av 

inriktningarna i undersökningen gällde hur personerna upplevde mötet med professionella. 

Några gemensamma nämnare fanns hos majoriteten av respondenterna. En var att kontakterna 

med professionella grundades på deras egen kunskap om sitt funktionshinder och sina 

rättigheter till stöd. De flesta uttryckte en vilja till samarbete i så stor utsträckning som möjligt 

och att en personlig kontakt ibland uppstår. Men det faktum att alltid befinna sig i en 

beroendeställning till de professionella betonades och många upplevde en beredskap att säga 

ifrån vid felaktiga beslut. Majoriteten svarade också att de tyckte att de klarade kontakter med 

vårdprofessionella bra och att det hjälpte att vara positiv, säkra och att inte ge upp. Nästan alla 

svarade att det sällan lönar sig att visa ilska eller att bli aggressiv i mötet. Respondenterna 

uttryckte sig ha nytta av sin långa erfarenhet av sitt funktionshinder samt att de är väl insatta i 

lagar och regel och därför inte behöver tvivla på sina rättigheter. Drygt hälften av deltagarna i 

denna studie uppgav att de någon gång har känt sig överkörda och illa behandlade i mötet 

med professionella (ibid.). 

3.4. Brukarinflytande i mötet 

Tidigare forskning inom funktionshinder har visat att ett stort fokus ligger på att brukarna ska 

känna inflytande i besluten som rör dennes liv (Wehmeyer & Gamer, 2003). Brukarinflytande 

är ett begrepp som skapas genom självbestämmande för brukare i mötet med professionella 

hjälpare, så väl som påverkas av eventuell paternalism. Brukarinflytande är ett ämne som 

flitigt diskuteras och som man söker öka i dagens social arbete (Karlsson och Börjeson, 

2011). Men vem är det som efterfrågar detta inflytande eller självbestämmande?  Karlsson 

och Börjeson skriver att brukarna själva lyser med sin frånvaro och att det istället är forskare 

och myndigheter som är de synliga aktörerna i diskussionen. Karlsson och Börjeson skriver: 

”Skapas genom offentliga företrädare och forskare ett rum för brukare vilket dessa inte vill 

eller förmår fylla?” (ibid., s.41). Vidare diskuterar de om det ställs för höga förväntningar på 

brukare att engagera sig, påverka, kräva rättigheter och organisera sig, när brukarna i själva 

fallet kanske nöjer sig med att adekvat vård (ibid.). 

3.5. Faktorer som påverkar brukarinflytandet i mötet 

Utvecklingen för ökat självbestämmande för personer med funktionshinder har varit positiv 

de senaste årtiondena, dock finns det fortfarande faktorer som påverkar och försvårar för 

personer med funktionshinder. Tidigare forskning har påvisat att brukare känner att de inte 

har tillräckligt med självbestämmande (Wehmeyer & Gamer, 2003). Det är till att börja med 

en ojämn fördelning av makt i mötet mellan en professionell hjälpare och en brukare där den 
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professionelle hjälparen har tillgång till vissa resurser som brukare inte har (Karlsson & 

Börjeson, 2011). Professionella hjälpares makt påverkas dock av att de inför exempelvis en 

myndighet kanske inte själva har mandat att ta de beslut de vill (Karlsson, 2007). Peterson 

m.fl. (2006) skriver vidare om detta fenomen angående personer med psykiskt 

funktionshinder och om synen på dessa fortfarande starkt präglas av att de är vårdtagare och i 

behov av att bedömas av professionella hjälpare. Konsekvensen blir att parterna möts som 

brukare och professionell hjälpare, vilket skapar en svår situation då stödet som den 

funktionshindrade personen behöver bestäms utifrån den professionellas kompetens och 

tolkningsförmåga av dennes behov. Detta resulterar i att den funktionshindrades kunskap och 

erfarenhet av sin situation anses ha mindre betydelse. Forskarna finner att denna vårdkultur 

hos professionella hjälpare idag är splittrad. Det är stort fokus på att klientens behov och 

erfarenheter ska bli hörda och ligga till grund för stödinsatserna men så är inte alltid fallet. De 

professionella har alltid regler och lagar som de måste följa och att samtidigt försöka se till 

klientens behov och göra egna tolkningar är därför inte helt fritt från problem (Peterson m.fl., 

2006). En annan faktor som de uppmärksammar i sin studie är hur funktionshindrade blir 

betraktade av allmänheten, detta kopplar de till stigmateorins ”vi och dem”-tänkande vilket 

innebär att allmänheten ser dessa individer som mindre kompetenta eller som hjälplösa offer 

(ibid.). 

Stoner, Angell, House och Goins (2006) utförde en kvalitativ intervjustudie som gällde 12 

vuxna personer med fysiska funktionshinder för att identifiera vilka faktorer som 

intervjupersonerna uppgav som väsentliga för självbestämmande. Samtliga deltagare i studien 

uppgav att självbestämmande var en viktig faktor i deras liv. Även om de alla tidigare 

befunnit sig i situationer där de inte haft fullt självbestämmande över sina liv så var deras mål 

att alltid sträva mot fullt självbestämmande. Intervjupersonerna uppgav att familjen och dess 

stöd spelade in och möjliggjorde självbestämmande. De brukare som till en större grad 

praktiserade självbestämmande i vuxen ålder hade i tidig ålder introducerats för fenomenet av 

sina föräldrar. Samtliga hade tidigt fått lära sig att de alltid har rätt att själva ta beslut (ibid.). 

Studien av Karlsson (2007) visade att deltagarna i observationen hade mer eller mindre 

begränsat självbestämmande och att inflytandet för deltagarna varierade av olika anledningar. 

Exempel på detta var vilken organisering av samtalen som förekom och i vilken utsträckning 

brukarna själva deltog aktivt. Detta genom att de identifierade egna problem och omedelbara 

framtida önskemål. För detta krävdes enligt Karlsson självreflektion, men forskaren påpekar 

också att dessa krav av deltagande inte alltid var rimligt att ställa alla funktionshindrade 

brukare då dels funktionshindret spelar in, såväl som individuell social förmåga exempelvis 

genom att besitta en förmåga att själva förhandla om sina rättigheter i mötet (ibid.). 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda oss av de teoretiska utgångspunkterna stigma och makt. Vi utgår från 

att teorierna kan spela en avgörande roll i mötet mellan brukare och professionella hjälpare. 

Nedan kommer vi att gå djupare in på dessa teorier. 

4.1. Stigma 

Begreppet Stigma kommer ursprungligen från antikens Grekland, där stod det för ” kroppsliga 
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tecken avsedda att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status” 

(Goffman, 2008, s. 11). Stigmat var oftast ett kroppsligt tecken, som skars eller brändes in på 

personen så att allmänheten skulle vara varnade för denne. 

Goffman (2008) diskuterar ingående begreppet stigma och processen som en i någon mening 

avvikande person utsätts för. Goffman ansåg att ett stigma är när en person avviker på ett 

oönskat sätt från mängden och omgivningens normativa förväntningar. Stigmat anses som en 

oönskad egenskap, dessa egenskaper är de som upplevs vara mindre önskvärda i motsats till 

det vi kallar normalt. Goffman beskriver olika begrepp som är kopplat till stigma och 

skillnaderna mellan dessa. Om ett stigma är känt eller uppenbart för andra, kan individen 

benämnas misskrediterad. Är stigmat däremot inte uppenbart och inte går att se vid första 

åsynen är individen istället misskreditabel. En individ med ett misskreditabelt stigma är ofta 

väldigt mån om att dölja sitt stigma för andra så länge det går, för att inte behöva bli betraktad 

som avvikande. Goffman skriver att tre olika stigman kan ses i samhället, det första är 

kroppsliga missbildningar av olika slag. Det andra beskrivs som ”fläckar på den personliga 

karaktären” i form av bland annat homosexualitet, alkoholism, kriminalitet och psykisk 

sjukdom. Det tredje innefattar ras, nation och religion” som stigma (Goffman, 2008). Stigman 

har olika visibilitet, det är inte alltid synliga för ögat och har då låg visibilitet. Exempel på låg 

visibilitet kan vara epilepsi, homosexualitet och religiös tillhörighet. Är stigmat lätt att 

upptäcka vid första mötet med individen har det hög visibilitet, exempelvis hudfärg, 

missbildningar och rörelsehinder. När det gäller visibilitet räknas dessa stigman som 

uppsatsen berör till de som har hög visibilitet, vilket innebär att personerna som har 

funktionshinden har svårt att dölja dem för allmänheten (Frändén, 2010). 

Stigma är en social konstruktion, eftersom det är i mötet med andra som stigmat och 

avvikelsen skapas. En person med ett stigma, synligt eller osynligt, kan ofta betrakta sig som 

lika normal som vem som helst. Men i mötet med omgivningen skapas något annat: ”En 

person som avviker från ’det vanliga’ genom till exempel ett annorlunda beteende eller en 

deformerad kropp kommer att möta en omgivning som uppmärksammar det avvikande mer än 

individen i övrigt” (Giertz, 2008, s. 82). Om individen bara blir betraktad som sitt stigma är 

det lätt att en felaktig bild skapas och personen får egenskaper som ointressant, annorlunda 

och ointelligent utan att det ligger sanning i detta. Stigmat blir genomträngande och döljer alla 

andra positiva egenskaper och förmågor som personen har (Taleporos & McCabe, 2002). 

Lundberg, Hansson, Wentz & Björkman (2007) uppger att stigmatiseringen av individen ofta 

leder till diskriminering, att personer behandlas och ses annorlunda på grund av sitt 

funktionshinder. Det beskrivs som en ond cirkel för de funktionshindrade då samhället inte 

ser dem som övriga medborgare. 

Diskrimineringen kan visa sig genom att individen får dålig social kontakt, vilket gör det svårt 

för personen att uttrycka sig i sina kontakter med professionella hjälpare. Om den onda 

cirkeln fortsätter kan det leda till att individen får låg självkänsla och börjar må sämre. 

Lundberg m.fl. (2007) finner vidare att det behövs mer forskning angående psykiska 

funktionshinder kopplat till stigma och diskriminering, samt att både samhällets och de 

professionella hjälparnas kunskap måste ökas inom området. De anser det viktigt att dessa 
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individer möter professionella hjälpare som är kompetent och har bred kunskap om individens 

funktionshinder och kan ge denne de insatser och stöd den behöver.  

I denna uppsats har vi sett på stigma inom socialt arbete som något som kan uppstå i mötet 

mellan brukaren och den professionella hjälparen. Stigmatiseringen kan ha inverkan på 

relationen och stödet för brukaren. Att alltid bli betraktad som annorlunda och avvikande  av 

andra påverkar individens självuppfattning. Goffman (2008) menar att i fall då brukaren 

känner sig stigmatiserad i mötet med den professionella hjälparen kan det påverka brukarens 

syn på sig själv och sin förmåga, vilket kan göra det svårare att framföra sina åsikter och att 

hävda sin rätt. Brukaren kan betrakta sig själv i en beroendeställning, vilket kan leda till att 

den blir passiv och likgiltig i mötet med professionella (Giertz, 2008). 

4.2. Makt 

Det är dels själva maktutövningen, och dels den tillgång till maktresurser som betonas då man 

definierar makt (Swärd & Starrin, 2006). Detta sagt bör avsnittet börja med en definition av 

vad makt är. Nationalencyklopedin definierar makt som följande: 

…makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, 

dvs. maktresurser. Makt utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s 

vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen, men kan också utövas på 

indirekt väg. Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka 

A kan belöna eller bestraffa B. (www.ne.se) 

Karlsson och Börjeson (2011) förklarar definitionen som att det är först när det uppstår ett 

starkt och tydligt motstånd som det går att urskilja det verkliga maktförhållandet parter 

emellan. Alltså kan även makt förekomma när det inte öppet visas i en given situation. 

Franzén har vidare urskilt tre typer av maktbegrepp; ett strukturellt, ett intentionellt samt ett 

relationellt. Enligt det strukturella maktbegreppet avgörs maktfördelningen av olika 

positioner personer har och som i sin tur är strukturellt skapade av samhället. Klasstillhörighet 

är här ett exempel. En viss samhällsgrupp med till exempel en mer ogynnsam klassposition 

kan påverkas mer negativt än en grupp med en mer gynnsam klassposition av en negativ 

förändring i den ekonomiska konjunkturen. Gruppen kan då bli arbetslösa och därmed bli 

beroende av samhällets stöd. Något som kan leda till marginalisering och maktlöshet. Det 

andra maktbegreppet fokuserar istället på handlande aktörer och därmed till aktörernas 

intentioner och faktiska handlingar. Det tredje begreppet, det relationella, har relationen 

mellan individer som fokus och menar på att det finns makt i alla relationer och att makt 

verkar inom alla relationer. Begreppet syftar på att förena de två tidigare maktbegreppen då 

förespråkarna menar på att strukturella förhållanden och intentioner kommer i uttryck just i 

samspelet – i relationerna – mellan människor (Frazén, 2000, refererad i Swärd och Starrin 

2006). 

”Litteratur som behandlar mötet i socialt arbete har ofta ett uttalat maktperspektiv” 

(Johansson, 2006, s.153). Swärd och Starrin (2006) belyser att både makt och hjälp är delar av 

socialt arbete och att makt därför även kan förekomma i hjälpande insatser som sker utifrån de 

bästa hjälpande intentionerna. De påpekar vidare att maktens närvaro i möten mellan 
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professionella hjälpare och klienter, brukare i uppsatsens fall, är ett faktum för de flesta 

grupper som arbetar med människor även om denna makt inte alltid är synlig. 

Men hur tar sig makt form i mötet mellan den professionelle och brukaren, och vilka faktorer 

spelar in och påverkar den maktbalans som uppstår? Vi vill här börja med att diskutera den 

påverkan kunskap har på makt. Karlsson och Börjeson (2011) skriver om att socialarbetare 

ofta besitter kunskap som brukare å andra sidan ofta saknar. Exempel på detta är att de 

professionella hjälparna har mer kunskap om vilka insatser och stöd som finns tillgängliga för 

brukaren, något som ofta tar sin form redan i språket då professionella besitter ett språkbruk, 

ett fackspråk, som ger dem makt över brukaren som exempelvis kanske inte förstår vilka 

problem eller insatser som diskuteras vid mötet. Att vid diskussionen kunna argumentera för 

sin sak är också något som kan vara svårt om brukaren inte kan uttrycka sig på ett liknande 

sätt som den professionelle (ibid.). Karlsson och Börjeson förklarar detta med: ”Det enkelt 

sagda riskerar annars att tolkas som det enkelt tänkta, och därmed viftas bort med hjälp av 

alternativ som är mer avancerat formulerade” (ibid, s.65). Karlsson och Börjeson lyfter här 

argumentet att en del i att ge brukare makt i mötet därför handlar om att hitta former där 

brukaren och den professionelle hjälparen kan tala med varandra på lika villkor. 

Men makt och maktlöshet är också någonting förekommer i brukarnas separata liv orelaterat 

till mötet med den professionelle, om än denna makt kan påverka mötet. Brukarna kan 

nämligen besitta olika grad av makt i förhållande till sin familj, ett eller flera sociala nätverk 

och även i samhället i övrigt. Makten och tillika maktlösheten finns inbyggd i familjemönster, 

i förhållanden mellan könen och mellan olika etiska grupper (Swärd och Starrin 2006). 

5. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redovisa den analysmetod som har använts och motivera valet av 

denna. Hur urvalet gjorts kommer vidare att presenteras. En redogörelse för uppsatsen 

tillvägagångssätt samt hur litteratursökningen gått till redogörs för. Metodens trovärdighet 

redogörs för och avslutningsvis presenteras de etiska överväganden som gjorts under 

uppsatsen gång.  

5.1. Diskursanalys 

Diskursanalys är den metod som valts för att analysera materialet. För att svara på uppsatsens 

syfte och medföljande frågeställningar har intervjuer med brukare gjorts där vi söker utröna 

hur funktionshindrade brukare upplever mötet idag. Fokus läggs på de upplevelser och 

erfarenheter som brukare har av mötet med professionella hjälpare, då det är brukarna som i 

dagens sociala arbete sätts i fokus. Diskursanalys lämpar sig som analysmetod genom dess 

intresse för frågor om makt vilket är en vanlig utgångspunkt inom analysen (Winther 

Jorgensen och Phillips 1999). 

Metoden anses vidare lämplig då den ger oss möjlighet att analysera det som sägs under de 

intervjuer som gjorts med brukare. Språk är det som blir centralt då språket är inte i sig ett 

neutralt instrument för kommunikation. Språket påverkas nämligen av sociala fenomen och 

det är genom språket som dessa därför blir synliga. Vidare anser förespråkare för en mer 

radikal konstruktivistisk syn att språkets är en alldeles nödvändig grund för vad vi tänker och 
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vad vi gör (Bergström & Boreus, 2012). Winther Jorgensen och Phillips (1999) menar i 

enlighet med både en strukturalistisk, så väl som en post-strukturalistisk, syn på språk att vi 

får tillträde till verkligheten via språket. Genom språket skapar vi representationer av 

verkligheten, representationer som inte bara avspeglar hur verkligheten ser ut – utan också 

bidrar till att skapa den. Språket behöver dock sättas in i en diskurs för att i en given kontext 

innebära något, då samma ord inom olika diskurser kan ha olika innebörd. Winther Jorgensen 

och Phillips tar upp Foucaults definition av vad en diskurs är: 

Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva 

information … den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en 

mängd av existensvillkor (Foucault 1972:133). 

Winther Jorgensen och Phillips förenklar vidare diskursbegreppet som ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett avsnitt ur världen.” (s.7). Diskursanalys är en 

analysmetod som är öppen till sin utformning och därför tillåter viss frihet (Bryman, 2011), 

och den innefattar många definitioner, innebörder och traditioner (Bolander & Fejes, 2009). 

Då vi har analyserat materialet har vi i enlighet med Bolander och Fejes (2009) sökt att svara 

på frågorna: 

- Vad talas det om? 

- Hur talas det om detta? 

- Vad framställs som sanning? 

- Vad utesluts genom detta tal? 

Detta betyder att när vi analyserade den transkriberade texten dels tittade på vad som konkret 

sades men även vad som uteslöts genom detta tal. Även hur man talade granskades, det vill 

säga en granskning av ord och meningsbyggnader gjordes. Fokus lades på det direkt verbala. 

Det direkt verbala utgörs av det direkta språket, och därmed också av vad som inte sägs, det 

vill säga utelämnas, ordval samt upprepningar och mönster. Vad varje deltagare sedan 

framställer som sanning jämförs med vad andra deltagare har framställt som sanning. Finns 

gemensamma nämnare läggs fokus på detta. Sanning är inte ett begrepp som kommer att 

presenteras i analysen utan en metod för oss forskare att utröna viktiga delar i de intervjuer vi 

analyserat. En sanning utgörs av något som en intervjuperson presenterar som ”sant”, alltså 

något som enligt intervjupersonen är fakta. Sanningarna utgjordes av både vad som sades i det 

direkt verbala, så väl som av hur någonting sades eller om det uteslöts inom en kontext. 

5.2. Urval 

Urvalsramen bestod av personer med funktionshinder. Fyra personer intervjuades för 

uppsatsen. Den första personen som intervjuades fick vi kontakt med sedan vi genom ett 

bekvämlighetsurval tagit kontakt med en samordnare. Samordnaren fick vid detta tillfälle ta 

del av det informationsbrev som gällde studien (Bryman, 2011) Informationsbrevet innehöll 

förutom information om studien och dess etiska överväganden också ett telefonnummer samt 

en mejladress till oss. Samordnaren vände sig därefter till personer denne ansåg passa inom 

urvalsramen och uppmanade intresserade att ta kontakt med oss via det telefonnummer samt 

mejladress vi bifogat. En person anmälde sitt intresse och intervjuades därigenom. Genom ett 
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snöbollsurval tipsade sedan intervjupersonen om en föreningsträff där andra personer som 

skulle passa inom vår urvalsram skulle befinna sig (ibid.). Vi blev inbjudna till träffen där vi 

fick chansen att presentera uppsatsens ämne och hörde därigenom oss för om någon av de 

närvarande personerna var intresserade av att ställa upp på en intervju. Ytterligare tre personer 

uttryckte att de ville ställa upp på en intervju och kom därmed att utgöra intervjuperson två, 

tre och fyra. Intervjupersonerna var i åldrarna 43 år, 44 år, 56 år och 57 år och hade varierade 

neurologiska funktionshinder.  

5.3. Tillvägagångssätt 

Vi var två intervjuare vid intervjutillfället Anledningen till detta var för att dels öka 

möjligheten för att inte missa viktiga följdfrågor, och dels för att det föll sig naturligt då vi 

presenterade uppsatsen för intervjupersonerna. Intervjuer gjordes face-to-face med 

informanterna. Inga professionella hjälpare deltog vid intervjutillfället, utan bara intervjuare 

och intervjuperson fanns i rummet. Vid ett intervjutillfälle fanns professionella hjälpare i ett 

angränsande rum och vid övriga tre tillfällen inte. Intervjuerna var semistrukturerade till sin 

utformning och innehöll öppna frågor. Semistrukturerade intervjuer gav oss möjligheten att 

friare röra oss mellan frågor från den intervjuguide som användes. Det gav oss också 

möjligheten att ställa uppföljningsfrågor då vi ansåg att intervjupersonen svarat något som 

gav upphov till ytterligare intresse. Sonderingsfrågor, preciserade frågor och direkta frågor 

tillämpades för att fördjupa intervjupersonernas svar. Vidare användes strukturerade frågor för 

att tydliggöra för intervjupersonerna att ett nytt tema av frågor skulle komma, och tolkande 

frågor användes för att få bekräftat att vi förstått intervjupersonen rätt (Bryman, 2011).  

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att kunna analyseras. Vi transkriberade två 

intervjuer vardera. Transkriptionen utformades så att talspråk till viss del skrevs om till 

normalspråk. Motiveringen var att för oss vid analystillfället tydliggöra gemensamma 

nämnare intervjupersonerna emellan. Även om vi intresserade oss likväl för vad enskilda 

intervjupersoner framställde som sanning sökte vi i en vidare analys identifiera eventuella 

gemensamma nämnare för alla intervjupersoner. Ett mer enhetligt språk underlättade detta. 

Analysens fokus låg på det direkt verbala, vad som uteslöts i talet samt hur intervjupersonen 

talade genom ordval samt upprepningar och mönster. Därmed anses inte analysen ha skadats 

av att transkriptionen till viss del komprimerades. 

Ett abduktivt förhållningssätt har legat till grund för arbetets analys (Patel & Davidson, 2003). 

Inför analysen läste vi igenom de transkriberade texterna flera gånger var för sig. Vi 

diskuterade sedan texterna ihop och jämförde vad vi hade kommit fram till. Vi tog sedan ut 

meningar och delade in dem i kategorier. Vidare identifierades vissa ord av betydelse som 

även de kunde kategoriseras. Detta gjorde vi tillsammans och varje mening eller ord av 

betydelse diskuterades sinsemellan för att säkerställa att dessa var av intresse för uppsatsens 

syfte. För att en mening eller ett ord skulle kvalificera för en kategori krävdes att de på något 

sätt uttryckte en bild av stigma eller makt i mötet, och att man talade om självbestämmande 

och paternalism. Kategorierna var representativa för övergripande fenomen som ansågs skapa 

en bild av hur stigmatisering och makt tar sin form i mötet, och hjälpte oss vidare att 

identifiera diskurserna. När diskurserna var identifierade kunde vi titta på den insamlade data 

genom dessa vilket gav grund för en djupare analys och sedan diskussion och slutsats. 
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5.4. Litteratursökning 

För att få en bred kunskapsöversikt har vi läst både svensk och internationell forskning och 

litteratur inom vårt ämne. När vi sökte litteraturen har vi dels använt böcker och dels använt 

oss av olika databaser. Databaserna var SocINDEX, SwePub, Academic Search Elite, Google 

Schoolar och www.avhandlingar.se. De sökord som förekom var paternalism, 

självbestämmande (eng: self-determination), funktionshinder (eng: disability/disabilities) och 

stigma. Litteraturen valdes sedan ut genom en granskning av dokumentens rubriker. 

Upplevdes rubriken intressant granskades dokumentets sammanfattning/abstract. Kändes 

litteraturen fortfarande relevant efter detta steg lästes hela dokumentet igenom. 

5.5. Trovärdighet 

Diskursanalys är inte en objektiv analys och som diskursanalytiker är man ett subjekt 

tillsammans med det man studerar. Forskaren är nämligen inte fristående från diskursen utan 

istället ett subjekt inom ramen av diskursen tillsammans med övriga deltagare (Bolander & 

Fejes, 2009). Analysen sker alltså via våra som forskares tolkningar och vi har därför sökt att 

öka tillförlitligheten dels genom redovisning av datamaterialet, och dels genom att tydlig 

redovisa övriga delar av uppsatsen samt bilagor. För att validera resultatet med analys 

redovisas representativa delar av datamaterialet så att det ska vara lätt att se varigenom vi 

tolkat analysen. Detta sker oftast genom att relevanta citat redovisas men också via 

förklaringar av hur vi tänkt vid dragna slutsatser. Vi vill vidare lyfta argumentet att vi har 

varit två vid analystillfället vilket ökat sannolikheten för mer objektivitet än vid en forskare då 

vi samtalat och diskuterat slutsatser sinsemellan. Dock förnekar vi inte vår närhet till det vi 

den analyserar då vi dels tillsammans med intervjupersonerna bidragit till att konstruera 

intervjusituationen, såväl som konstruerat transkriptionerna (Winther Jorgensen & Phillips 

1999). Vidare har Bergström & Boréus (2012) menat på att forskaren inte kan komma 

tomhänt till en tolkningssituation och vi har inledningsvis belyst våra erfarenheter. Vår 

utbildning bör också belysas. Detta bör dock inte ses som direkt kritik av slutsatserna då 

diskursanalys är ett vedertaget och vanligt förekommande analysverktyg och vi öppet 

redovisar tillvägagångssättets alla steg (Bolander & Fejes, 2009; Bergström & Boreus, 2012). 

Resultatet ger inte upphov av att vara generaliserbart på en större population än de intervjuade 

i enlighet med Bolander och Fejes (2009) poäng att en diskursanalys inte gör anspråk på att 

studera en verklighet bortom den data den analyserar. Det är alltså respondenternas 

upplevelser av deras verklighet som kommer att redovisas och inte en generaliserbar 

verklighet för hela gruppen funktionshindrade brukare i mötet med professionella hjälpare. 

Att endast erbjuda intervjupersoner om att ta del av insamlad data snarare än att påkalla detta 

är ett val som har sina för- såväl som sena nackdelar. En intervjuperson kan komma att önska 

lägga till eller ta bort saker de uttryckt under intervjutillfället. Detta kan leda till att data blir 

utförligare såväl som att data bekräftas men samtidigt kan intervjupersonen ta avstånd från 

något den sagt trots att det varit sant (Bryman, 2011). Uppsatsen rör känslor kopplade till 

upplevelser och ibland kan man spontant uttrycka en känsla som man sedan tar avstånd ifrån, 

även om känslan varit befogad. Detta kan ha en rad olika personliga anledningar. För att 

undvika detta påkallade alltså inte vi en respondentvalidering på ovan beskrivna sätt. Att 



 

 

16 
 

intervjupersonen kan ha påverkats i det fall som professionella hjälpare fanns i närheten kan 

övervägas men i stort stämde dessa data överens med övriga data och man kan därför anta att 

intervjupersonen inte ska ha påverkats av detta. 

5.6. Etiska överväganden 

Deltagarna i studien fick själva ta kontakt med oss om intresse att delta i studien fanns. Den 

samordnare som kontaktades fick ett informationsbrev bifogat för en ökad förståelse för 

studiens syfte. Informationsbrevet innehöll vad insamlad data skulle komma att användas till 

och en redogörelse för hur insamlat material skulle hanteras efter avslutad forskning. Vidare 

att endast vi forskare skulle ha tillgång till den insamlad data och att data under 

undersökningens gång skulle förvaras oåtkomligt för obehöriga. Att deltagandet var frivilligt 

redogjorde för och att tillika att deltagandet fick avsluta sin medverkan närhelst de önskade. 

Att vi forskare kunde avsluta ett deltagande ifall vi kände att deltagarna tog skada belystes 

(Bryman, 2011). Det informationsbrev som bifogades granskades på förhand av vår 

handledare.  

Den person som via samordnaren kontaktade oss och anmälde sitt intresse att delta hade inte 

vid tillfället tagit del av informationsbrevet. Detta åtgärdades vid den initiala kontakten. Det 

bästa hade varit att direkt bifoga informationsbrevet men samordnaren valde att inte göra detta 

trots vår uppmaning. Det bör dock vägas in att personen var i myndig ålder och på eget 

initiativ tog kontakt med oss och inte tvärtom. De övriga personerna som intervjuades fick 

även de på eget initiativ anmäla intresse vid den fikaträff vi bjöds in till. Vid tillfället för 

träffen delades exemplar av informationsbrevet ut. Anledningen till att vi använde oss av 

denna urvalsmetod var för att vi hade svårt att få kontakt med intervjupersoner. De personer 

som vid fikatillfället anmälde intresse att delta var även de i myndig ålder. Samtycket 

säkerställdes även vid intervjutillfället dels muntligt men också, ifall kognitiva förmågor inte 

förhindrade det, via en underskrift på en samtyckesblankett. Två av fyra intervjupersoner 

skrev på en samtyckesblankett. De två som inte skrev under gav istället ett muntligt samtycke. 

Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor om någonting var oklart, både inför intervjutillfället 

såväl som under. Då alla deltagarna var myndiga behövdes inte samtycke från förälder eller 

målsmän samlas in, detsamma gällde ställföreträdare. Det rådde inget tvivel om att deltagarna 

fullt ut förstod vad samtycket innebar. 

Då vi hade svårt med att hitta intervjupersoner fanns ingen tid för att göra en pilotstudie innan 

intervjutillfället. Att intervjupersonerna inte kände sig obekväma med att vi var två personer 

som intervjuade säkerställdes genom att vi frågade ifall de var bekväma med detta dels när de 

anmälde intresse, och dels innan vi inledde intervjun. Om så ändå skulle vara fallet och att 

intervjupersonerna gett sitt samtycke till två intervjuare för att vara oss till lags och egentligen 

hade föredragit en intervjuare motiveras med att vi ansåg att två intervjuare skulle gynna 

resultatet. Två intervjupersoner under semistrukturerade intervjuer ökar chansen att inte missa 

något av värde som förtjänar att följas upp på samt ökar tolkningarna av svaren. Inga tecken 

för att detta skulle vara fallet ansåg vi dock förekomma. 

Vidare gällande ifall intervjun kunde påkalla eventuellt obehag för intervjupersonerna sökte vi 

vara så tydliga med studiens syfte som vi kunde innan intervjutillfället, bland annat genom att 
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låta intervjupersonerna ta del av informationsbrevet samt ge dem möjlighet att ställa frågor. 

Intervjupersonerna tog inte del av intervjuguiden förrän vid intervjutillfället. Detta 

motiverades med att guiden inte ansågs representativ för intervju som helhet på grund av sin 

semistrukturerade utformning. Vi sökte alltså undvika en falsk trygghet genom att inte visa, 

och låta intervjupersonerna smälta, vissa frågor då vi visste att ytterligare frågor skulle 

förekomma senare. Intervjupersonerna informerades förutom om att de kunde avbryta 

intervjun vid obehag, samt att vi kunde påkalla ett avslut vid detsamma, om att de kunde ringa 

eller mejla oss i efterhand om de kände behov av detta. Intervjupersonerna tog inte del av data 

under arbetets gång. Intervjupersonerna hade möjlighet att göra detta men en förutsättning för 

detta var att de själva påkallade att de så önskade. Ingen av intervjupersonerna påkallade dock 

detta trots möjligheten.  

6. Resultat & Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att presenteras. Vi kommer vidare att och 

analysera resultatet ur fyra diskurser som vi identifierat att intervjupersonerna talat genom. 

6.1. Diskurser 

Fyra diskurser har identifierats genom data: Jämställdhetsdiskurs, Expertdiskurs, 

Tillitsdiskurs och Copingdiskurs. Då respondenterna talade om sina upplevelser och 

erfarenheter av mötet talade de ur dessa diskurser. Alltså; det som respondenterna beskrev 

kom att förstås ur kontexten av dessa diskurser. Detta innebär att vi identifierat när 

respondenterna talat om stigma och makt genom självbestämmande och paternalism och 

analyserat ifrån vilket perspektiv, eller i vilket sammanhang eller kontext, de talat. Ingen 

diskurs är dominerande utan istället förekommer så kallad interdiskursivitet. Begreppet 

betyder att flera olika diskurser är förekommande och att de utmanar och beblandas i en 

komplex mix (Winther Jorgensen & Phillips, 1999). Vi kommer senare att gå djupare på vad 

detta beror på samt diskutera vad detta innebär. 

6.1.1. Jämställdhetsdiskurs 

Genom respondenternas sätt att tala om mötet identifierar vi en gemensam 

jämställdhetsdiskurs. Alla respondenter hade olika erfarenheter och upplevelser av möten med 

professionella hjälpare. Respondenterna uttryckte faktorer som hjälpte och försvårade 

kontakten mellan brukare och professionella hjälpare i mötet. Genom respondenternas svar 

identifierades dock den gemensamma nämnaren att brukare vill känna sig respekterade i 

mötet. Detta kopplades till jämställdhetsdiskursen, att brukare vill ses som jämlikar. Att man 

kände att man låg på samma nivå och var jämlikar med den professionelle var grundstenen till 

ett bra möte enligt respondenterna. Respondenterna fick med egna ord beskriva ett bra möte. 

En av respondenterna beskrev då ett bra möte som följande: 

”Ett bra möte ska [utgöras av] en bra kontakt med den man träffar och att man känner att 

man kan säga sin åsikt och att det man säger går vidare.” 

Erfarenheter av antal dåliga möten varierade mellan respondenterna, såväl som till vilken nivå 

man ansåg att dessa möten hade brustit. Tre av respondenterna hade varit med om möten som 

de kategoriserade som dåliga. Dessa respondenter uttryckte att de varit med om att inte känna 



 

 

18 
 

sig respekterade, och därför inte kände sig jämställda till de professionella hjälparna. Att visa 

respekt omgavs av en känsla av att känna sig hörd och bli lyssnad på, samt att professionella 

hjälpare tog sig tid för en. 

Att mötet är något komplext var vidare något som majoriteten instämde på. Detta upplevdes 

ha sin grund i att det var svårt hävda sig och därigenom ses som en jämlik i jämförelse till den 

professionella hjälparen. En respondent problematiserade mötet på följade vis: 

”jag kan tänka mig att det finns olika sätt som klienten uppfattar […] mötet och kan känna 

sig ifrågasatt och kanske reagerar med irritation och så vidare.” 

Två av respondenterna uttryckte att mötet är ett komplext fenomen i det direkta språket, om 

än dessa två hade skilda erfarenheter av mötet. En tredje respondent uttryckte hur denne ofta 

kände att den inte blev tagen på allvar vilken ledde till en känsla av mindervärdering och av 

att inte vara respekterad. Även detta tolkas som att mötet är ett komplext fenomen där brukare 

ofta har svårt att hävda sig samt att ses som jämställd med den professionella hjälparen. Den 

fjärde respondenten uttryckte inte att denne upplevde mötet som något komplext. 

Respondenten i fråga hade bra kontakt och relation med de professionella den mötte. De goda 

erfarenheterna antas vara orsaken till att respondenten inte uttrycker mötet som komplext. Att 

den fjärde respondenten både uttryckte mötet som mindre komplext och samtidigt uttryckte 

att denne kände sig hörd och respekterad kan därför också det ses ur en jämställdhetsdiskurs 

då att känna sig hörd och respekterad är sammankopplat med att känna sig jämställd. 

Respondenten om att känna sig hörd, respekterad och jämställd i mötet med de professionella:  

”nu känner jag ju alla, det är […] avslappnat och naturligt. Det är ungefär som […] en 

kompis.” 

Man kan därför anta att respondenten även här talar ur en jämställdhetsdiskurs, då känslan av 

att vara hörd, respekterad och därmed jämställd tycktes påverka graden av att uttrycka sig 

problematiserade om ett komplext möte. Jämställdhetsdiskursen förekom alltså i alla 

respondenternas svar om än de talade om jämställdhet på olika sätt och hade olika 

erfarenheter av det, såväl som om de talade om jämställdhet i det direkta- eller indirekta 

språket. 

6.1.2. Expertdiskurs 

Respondenterna talade vidare om mötet ur en expertdiskurs. En respondent uttryckte att 

samhället idag efterfrågar en brukarexpert, samtidigt som respondenterna uttryckte att de inte 

alltid kände att de tilldelades en expertstatus i mötet med professionella hjälpare. 

Respondenten om samhällets moderna syn på brukare: 

”som medborgare [ska man] ta ansvar för sin egen situation, det vill dom [d.v.s. samhället] 

att man ska göra. Det har dom sagt många gånger, dom vill inte ha passiva medborgare som 

bara väntar och inte tar ansvar.” 

Trots att respondenterna kände att de inte alltid tilldelades en expertstatus i mötet med 

professionella hjälpare framkom att de såg sig själva vara expert på sitt eget liv och därför vill 
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att professionella också utgår från den förutsättningen. En respondent om att vara expert på 

sitt eget liv och därför ha sista ordet vid beslut: 

”en del [professionella] vill ju göra på ett sätt men jag [som brukare] kanske anser att det är 

bättre att göra på ett annat sätt och då tycker jag att det ska vara upp till brukaren.” 

Alla respondenter ansåg att det är brukares skyldighet att förmedla sina önskemål och åsikter 

och det största ansvaret för att rätt insats ges ansåg respondenterna ligga på brukare själva. 

Detta kopplades till att de såg sig själva vara experter på sina liv. Tre respondenter talade om 

att professionella bidrar med kunskap genom sin utbildning och eventuell erfarenhet men att 

detta inte ska ta över att man möter en individ som är expert på sin egen situation. Det 

framkom också att man till viss del skiljde mellan daglig kontakt med exempelvis assistenter 

och kontakter med exempelvis professionella hjälpare vid insatsbeslut och läkarkontakter. Vid 

det senare litade man mer på de professionellas kunskap och kompetens då dessa oftast sågs 

som experter, jämfört med vid de dagliga kontakterna med exempelvis assistenter där man 

ansåg sig själv vara experten i och med att kontakten gällde respondenternas dagliga liv. Den 

fjärde respondenten uttryckte att den inte ansåg de professionella hjälparna vara experter då 

de inte hade rätt kunskap och kompetens och uttryckte därför ett missnöje över mötet med 

dessa. Respondenten förklarade att den inte kände att mycket utrymme gavs till 

självbestämmande. Respondenten uttryckte en avsaknad av respekt, lyssnande och tolkning 

vilket ledde till att respondenten ansågs sig vara tvungen att anpassa sig efter professionella 

hjälpares åsikt oftare än vad den ansåg att brukare ska behöva göra. Samtidigt ansåg 

respondenten i enlighet med övriga respondenter att brukare är experter på sina egna liv. 

Respondenten uttrycker sig såhär om att behöva anpassa sig i mötet: 

”visst anpassar man sig ofta [...] det händer ju att man [anpassar sig] stup i kvarten” 

Respondenten kände sig dömd utifrån sina synliga funktionshinder och att den därför möttes 

av förutfattade meningar. Det fanns en känsla av att de professionella hjälparna inte såg på 

respondenten som en individ, utan istället kategoriserade in respondenten i ett större fack, i 

detta fall funktionshinder-facket. Respondenten förklarade att denne hade kunskaper som 

aldrig vägdes in i mötet: 

”Jag är 40 år och vill ju bli behandlad som en 40-åring”. 

Att känna sig mindervärderad på detta sätt ledde till att respondenten kände att den behövde 

anpassa sig oftare än respondenten var tillfreds med. Då denna respondent nämnde att den 

mindervärderades på grund av sina synliga funktionshinder nämnde en annan respondent hur 

brukare med allt för osynliga funktionshinder har svårt att få de insatser de anser sig behöva. 

Denna respondent uttryckte att brukare med mindre synliga funktionshinder ibland känner att 

de behöver ljuga i mötet med professionella hjälpare i den bemärkelsen att de överdriver sin 

problematik för att få rätt insats. Dagens samhälle med medföljande socialpolitik framställdes 

ställa nya krav på brukare.  

6.1.3. Tillitsdiskurs 

Tre av respondenterna uttryckte att de i efterhand har kommit att vara tacksamma gällande 
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beslut som togs för dem, men att de när beslutet togs intagit en mer ifrågasättande position. 

En respondent om att ha gjort det den professionella hjälparen ansett vara rätt trots en 

ifrågasättande position och sedan i efterhand känt att den professionella hjälparen haft rätt: 

”Jag var ju inte direkt sjuk så jag tyckte väl att det kändes […] lite onödigt […] jag behövde 

väl inte någon hjälp eller någonting. Men i och för sig var det ju bra.” 

I dessa situationer då respondenterna utfört vad de professionella hjälparna ansåg vara rätt 

trots att de känt motstånd inför beslutet framställdes av respondenterna som handlingar av 

icke-tvingande paternalism. Respondenternas erfarenheter av möten där paternalism 

uttrycktes ha förekommit var både positiva och negativa. Tillit uttrycktes vara centralt för om 

erfarenheten var positiv eller negativ. Det är därför att anta att tillit har spelat en väsentlig roll 

och just format paternalismen till icke-tvingande gentemot en tvingande paternalism. Till 

skillnad från de tre övriga respondenterna uttryckte den fjärde respondenten mer erfarenheter 

av tvingande paternalism. Respondenten om sina erfarenheter av tvingande paternalism: 

”man måste ju det [d.v.s. anpassa sig], man tycker ju ibland att det är för mycket [av] det här 

att dom [professionella säger] ’så ska det vara’.” 

En respondent som hade mindre erfarenheter av tvingande paternalism i mötet med 

professionella hjälpare än respondenten ovan reflekterade över problematiken gällande att 

döma någon genom fördomar utifrån dennes funktionshinder och inte ge brukaren det 

inflytande som denne bör ha.  Trots att respondenten själv ansåg att professionella hjälpare i 

stort är relativt lite fördomsfulla resonerade respondenten på följade vis:  

”klart att dom [professionella]kan ha en fördom om [funktionshindrade] men i stort skulle 

jag säga att dom är relativt lite fördomsfulla [mot funktionshindrade]. Dom ser själva felet 

eller behovet, inte […] någon som inte kan.” 

Alla respondenter uttryckte trots detta att de till stor del litade på de professionella hjälparnas 

kunskap och kompetens. De framställde vidare också de professionella hjälparna som goda 

hjälpare som ville väl, men problematiserade detta. Respondenterna uppgav olika skiljelinjer 

för när de sa ifrån om de kände att de professionella hjälparna ville genomföra något som 

respondenterna själva tog avstånd ifrån. Här skiljde respondenterna också mellan olika 

professioner. Känner respondenterna att de professionella hjälparna tar sig tid att lyssna på 

och tolka det brukare säger ökade inte bara känslan av att ses som en jämlik utan även tilliten 

till de professionella hjälparnas kompetens ökar. En respondent om egenskaper hos den 

professionella hjälparen som gör att respondenten kunde känna tillit: 

”[Att den professionella hjälparen] lyssnar på vad klienten själv säger om sitt problem, 

orsak[en] till att de har kommit. [Att den professionella hjälparen] lyssnar och diskuterar 

runt det.” 

Återfinns dessa egenskaper hos professionella hjälpare ökar tilliten hos respondenterna till 

den professionella hjälparens kunskap och kompetens, oavsett respondenternas nivå av 

motstånd. Vid tillfällen då respondenterna opponerat sig var dock ett krav att de 
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professionella hjälparna tog sig tid att förklara den åsikt de förespråkade så att respondenterna 

själva kunde avgöra ifall åsikten var valid. En respondent om detta:  

”[Det är] viktigt att den professionelle tar sig tid att förklara varför [insatsen] är viktig.” 

Kommunikation var alltså viktigt och återkom i respondenternas svar gällande vad som 

krävdes för att respondenterna skulle känna tillit till de professionella hjälparna. 

6.1.4. Copingdiskurs 

Coping är ett begrepp för att hantera besvärliga situationer och det ser till att beskriva 

hanterings- eller bemästringsstrategier (Solhberg & Solhberg, 2001). Respondenterna 

identifierade copingstrategier för att öka sin påverkan på mötet och därför utskiljdes 

copingdiskursen. Copingstrategierna var olika; att ha kontinuerliga kontakter med samma 

professionella hjälpare ansågs vara till en fördel för att öka ens inverkan i mötet och i 

förlängningen öka sitt självbestämmande och frångå tvingande paternalism då detta 

förenklade kontakten. Vidare lyftes personliga egenskaper fram av respondenterna som en 

viktig grund för copingstrategier i mötet med professionella hjälpare. Här talade man om hur 

olika personer är mer eller mindre öppna och framåt till sin personlighet. Olika personer har 

vidare olika personliga erfarenheter och respondenterna belyste även den inverkan brukares 

personliga funktionshinder har. 

Respondenterna var som sagt inte eniga om det var till fördel eller nackdel att ha ett mer 

synligt funktionshinder. I de fall brukare kände att ens funktionshinder inte räckte för att få 

rätt typ av hjälp beviljat var en copingstategi att överdriva sin problematik och så att säga 

sälja in sig själv. Detta beskrevs inte som något nobelt men sades ändå förekomma. En 

respondent om att överdriva sitt funktionshinder: 

”Dom flesta är överens om att man inte bör eller ska ljuga i [mötet] men det finns människor 

som upplever att systemet är så strängt att om man inte förstorar upp sina behov lite så får 

man inte insatsen överhuvudtaget och då hamnar man i ett sämre läge […] det tycker jag inte 

känns bra men samtidigt [kan jag] förstå dom.” 

Ett bra och starkt kontaktnät var också enligt respondenterna att se som en fördel för att 

hantera mötets problematik och dilemman. Till kontaktnätet räknade respondenterna utöver 

familjen också vänner och bekanta. Framförallt poängterade respondenterna vikten av att 

kunna få stöd av och byta erfarenheter med vänner och bekanta som ställs inför samma 

dilemman och problematik som respondenterna själva. 

Att mycket ansvar lades på brukarna själva framkom som sagt i intervjuerna. Att vara öppen 

och kommunikativ i mötet; att kunna ställa frågor och samtala för sig och med den 

professionella hjälparen i mötet ansågs av alla respondenter vara en av grundstenarna, och 

framfördes därför som copingstrategier i ett ökat inflytande i mötet. En förutsättning för dessa 

copingstrategier framfördes av respondenterna vara självreflektion. Självreflektion kan därför 

också i sig räknas som en copingstrategi. En av respondenterna uttryckte följande om att 

reflektera:  
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”[Utvecklas] kan man göra på olika sätt, delvis växer man och utvecklas som människa [hela 

tiden], man kan läsa, fundera och reflektera […] Det finns så många kloka människor som 

har skrivit så många kloka saker.” 

Genom data framkom dock att respondenterna, och i ett större perspektiv brukare, har 

individuella maktresurser av olika slag som grundar sig i enskilda faktorer som kan påverka 

mötet. Då dessa inte räcker till hade de flesta respondenterna flera copingstrategier som de 

hade tagit till sig genom mer problematiserade möten med professionella hjälpare.  

7. Diskussion 

Idag ses brukarna i juridisk mening som medborgare som har samma rättigheter och 

skyldigheter som alla andra och genom lagstiftning och insatser söker man att öka brukarnas 

påverkan i sitt eget liv (Prop. 1999/2000:79). Detta framkom också i intervjuerna. Detta gör 

att de måste kunna argumentera för sin sak i mötet med professionella. Att förmedla sina 

önskemål och åsikter var vidare något respondenterna ansåg vara brukares skyldighet, om än 

brukare ofta kan sakna resurser för detta (Karlsson & Börjeson 2011). Samhället efterfrågar 

självständiga brukare som ställs jämställt till övriga medborgare som ovan presenteras men 

samtidigt ställer detta krav på brukare som inte alla kan leva upp till. Detta kopplas både till 

Karlsson och Börjesons (2011) problematik runt att professionen är en främmande värld för 

brukare såväl som Karlssons (2007) poäng om att olika brukare har olika förutsättningar. 

Detta kopplas till mötets jämställdhetsdiskurs. Det är därför viktigt att professionella hjälpare 

är medvetna om sina fördomar och eventuella förutfattade meningar för att öka sina egna 

möjligheter att till bästa resultat kunna tolka brukaren och därigenom erbjuda denne den bästa 

hjälpen. Detta ställer i enlighet med Lewins synsätt större krav på professionella hjälpare då 

de enligt forskaren idag har som uppgift att tolka och sedan lotsa brukarna till rätt hjälp 

(Lewin, 1998, refererad i Karlsson, 2007).   

Jämställdhetsdiskursen ställs därför mot expertdiskursen som säger att brukare i vissa fall är 

att ses som experterna och de professionella hjälparna i andra fall. I enlighet med Lewins 

poäng kan man tolka fenomenet av den nya paternalismen, som här går att förespråka för, att 

man för att brukarna ska bli mer jämställda och ses som experter av sina egna liv samtidigt 

måste minska deras status av experter i den form av att de professionella hjälparna har till 

uppgift tolkat brukarnas ”expertutlåtande” om sig själva och sedan guida dem i rätt riktning 

genom sin professionella expertis (Lewin, 1998, refererad i Karlsson, 2007). Att brukarna 

genom erfarenhet av sina funktionshinder är experter kan kopplas till studien av Peterson m.fl. 

(2006) där deltagarna lyfte fram den nytta de hade av sin långa erfarenhet av sitt 

funktionshinder i mötet med professionella hjälpare. 

Stigmateorin problematiserar att ha förutfattade meningar gällande någon. Detta kan leda till 

att man felaktigt bedömer personen som annorlunda, ointressant och ointelligent och att dessa 

felaktiga egenskaper genomtränger den bild man har av den andra personen. Följden blir att 

man skymmer undan de positiva egenskaper och förmågor som personen har (Taleporos & 

McCabe, 2002). Stigmatisering framkommer i intervjuerna kunna ligga till grund för de 

möten som kategoriseras som dåliga. Stigmatisering kan vidare ligga till grund för en 

diskussion både genom expertdiskursen som genom jämställdhetsdiskursen. Argument att 
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både brukaren och den professionelle kan ses som expert i mötet gör att man kan se på 

parterna som jämställda. Detta gör sig dock gällande endast om parterna har samma nivå av 

expertstatus även om expertisen kan gälla olika områden. På detta sätt kan en mer 

framstående expertstatus för den professionella hjälparen å ena sidan gör brukaren ojämställd 

och å andra sidan i enlighet med den moderna paternalismen bidra till att göra brukaren just 

jämställd. Den professionella hjälparens expertstatus får dock inte utövas genom bedömningar 

baserade på felaktiga antaganden, då detta skulle leda till att avskriva brukaren all typ av 

expertstatus och därmed göra denne ojämställd. Stigmatisering kan genom detta sätt också 

ligga till grund för att minska brukarens inflytande på mötet och göra att självbestämmandet 

minskar samt att paternalistiska handlingar uppstår eller ges mer utrymme än nödvändigt. Det 

är därför att anta att respondenterna till olika grad har utsatts för, samt riskerar att utsättas för, 

stigmatisering i mötet med professionella hjälpare. Detta gör sig framförallt gällande den 

respondent som inte ansåg sig kunna påverka mötet till den mån den ville.  

När vi ovan diskuterar en modern paternalism bör man som sagt skilja på olika typer av 

paternalism enligt forskarna och man bör framförallt skilja på tvingande och icke-tvingande 

paternalism (Kasachkoff, 1994). Respondenterna uttryckte i olika avseende att de upplevt 

paternalism och redogjorde vidare för hur och när paternalismen hade förekommit. 

Respondenterna redogjorde också för sin inställning till handlingar av paternalistiska slag. En 

förutsättning för genomförd paternalism är om den som den paternalistiska handlingen utförs 

på godtar att handlingen just utförs, även om detta är i någon mån sker öppet. 

Respondenternas erfarenheter om när paternalism förekom uttrycktes både som något positivt 

och negativt. Tre av respondenterna hade i efterhand känt sig tacksamma gällande beslut som 

togs runt dem som de samtidigt poängterade hade utgjorts av en mer ifrågasättande position 

vid tillfället då beslutet togs. Detta kan ses intressant ur tidigare forskning gällande, och med 

förespråkare av, att futuristisk tacksamhet kan validera och försvara att någon utfört en 

paternalistisk handling över någon annan. Vi anser att om en paternalistisk handling sker dolt 

nekas den handlingen utförs på en expertstatus och den som utför handlingen ges expertstatus. 

Det ställer parterna ojämställt till varandra å ena sidan men å andra sidan hjälper dem bli mer 

jämställda genom just den moderna paternalismen (Lewin, 1998, refererad i Karlsson, 2007). 

Diskurserna säger dock inget om hur pass etiskt korrekt handlingarna är och motståndarna till 

paternalistiska handlingar gör dock gällande att tacksamhet som först uppstår i ett senare läge 

inte kan försvaras då man vid utförd handling inte kan veta hur framtiden kommer att te sig 

(Kasachkoff, 1994). Här delar förespråkarna upp sig i två läger, där det ena lägret säger att 

paternalismen i respondenternas fall är etiskt korrekt medan det andra lägret fortfarande ser 

kritiskt på handlingen oavsett om respondenterna känt sig tacksamma vid ett senare tillfälle 

eller inte. Vi tänker vidare att man inte kan förvänta göra alla givna situationer fria från 

paternalism. Respondenterna uttrycker som sagt att de fått rätt typ av hjälp och är tacksamma, 

även om de inte ansåg det i början. De professionella hjälparnas kunskap blev avgörande för 

att rätt beslut togs och i och med det att rätt typ av hjälp gavs, och sköljde därför över 

respondenternas självbestämmande. Det är detta den kritiska skolan ser problematiserade på. 

Skedde detta under förutsättningarna att de professionella hjälparna tog sig tid att förmedla 

och förklara sin ståndpunkt kan man argumentera att de likt Lewins synsätt gjorde sitt jobb att 
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guida respondenterna rätt och att paternalismen därför var etiskt godtagbar (Lewin, 1998, 

refererad i Karlsson, 2007), men saknades kommunikationen som respondenterna efterfrågar 

kan man å andra sidan ifrågasätta handlingen framförallt ur ett etiskt perspektiv och 

kategorisera det som tvingande paternalism (Kasachkoff, 1994). Om den paternalism vi här 

diskuterar skedde öppet och motiverades av de professionella hjälparna är det också att koppla 

till respondenternas tillit som enligt dem då ska ha ökat och gör att paternalismen blandas med 

självbestämmande då respondenterna kan ha bestämt sig för att genom vad de professionella 

hjälparna kommunicerade lita på deras expertis. 

Respondenterna var till olika grad reflekterande om sitt självbestämmande och tillika olika 

medvetna om paternalism. De identifierade dock olika faktorer, dels medvetna så väl som 

omedvetna, som påverkade fenomenen samt hjälpte dem att hantera eventuell problematik. I 

enlighet med Stoner m.fl. (2006) sågs stöd från familjen bidra till ökat självbestämmande. De 

respondenter som hade haft funktionshinder från tidig ålder talade också mycket om att de 

genom åren lärt sig att hantera mötet och de professionella hjälparna, och därför såg en fördel 

i detta. Man uttryckte en normaliseringsprocessinför mötet som tycktes hjälpa en att hantera 

de eventuella dilemman och problematik som kan uppstå. Wehmeyer & Bolding (1999) har 

funnit att självbestämmande måste läras in av individen.  Stoner m.fl. (2006) finner vidare att 

brukare som har introducerats för mötet och dess problematik under uppväxten av sina 

föräldrar därigenom också får en fördel att hantera det. Med den insamlade data kan dock 

tänkas att övriga personliga egenskaper tillsammans med den professionella hjälparens 

personliga egenskaper blir om än så viktigt för att finna metoder för att öka 

självbestämmandet i mötet och även undvika tvingande paternalism. Man ska dock inte 

förneka erfarenhet som en bidragande faktor, så väl brukares som professionella hjälpares. 

Litteraturen har lyft fram självreflektion som någonting som även det bidrar till brukares 

självbestämmande och ökade inflytande i mötet (Karlsson, 2007). Det är lätt att anta att de 

olika faktorer som respondenterna belyste som hjälpande strategier för att undvika 

stigmatisering och öka deras makt i mötet alla kan ha en grund i just självreflektion eller 

alternativt kunna påverkas och förbättras av självreflektion. Respondenterna ger alltså sig 

själv en fördel genom att på detta sätt reflektera. De ökar sina chanser att dels bli, såväl som 

att ses som, jämlika experter om än på olika sätt. Brukarnas expertis utgörs av kunskap om sig 

själv och sitt liv medan de professionella hjälparnas kunskap utgörs av kunskap via deras 

utbildning och profession. Efter ovan utförda slutsats bör man dock lyfta en viktig poäng. 

Professionella hjälpare har alltid regler och lagar som de regleras av och att samtidigt försöka 

se till klientens behov och göra tolkningar är långt ifrån fritt från problem (Peterson m.fl., 

2006). Detta spelar in och påverkar både brukare och professionella hjälpare i mötet. 

Enligt Swärd och Starrin (2006) förkommer makt i alla möten mellan professionella hjälpare 

och hjälptagare. Detta stämmer även överens med det relationella maktbegreppet (ibid.). Detta 

framgår även i framtagen data. Brukarna efterfrågar kommunikation och att de vill ses som 

och känna sig som jämlikar. Genom data framkom att respondenterna, och i ett större 

perspektiv brukare, hade individuella maktresurser av olika slag som grundar sig i enskilda 

faktorer, ett faktum som Swärd och Starrin belyst i sin litteratur. Man kan därför anta att 

denna makt bidrar till brukares självbestämmande i mötet. Litteraturen problematiserar dock 
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detta genom bland annat makt och faktorer som gör makt gällande i mötet, om än den tar upp 

att det är genom just att brukare och professionella hjälpare kan tala med varandra på lika 

villkor som brukare kan få makt att påverka mötet. Maktfördelningen är annars ofta ojämn 

mellan brukare och professionella hjälpare (ibid.). Det fackspråk som Swärd och Starrin tar 

upp att professionella hjälpare har kan i sig försvåra kommunikationen och samspelet parterna 

emellan och tydliggöra en skiljelinje som, om än ofrivilligt från vad parterna vill och söker 

göra, delar upp dem istället för att göra dem till jämlikar. Att de professionella har mer 

kunskap i många fall gällande tillgängliga insatser bidrar vidare även det till en uppdelning 

mellan parterna (ibid.). Det är därför svårt för brukare att ses som experter om de saknar 

resurser för att hävda sig i mötet. 

Det är i dessa fall som man kan tänka sig att brukare, i enlighet med vad respondenterna 

uttryckte, har en fördel av sina kontaktnät samt egen självreflektion genom erfarenhet 

antingen via upplevelser eller via litteratur eller dylikt. Det vore dumt att påstå att dessa 

faktorer inte skulle bidra till att öka brukares förståelse i mötet, oavsett om det gäller 

förhållningssätt, att tolka den professionella hjälparen eller att allmänt veta mer om insatser 

och dylikt. Erfarenhet bör också öka chansen för att brukaren lär sig att själv uttrycka och 

formulera sig. Detta gör då att brukaren ökar sina möjligheter att både ses som en jämlik med 

den professionella hjälparen, så väl som bli en jämlik. Om brukaren ses som jämlik minskar 

också risken att dömas utifrån förutfattade meningar. Det enkelt sagda riskerar då inte att ses 

som det enkelt tänkta och därigenom förkastas (Karlsson & Börjeson, 2011). 

8. Slutsats 

Genom analysen finner vi att majoriteten av respondenterna uttryckte att de, trots att mötet 

med professionella hjälpare inte alltid var fritt från problematik, i det stora hela var nöjda med 

den kontakt de hade till dessa samt hur de bemöttes. Med tanke på att denna känsla också 

tycktes genomsyra resultatet i studien av Peterson m.fl. (2006) kan man tänka att brukare i 

stort är nöjda med det bemötande de i de allra flesta möten får samt med situationen överlag. I 

enlighet med insamlad data kan en eventuell förklaring vara att brukare är medvetna dels om 

att de möter människor när de möter professionella hjälpare, och som därigenom även 

förväntas ha mänskliga egenskaper. Brukare upplevs också vara medvetna om, och ha åsikten 

att, mötet är ett komplext och svårhanterligt fenomen. 

Att brukare inte skulle vara speciellt engagerade i att påverka mötet utan istället nöja sig med 

adekvat vård i enlighet med den fråga som Karlsson och Börjeson (2011) ställde, utröns 

snarare motsatsen i data. Brukare tycks tvärtom vara reflekterande och intresserade av att 

själva vara kapten över sina liv. Respondenterna uttryckte att de hade strategier att hantera 

mötet, samt att de alla sökte att kunna påverka mötet till så stor del de kunde då de såg sig 

själva som experter. Detta gällde även om de lyssnade till professionella hjälpares råd och tog 

ett steg tillbaka som expert då respondenterna samtidigt uttryckte att de själva ville kunna 

validera de professionella hjälparnas åsikt. 

Vidare blandade interdiskursiviteten ihop och utmanade de identifierade diskurserna på olika 

sätt. Att själva vara experter talades om ur ett expertperspektiv. Det perspektiv som utmanade 

brukarnas expertstatus var att det var av vikt att känna tillit i de fall någon annan skulle 
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tilldelas expertstatus som ovan beskrivs. För att kunna balansera expert- och icke-

expertskapet tycktes tillit vara en förutsättning. En jämlikhetsdiskurs tycktes genomsyra alla 

samtal och trots att respondenterna såg sig själva som experter kunde de inte alltid påverka 

mötet till den grad de önskade göra. Genom att respondenterna talade om att de var experter 

men samtidigt ville ses som jämlika uppstod också en motsägning. Att respondenterna 

uttryckte att de var experter och därmed borde ha det slutgiltiga att säga i mötet även om detta 

inte alltid var fallet, ställdes mot att de återkom till perspektivet om att de ville ses som 

jämställda med de professionella hjälparna – aldrig att de skulle stå över dessa trots sin egen 

tilldelade expertstatus. På samma sätt utmanade perspektivet om att som brukare själva vara 

experter perspektivet om att tillit till viss del kunde överföra denna expertstatus, och 

diskurserna beblandades därigenom. Respondenterna ville nämligen ha det slutgiltiga ordet i 

mötet då de ansåg sig vara experter även om de kunde lita på professionella hjälpares kunskap 

och kompetens om tillit fanns. 

Copingstrategier och dess diskurs tycktes ingå i en jämställdhetsdiskurs då strategierna just 

användes för att bli mer jämlik och i och med det öka sin inverkan i mötet. Copingdiskursen 

kan även ses ihop med vem i samtalet som tilldelas expertstatus. Vem är experten om den ena 

parten känner sig i behov av copingstrategier för att öka sin inverkan, medan den andra parten 

har mer makt och man söker minska dennes utövande av denna med olika strategier? Vidare, 

behöver man utveckla strategier för detta om man känner tillit till den professionella 

hjälparen? Respondenten som inte upplevdes reflekterande i mötet för att den kände sig nöjd 

och hörd kan då tänkas inte ha utvecklat strategier för att öka inflytandet helt enkelt för att det 

inte uppstått behov av att behöva öka inflytandet. En känsla av att vara jämställd och runt 

”kompisar” antas ha ökat tilliten till de professionellas expertis. Litteraturen lyfter fram att 

detta kan ske vid bra kontakter (Peterson m.fl., 2006). 

Som ovan visar utgjordes mötet av en rad olika diskurser och inte en enda dominerande. Detta 

bör inte ses som någon konstighet utan är inte ovanligt i samtal, det vill säga att man talar ur 

flera perspektiv än ett. Diskurserna har trots detta identifierats för att ge kontext till samtalet. 

Som ovan vidare påvisar beblandas dessa olika perspektiv, eller diskurser, och vi anser att 

man bör se på fenomenet genom de alla för att verkligen förstå dess helhet. En annan orsak 

till att olika diskurser uppstår och blandas är att uppsatsen rör ett relativt nytt fenomen, att 

funktionshindrade brukare ska vara kapten över sina egna liv, och som ännu inte är fritt från 

problematik. Man kan tolka detta som att fenomenet fortfarande är i förändring och att 

respondenterna därför talar ur olika diskurser (Winther Jorgensen & Phillips, 1999). 

Vi har ovan presenterat och vidare sökt analysera förekomsten av, samt hur stigmatisering och 

makt ter sig i mötet mellan funktionshindrade brukare och professionella hjälpare. I 

förlängningen har vi sedan undersökt vilken inverkan begreppen har på brukares 

självbestämmande samt förekomsten av paternalism i mötet. Vi har sökt att diskutera 

framtagen data dels genom sig själv såväl som genom att binda data till tidigare forskning och 

övrig litteratur. Anledningen till detta är för att söka problematisera och belysa fenomen vi 

anser vara av vikt för en ökad förståelse av hur funktionshindrade brukare upplever 

fenomenen i mötet med professionella hjälpare. Vi hoppas att uppsatsen ska tjäna till att öka 

kunskapen dels för brukare själva som söker reflektera och öka sitt inflytande i mötet, så väl 
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som professionella hjälpare som vill öka sin medvetenhet om problematik och dilemman i 

mötet med funktionshindrade brukare. Resultatet kan också ge en grund för en eventuell 

vidare forskning. 
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Bilaga 1. 

 
Informationsbrev 

 
Hej, 

Vi är två snart färdiga socionomer, Kristin och Jonas, som studerar vid Umeå Universitet som 

nu skriver en C-uppsats inom ämnet självbestämmande och paternalism för brukare med  

funktionshinder och mötet med professionella hjälpare.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka Dina upplevelser och erfarenheter av 

självbestämmande som brukare i mötet med de professionella hjälpare Du möter, samt hur Du 

upplever Ditt handlingsutrymme i dessa möten. Fokus kommer att ligga på Dina upplevelser.  

Vi anser dessa vara intressanta för att öka förståelsen både för brukare och professionella om 

vilka faktorer som spelar in, samt hur stor del brukare dels tar och dels ges självbestämmande 

i möten med professionella. Vi söker också identifiera andra faktorer som kan spela in och 

påverka självbestämmande och handlingsutrymme för Dig som brukare. 

Vi kommer att genomföra en intervju med Dig som tar cirka 45 minuter av Din tid. Intervjun 

kommer att spelas in för att efteråt kunna analyseras. 

Deltagandet är frivilligt och Du får som intervjuperson när som helst avbryta intervjun eller 

deltagandet i sin helhet om Du upplever obehag. Även vi som intervjuare kan påkalla detta. 

Det material som vi samlar in kommer endast att användas till aktuell uppsats och inte till 

någonting annat. Materialet kommer att bevaras på ett sådant sätt att ingen utomstående, 

förutom oss forskare, kommer att ha tillgång till det. Efter avslutad forskning kommer 

materialet att förstöras. Vill Du som deltagare i studien ta del av materialet kommer det att 

finnas möjlighet till detta. Du kommer som deltagare alltid att förbli anonym, detta gäller 

både under analysdelen och i senare i det resultat som kommer att redovisas i uppsatsen.  

 

Är du intresserad av att ställa upp på en intervju eller har frågor, hör gärna av dig till Kristin 

Larsson via mail:  

eller telefon:                                                 Telefontider:  

Tack på förhand, vi ser fram emot din medverkan! 
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Bilaga 2. 
Samtyckesblankett 

Jag ger härmed mitt samtycke till att Kristin Larsson och Jonas Stålebring får ta 

del av mina erfarenheter och tankar samt spela in dessa. Mitt samtycke för 

deltagande sker på villkoren att min anonymitet kommer att skyddas, att 

materialet förvaras på ett sådant sätt att det är oåtkomligt för obehöriga samt att 

jag kan avbryta min medverkan när som helst. Jag har också tidigare tagit del av 

ett informationsbrev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum 

 

Namn 

 

Namnteckning 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 
-Hur gammal är du? 

-Berätta om ditt funktionshinder? 

-När hade du för första gången kontakt med någon typ av professionell hjälpare på grund av 

av ditt funktionshinder? 

-Berätta om din första kontakt med en professionell hjälpare?  

-hur gick tankarna innan? 

-Hur kändes det efteråt? 

-Har det förändrats sedan första gången? 

-På vilket sätt? 

-Vad karaktäriserar ett bra möte? 

-Vad karaktäriserar ett dåligt möte? 

-Vilken roll har den professionelle hjälparen enligt dig i mötet? 

-vilken roll har du enligt dig själv i mötet? 

-Berätta om hur du tycker din relation till professionella hjälpare fungerar idag?  

-Berätta om bemötandet du upplever att du får i mötet idag? 

-Tycker du att du blir hörd i mötet idag? 

-Har det alltid känts så? 

-Är det något du skulle vilja ändra på? 

-Vad kan det bero på att du inte känner dig hörd? 

-Anser du att du anpassar dig efter vad de professionella anser vara rätt? 

-Har du alltid känt att du kan säga ifrån? 

-Vad har varit skillnaden? 

-Om du skulle ge några tips till en annan person med funktionshinder om hur man på bästa 

sätt skapar självbestämmande i sitt liv, vilka tips skulle du ge? 

 


