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Uppsatsen undersöker hur enhetschefer och boendehandledare beskriver de sociala 

kategoriseringarna: intellektuella funktionshinder, ålder och kön och vilka ramar dessa beskrivningar 

skapar för brukarna de arbetar med. Materialet samlades in genom fokusgruppsintervjuer med en 

enhetschefsgrupp och en boendehandledargrupp, där de fick diskutera frågor som relaterade till 

uppsatsens frågeställningar. Enhetscheferna och boendehandledarna visade att omgivningar skapas 

i det sociala samspelet mellan människor, där båda grupperna visade att förståelsen av begreppet 

nivå har väldigt stor påverkan på dem i arbetet med brukarna. Diskussionerna visade på att personer 

med intellektuella funktionshinder främst ses som individer med en nivå, där andra social 

kategoriseringsgrunder som kön och ålder inte får lika stor betydelse. Resultatet av detta kunde ses 

i det enhetscheferna uttryckte som en ”balansgång” i arbetet, där ideologier krockade med varandra 

och skapade ideologiska dilemman, vilket i förlängningen också ledde till ambivalens hos grupperna 

i hur de skulle bemöta brukarna. Grupperna gav själva bilden av ett komplext arbete, där balansen 

mellan att leda och att styra ofta blir en påtaglig faktor vilket skapar problem för dem i hur de ska 

bemöta och arbeta med brukarna inom sin verksamhet.  
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1 Grunden för uppsatsens tankar, syfte och frågeställningar  
Denna uppsats undersöker hur enhetschefer och boendehandledare i en mellanstor kommun 

i norra Sverige pratar om specifika sociala kategoriseringar i samhället, där fokusgruppsintervjuer 

används som undersökningsmetod för att ta reda på hur dessa grupper tänker kring ämnena 

intellektuella funktionshinder, kön i förhållande till intellektuella funktionshinder och ålder i förhållande till 

intellektuella funktionshinder. Intresset för ämnet intellektuella funktionshinder och sociala 

kategoriseringar i samhället väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) under 

socionomprogrammet. Uppsatsen fokuserar också på hur mycket språkets betydelse styr hur vi 

människor tänker och tycker, där vi påverka varandra genom vårt språk i samhället och även sätter 

ramar för vad vi kan och inte kan göra. Människor som erhåller stöd enligt lag (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) har det väsentligt svårare i livsföringen än människor 

som inte har ett intellektuellt funktionshinder, då funktionshindret försvårar för dem att leva ett 

självständigt liv i samhället (Socialstyrelsen, 2012). Eftersom språket ses som en struktur och en 

stor bidragande faktor till att kunna leva ett självständigt liv, men på grund av att de styrs av det 

stöd LSS och kommunerna ger dem, blir detta till ett hinder för människor som har stöd enligt 

LSS. De mest framstående rättigheterna i LSS är självständighet och goda levnadsvillkor (7§ LSS). 

LSS menar till att ge individer som anses ha det svårt att ta vara på sina rättigheter i samhället hjälp 

med detta, där dessa individer kategoriseras efter personkretsar ett, två eller tre (1§ LSS) beroende 

på vilket funktionshinder de anses ha. Att kunna tillgodose alla behov som dessa människor har, 

blir på så sätt en mycket komplex uppgift för kommunerna och dess medarbetare att utföra. 

Börjeson (2010) har i sin bok ” Förstå socialt arbete” döpt ett av kapitlen i boken till; ”LSS – 

Världens bästa lag…” (kapitel 13, s.190), och på ett nästan sarkastiskt sätt problematiserat denna 

lagstiftning. Han menar att det är en väldigt svår lagstiftning för kommunerna och deras 

medarbetare att leva upp till och att de ibland förbiser dessa människors behov. Börjeson lyfter i 

detta kapitel komplexiteten med alla de olika behov brukarna kan ha och verkställandet av 

stödinsatserna som krävs, vilka kan utsätta kommunerna och deras medarbetare för nästan 

ouppnåeligt stora utmaningar i vissa fall. LSS beskrivs här av Börjeson som en väldigt dyr och 

komplex lagstiftning, vilket innebär stora skor att fylla för dem som verkställer beslut.  

Människor med ett intellektuellt funktionshinder styrs mer eller mindre av den omsorg de får 

av kommunerna och deras medarbetare vilket påverkar dem positivt i många anseenden, men att 

detta också verkar kunna påverka dem negativt. Det är denna negativa aspekt av omsorgen som 

skulle kunna anses vara ett stort problem i omsorgen kring brukarna, men att detta ”problem” är 

det ingen som riktigt anmärker på. Denna negativa påverkan kan bero på en social struktur som 

alla tar för given och ingen tänker på. Där oreflekterade tankar om hur omgivningen är förskaffad 

skapar ett komplext problem som inte kommer upp till ytan för att det inte är något kommunerna 

eller deras medarbetare normalt tänker på i sitt arbete. Så med en grundläggande teori om hur vår 

omgivning skapas och upprätthålls, samt med forskning kring ämnet vård och omsorg för personer 

med intellektuella funktionshinder i ryggen, är målet med denna uppsats att försöka förstå de ramar 

kommunen och deras medarbetare skapar för brukarna de arbetar med. 

1.1 Syfte  

 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur enhetschefer och boendehandledare vid ett 

verksamhetsområde för vuxna människor med intellektuella funktionshinder, i en 

mellanstor kommun i norra Sverige, beskriver de sociala kategoriseringarna: intellektuella 
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funktionshinder, ålder och kön, och vilka ramar dessa beskrivningar skapar för brukarna de 

arbetar med. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur beskriver enhetscheferna och boendehandledare den sociala kategorin intellektuella 

funktionshinder? 

 Hur beskriver enhetscheferna och boendehandledare den sociala kategorin ålder, i förhållande 

till intellektuella funktionshinder? 

 Hur beskriver enhetscheferna och boendehandledare den sociala kategorin kön, i förhållande 

till intellektuella funktionshinder? 

1.3 Definitioner 

Med begreppet brukare menas en ”person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, 

individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten” (Socialstyrelsen 2013, hämtad från socialstyrelsens 

termbank: 2014-04-10) och används i denna text för att beskriva de intellektuellt funktionshindrade 

människor som enhetscheferna och boendehandledarna jobbar med. Definitionen av enhetschefer 

är cheferna för gruppbostädernas personal inom verksamheten, vilka är de som har ansvaret för 

brukare och boendehandledare. Boendehandledare är den personal som jobbar på 

gruppbostäderna inom verksamheten och har till arbetsuppgift att handleda brukarna i deras 

vardag. 

2 Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning 
Uppsatsen huvudsakliga teoretiska perspektiv utgår från att all kunskap är skapad av 

människor, i samspelet mellan människor, där språket utgör en struktur som både kontrollerar och 

upprätthåller en vision om "hur människor vill ha det" i detta samspel. Det blir till en vision om 

hur samhället ska vara och det styrmedel för vilket socialisation av samhällets medlemmar görs. 

Berger och Luckmann (2011, s.33-35) menar att denna vardagslivets verklighet utgörs av commonsense-

kunskap gällande kunskaper vi har av den omgivning vi människor delar med varandra, där språket 

utgör det huvudsakliga systemet för att förmedla detta till varandra. Språket blir den givna 

strukturen för att förmedla och interagera med varandra i samhället. Berger och Luckmann 

förklarar att det finns ett strukturerat samspel mellan människor, där kunskapen att förhålla sig till 

varandra skapas av människor i detta samspel och att de upprätthålls genom den primära strukturen 

språket. Genom något de kallar typifieringsscheman (s.43) kategoriserar och strukturerar vi människor 

upp vår omgivning och ger oss medel för förväntningar och förhållningssätt till varandra, vilket 

resulterar i sociala kategorier som t.ex. intellektuella funktionshinder, ålder och kön. Kategorisering blir 

på så sätt en vanehandling som menar till att förenkla livet för människor som då inte behöver 

definiera varje ny människa de möter på.  

Institutionalisering är ett begrepp fött ur vanemässiga handlingar vilka Berger och Luckmann 

(2011) beskriver: ”Institutionalisering uppträder varhelst det förekommer en ömsesidig typifiering av vanemässiga 

handlingar av typer av aktörer.” (s.70), och det kan sägas att varje skapad typifiering också på så sätt är 

en institution. De menar att institutioner inte skapas ögonblickligen, utan det förutsätts att det finns 

en historia bakom dem. Det blir på så sätt svårt att förstå en institution om man inte förstår 

institutionens historia (återkommer till detta mer nedan). Institutioner kontrollerar det mänskliga 

handlandet genom sin internalisering i samhället, där institutionens redan i förväg utstakade 

handlingsmönster i mötet av en situation påverkar handlandet att inte överväga andra möjligheter 
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som i teorin vore möjliga för situationen. Vinsterna institutioner ger oss människor är att det i 

mötet med andra blir möjligt att förutsäga den andres handlingar innan denne utfört dessa, vilka 

på så sätt leder till en konstruerad social omgivning och en institutionell ordning i samhället. 

Institutionerna skapar tillsammans symboler för hur den sociala omgivningen är förskaffad, vilket 

legitimeras av medlemmarna så länge de anses meningsfulla i olika institutionella processer, och 

blir till den process som försvarar och förklarar den institutionella ordningen för dess medlemmar 

(s.111-112). Berger och Luckmann menar avslutningsvis att alla strukturer, typifieringar, 

institutioner, symboler och legitimeringen av dessa, alla är mänskliga produkter som grundar sig i 

det sociala samspelet mellan människor i samhället. 

Två artiklar som beskriver hur de sociala kategorierna kön och ålder skapas och återskapas 

kontinuerligt är ”Doing Gender” av West och Zimmerman (1987) och ”Act Your Age” av Laz (1998), 

där de menar att innebörderna av dessa två sociala kategoriseringar förändras genom olika 

institutionella sammanhang och i interaktionen mellan människor i samhället. West och 

Zimmerman (1987) menar att det finns ett biologiskt och ett socialt kön, där det biologiska könet 

kan sägas vara en man med en penis eller en kvinna med en vagina och där det sociala könet är 

institutionerna av vad dessa två kön innebär. De vill med sin artikel säga att kön är mer socialt 

betingat än vad det är biologiskt betingat, då vi människor inte behöver se det manliga eller det 

kvinnliga könsorganet för att veta om det är en man eller kvinna det är vi pratar med, för 

institutioner fungerar som symboler för att visa om man är en man eller en kvinna. Kön blir på så 

sätt något man uppnår, istället för något man endast automatiskt är, vilket skapas och återskapas 

kontinuerligt genom institutioner. Laz (1998) är inne på samma bana som West och Zimmerman 

och menar att man här kan se på ålder på samma sätt som West och Zimmerman beskriver kön. 

Laz menar här att det finns en objektiv kronologiskt ålder och en socialt skapande komponent som 

är ålder, där hon menar att ålder är något man skapar istället för att det skulle vara biologiskt och 

givet en människa. Ålder är något man i den sociala meningen blir, något som kan ses som att en 

människa uppnått något eller att denne upprätthåller en bild av att vara sin ålder, vilket på samma 

sätt som kön skapas och återskapas kontinuerligt genom institutioner. De båda artiklarna visar en 

bild av att vår omgivning konstrueras i samspelet mellan människor, där det biologiska ses ur det 

socialt definierade institutioner som råder i samhället, och blir här den process som likt Berger och 

Luckman (2011) menar försvarar och förklarar den institutionella ordningen för dess medlemmar 

(s.111-112).   

Forskning inom ämnet intellektuella funktionshinder och social kategorisering har visat 

tendenser att personer med ett intellektuellt funktionshinder främst ses som personer med nedsatt 

funktionsförmåga, där andra grunder för social kategorisering som kön och ålder ofta lämnas utan 

speciell betydelse för individerna (Baron, Riddell och Wilson 1999; Umb-Carlsson och Sonnander 

2006; Lövgren 2014). Baron, Riddell och Wilson (1999) har i en brittisk studie följt tre personer i 

åldrarna 23, 33 och 43 med Downs syndrom vilka för evigt verkade vara fast i ungdomen, där de 

inte kunde gå vidare i livet och erkännas vuxenstatus i samhället. Baron, Riddell och Wilson menar 

att det var på grund av att dessa personer inte hade de kulturella, sociala och ekonomiska resurserna 

som möjliggör ett inträde i vuxenvärlden. Personerna sågs som inkapabla att verka som vuxna i 

samhället och därför sågs de aldrig som vuxna av samhället. Baron, Riddell och Wilson gör det här 

märkbart att en social kategori som ålder har en implicit betydelse i samhället, där det är bärare av 

egenskaper en person måste inneha för att bli kallad vuxen i samhället.  

En svensk kvantitativ studie av Umb-Carlsson och Sonnander (2006) undersökt levnadsvillkor 

(vilket inkluderar utbildning, jobb, ekonomi, civil status, stöd och hjälp etc.) för personer med 
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intellektuella funktionshinder, där de kom fram till att det fanns mindre könsbundna skillnader 

mellan män och kvinnor i denna befolkningskategori än i den övriga populationen. De kunde dra 

slutsatsen att personer med intellektuella funktionshinder ses som könsneutrala personer i 

samhället och att den sociala kategorin intellektuellt funktionshindrad har större betydelse än andra 

sociala kategoriseringar som t.ex. kön, och alltså väger tyngre i diskussioner om sociala 

kategoriseringsordningar för denna befolkningskategori. 

För att förstå hur den sociala kategorin intellektuella funktionshinder har kommit till och fått den 

betydelse den har i samhället idag är det relevant att blicka tillbaka på hur boendeformerna för 

personer med intellektuella funktionshinder har sett ut historiskt. Under 1900-talet har 

boendeformerna för personer med intellektuella funktionshinder ändras från att personerna bodde 

i det egna hemmet eller i fattigstugor till att senare bli institutionaliserade i mentalsjukhus fram till 

1980-talet, vilka utgjorde livsarenorna för många personer med intellektuella funktionshinder under 

denna period (Grönwall och Holgersson, 2009). Idag är det kommunerna som ska tillhandahålla 

bostäder för personer med intellektuella funktionshinder. Enligt 9§ p.9 LSS ska kommunen 

tillhandahålla; ”bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna”, där 

gruppbostad kan tas som exempel på en sådan bostad. Här tillhandahålls personer med 

intellektuella funktionshinder var sin lägenhet som de hyr själva och som är fördelade kring ett 

gemensamt utrymme (Umeå kommun, 2011). Dessa lägenheter är likt vanliga bostäder utrustade 

med kök, vitvaror, badrum, allrum etc., med undantaget de speciella behov som personerna må ha, 

t.ex. handikappanpassning. Personal som jobbar på dessa bostäder finns till för att tillgodose 

personernas behov av vård och stöd vilket på så sätt innebär att många av gruppbostäderna har 

bemanning dygnet runt för att kunna tillgodose detta behov. 

Börjeson (2010) berättar lite kort i sin bok ”Förstå socialt arbete” om hur boendeformerna för 

personer med intellektuella funktionshinder sett ut historiskt i Sverige, vilka var de psykiatriska 

institutioner som fanns runt om i vårt land. Han beskriver dessa institutioner som ”mänsklig brist på 

kreativitet.” (s. 206), stora byggnader där medborgare (dagens brukare) som inte passade in samhället 

låstes in och behandlades för sina sjukdomar. Börjeson menar att dessa institutioner fanns till för 

att kontrollera de medborgare som samhället inte förstod hur de skulle hantera, fram till 

uppkomsten av psykofarmaka då behovet att hålla dessa medborgare inlåsta minskade. Han menar 

att psykofarmaka kunde, på ett sätt, ersätta dessa stora institutioner då medicineringen dämpade 

symptomen som rättfärdigade inlåsningen av medborgarna. Börjeson (2010) använder sig av ordet 

”totala institutioner” (s.208, som han hämtat från Goffmans bok: ”Totala institutioner: fyra essäer om 

anstaltslivets sociala villkor”, 1973) när han diskuterar detta, vilka han menar var de inlåsta 

medborgares livsarenor. De (dagens brukare) visste inget annat än de institutioner de varit inlåsta 

på. Han menar ytterligare att det inte finns så stora skillnader mellan dagens vård av denna grupp 

personer och vården inom de ”totala institutioner” vilka tidigare utgjorde deras livsarenor. Börjeson 

menar dock att dagens vård av brukare har en friare prägel än de tidigare låsta institutionerna, men 

att de dock lika mycket som tidigare boendeformer har en påverkan på brukarnas livsförhållanden. 

En norsk kvalitativ studie av Sandvin, Söder, Lichtwarck och Magnussen (1998) har tittat på 

gruppbostäder för personer med intellektuella funktionshinder. De menar likt Börjesson (2010) att 

gruppbostädernas funktion fortfarande, i stora drag, är utformad på samma sätt som de gamla 

institutionerna där det är en boendeform för omsorg och tillsyn för personer med intellektuella 

funktionshinder. Sandvin et al. (1998) bestämde sig för att undersöka vad som ansågs vara normalt 

och vad som ansågs vara normala livsmönster inom dessa verksamheter, där de fokuserade på hur 

personalen arbetade. Personalens arbete var styrt av målet att främja ”normala” beteenden och sätt 
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att leva i samhället vilket resulterade i ett arbetssätt styrt av: att lära, att övervaka och att ingripa. 

De menar att detta förutsatte att det fanns en skillnad mellan ”normal” och ”avvikande”, där 

personalen ansågs vara de normala och personerna med intellektuella funktionshinder ansågs vara 

de som avvek från det normala. Detta resulterade i vad Sandvin et al. kallar ”Normaliseringsarbeid og 

ambivalens”, vilket blev den reella vardagen för både personal och boende. Personalen upplevde 

ambivalens i sitt arbete med de boende där de stod mellan det professionella sättet att arbeta, vilket 

är styrt av institutionella normer, och sina egna oreflekterade föreställningar om hur ett normalt liv 

ska levas. Ambivalensen som uppstod hos personalen menar Sandvin et al. är arbetet mot det som 

anses vara det normala i samhällets baksida, vilket ledde till osäkerhet, dåligt samvete och en 

ifrågasättande inställning hos personalen till att utöva makten som deras arbete innebar. 

Söder (2000) återkopplar till ovanstående studie och lyfter normaliseringsarbetet personalen på 

boendena utförde ytterligare, samt ambivalensen som uppstod i arbetet med brukarna, där han 

diskuterar att personalen endast var där för att upprätthålla ramar för vad som ansågs vara 

”normalt”. Han menar att de genom studien fann normaliseringsarbete, makt och ambivalens som 

ofrånkomliga delar av personalens dagliga arbete, där ”Aktiviteterna kännetecknas av att en grupp 

människor – de anställda – söker upprätthålla «normala» beteenden och livsmönster för en annan grupp – de 

utvecklingsstörda boende” (s.45) utgjorde en problematisk situation över vad som ansågs vara 

”normalt” och ”onormalt”. Ambivalensen som uppstod blev enligt Söder ett mycket påtagligt 

inslag i personalens arbete, då det var personalen som satte ramarna för brukarna och i 

förlängningen fungerade som en disciplineringsåtgärd i riktning mot det som ansågs vara det 

”normala”. Söder menar här (likt Berger och Luckmann (2011)) att det som ansågs vara det 

”normala” var den för givet tagna och oreflekterade commonsense-kunskap personalen hade om denna 

institution, vilket han menar ambivalensen tog uttryck i ”många och långa diskussioner om «vad som 

egentligen är normalt»” (s.46). Det Sandvin et al. (1998) och Söder (2000) visar skulle kunna beskrivas 

som ideologiska dilemman vilket är det som skapar ambivalens hos personalen.  

En studie som visar på ideologiska dilemman och ambivalensen dessa resulterar i är Edleys (2001, 

s.202-209) studie om män och maskulinitet. Här visar han att det finns ideologiska dilemman hos 

männen i diskussioner om deras biologiska kön och den sociala betydelsen av maskulinitet. Edley 

frågade männen hur de trodde deras liv skulle se ut om tio år och kunde visa att männen slogs med 

sina egna ideologier om hur de ville att deras liv skulle se ut (ett liv med familj och en lyckad karriär), 

och det liv som i största sannolikhet väntade och förväntandes av andra (ett liv där de inte skulle 

finnas tid till både familj och en lyckad karriär). Detta kunde kopplas till det manliga könet och den 

sociala betydelsen av vad det var att vara man innebar, där männen hamnade i ett ”slagfält där 

motsägande ideal spelades ut” (s.209, min översättning) och som påverkade dem i hur de såg på sina 

framtida liv. Edleys män upplevde en ambivalens genom de ideologiska dilemman som uppstod i 

förhandlingen mellan att vara man och att vara maskulin, precis som Sandvin et al.’s (1998) 

boendepersonal upplevde ambivalens i arbetet med sina brukare i förhandlingen mellan det som 

ansågs vara ”normalt” och ”onormalt”. De två grupperna ramas in av de förväntningar 

institutionerna män och maskulinitet respektive ”normalt” och ”onormalt” betyder i samhället och 

blir till olika ideologier om hur vi vill leva våra liv.  

Genom vår delade sociala värld övertar vi föreställningar om vad samhället betraktar som normalt respektive onormalt, 

vi lär oss att Normatens idealiserade egenskaper är eftersträvansvärda och en hierarkisk ordning mellan kategorier och grupper. 

Vi lär oss att se på den grupp vi tillskrivs tillhörighet till genom den andres blick, och till en del blir vi till objekt också för oss 
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själva. Men vi lär oss också att vi lever i ett samhälle där vi själva har ansvar för hur vi har det, och att alla i princip ska ha 

lika värde. – Lövgren 2013, s.183 

Citatet ovan kommer från Lövgren (2013) avhandling Villkorat vuxenskap – levd erfarenhet av 

intellektuella funktionshinder, kön och ålder och beskriver på ett bra sätt hur samhället konstrueras i 

samspelet och språket mellan individer. Avhandlingen belyser hur medelålders kvinnor och män 

som tar del av stöd enligt LSS beskriver sin vardag, där analysen utgår från den socialt 

kategoriserade position individerna blivit tilldelade av strukturer skapade av resterande delen av 

samhället. I den sista meningen av det ovanstående citatet från Lövgrens avhandling visas en 

ambivalens upp, där vi inte bara styrs av samhällets institutioner utan att vi också har ett visst ansvar 

i att påverka och välja i fall vi vill legitimera dessa eller inte. Denna sista mening tar upp en viktig 

punkt rörande de socialt kategoriserade individerna och om de verkligen har möjligheten att själva 

påverka sin situation eller inte. Det är här med begreppet ”villkorat vuxenskap” som Lövgren (2013) 

har lyckats sätta huvudet på spiken och fångat essensen av det som intervjupersonerna uttrycker i 

beskrivandet av dess liv och vardag. Hennes analys visar på att dessa individer gör sig till vuxna 

människor genom en förhandlande självreflektion via de sociala kategoriseringsordningarna: 

intellektuella funktionshinder, ålder och kön, och att dessa skapar en tolkad version av att vara en vuxen 

människa för dem… en vuxen människa skapad genom av andra redan tolkade, normaliserade, 

institutionaliserade villkor vilka de inte är med och påverkar.  

Kunskapsöversikten ovan visar hur vår omgivning skapas i samspelet mellan människor, där 

kategoriseringar görs och institutioner skapas för att vi människor ska kunna samspela med 

varandra i samhället, och legitimerar en social ordning av det som i grunden kan ses vara biologiskt 

(West och Zimmerman 1987; Laz 1998; Berger och Luckmann 2011). Tidigare forskning inom 

ämnet intellektuella funktionshinder och social kategorisering har visat att personer med 

intellektuella funktionshinder kategoriseras mer utifrån sitt funktionshinder än andra sociala 

kategorier som kön och ålder, vilka bortses ha betydelse för dessa personer i samhället (Baron, 

Riddell och Wilson 1999; Umb-Carlsson och Sonnander 2006; Lövgren 2014). Där en kortare 

historisk översikt (Grönwall och Holgersson, 2009; Börjeson 2010) och två mer brukarnära 

perspektiv på forskning (Sandvin et al. 1998; Lövgren 2013) visar att institutionerna ständigt 

legitimeras och återskapas i samspelet mellan samhällets medlemmar, vilka de socialt kategoriserade 

individerna i samhället lämnas utanför möjligheten att påverka dessa institutioner. Den litterära 

översikten tar även upp en problematik (Söder 2000; Edley 2001) där vår commonsense-kunskap om 

samhällets institutioner och våra ideologier vi vill leva efter krockar och skapar ideologiska 

dilemman. Ambivalensen som dessa ideologiska dilemman resulterar i påverkar människor att 

fundera över vad dessa institutioner verkligen betyder och hur man kan påverka dem (Sandvin et 

al. 1998; Söder 2000; Edley 2001; Lövgren 2013). 

3 Metod  

3.1 Tillvägagångssätt och metodval 

Den metod för datainsamling som jag valde att använda mig av i denna uppsats var 

fokusgruppsintervjuer. Genom fokusgruppsintervjuerna hoppades jag kunna fånga den socialt 

skapade omgivningen enhetscheferna och boendehandledarna ”tar för given”, och genom den 

förstå och belysa hur de beskriver de sociala kategoriseringarna: intellektuella funktionshinder, ålder och 

kön. Enligt Berger och Luckmann (2011) går det att undersöka hur en institutionell ordning 

påverkar medlemmarna genom att undersöka kunskapen medlemmarna har om den. Detta blev 
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min huvudsakliga motivation till att använda fokusgruppsintervjuer som undersökningsmetod för 

denna uppsats.  

Fokusgruppsintervjuer är en undersökningsmetod där en mindre grupp människor samlas 

under en begränsad tid för att diskutera ett, av forskaren, uppsatt problem och/eller teman (Dahlin-

Ivanoff, 2011). Dahlin-Ivanoff menar att denna intervjumetod visat sig användbar när man avser 

utforska hur människor ser på ett visst ämne eller frågeställning, där det går att utforska hur dessa 

individer ser på sin omgivning, hur de tänker om den och varför deras uppfattning av omgivningen 

ser ut som den gör. Då fokusgruppsintervjumetoden bygger på antagandet att människor skapar 

sin omgivning i samspelet med varandra, blir den ”skapande processen” i samspelet mellan 

deltagarna den faktor man vill undersöka. Hon menar att denna undersökningsmetod skiljer sig 

från vanliga intervjuer, då det är gruppinteraktionen och deltagarnas diskussion som används som 

forskningsdata och inte vad enskilda individer i gruppen tänker och tycker. Dahlin-Ivanoff menar 

att det i en fokusgruppsintervju är tänkt att deltagarna ska diskutera ett ämne ur ett för dem känt 

sammanhang, där de ska kunna bidra med sina erfarenheter av detta sammanhang, men att det 

också ska finnas en grad av oliktänkande i deltagarnas åsikter för att få olika nyanser på 

diskussionerna. Hon tillägger att detta kan vara ett bra tillfälle för deltagarna att skapa ökad 

medvetenhet om ett ämne, som att de blir uppmärksammade om saker de inte tänkt eller reflekterat 

över tidigare, där åsikter som möjligen motsäger den förförståelse medlemmarna hade nu lyfts upp 

till ytan. I en process där deltagarna måste lyssna på varandra, där insikten kan komma att 

omvärdera deltagarnas åsikter, vilket gör fokusgruppsintervjumetoden till en heuristisk process. 

Det är en process som innebär att en individ lär sig nya saker som kan användas när individen 

senare måste fatta beslut i en kommande situation eller att hantera problem som där uppstår. 

Fokusgruppsintervjuerna för min uppsats genomfördes i två olika grupper, den första med 

enhetschefer och den andra med boendehandledare, för att jag skulle få en så bra spridning som 

möjligt i resultatet. Valet av intervjupersoner för denna studie avgränsades till enhetschefer och 

boendehandledare vid ett verksamhetsområde för vuxna människor med intellektuella 

funktionshinder, i en mellanstor kommun i norra Sverige. Både enhetschefer och 

boendehandledare har en direkt eller indirekt påverkan på brukarna genom deras arbete och 

passade på så sätt in i det syfte för uppsatsen jag avsåg att undersöka.  

För att jag skulle få tag på intervjupersoner kontaktade jag verksamhetschefen för området, 

som bjöd in mig för att presentera min uppsatsidé för enhetscheferna på en av deras 

arbetsplatsträffar (APT). Jag hade innan denna träff skrivit en inbjudan till fokusgruppsintervjuer 

(se bilaga 1), vilken jag presenterade för dem och delade ut till dem. Denna träff resulterade i en 

ändring av lokaler för fokusgruppsintervjuerna efter input av enhetscheferna, vilket föranledde en 

reviderad upplaga av inbjudan till boendehandledarna inom verksamhetsområdet (dessa ändringar 

illustreras av bilaga 2). Genom att låta enhetscheferna skicka ut inbjudan till boendehandledarna 

var förhoppningen att inbjudan skulle komma i kontakt med så många eventuella intervjupersoner 

som möjligt. 

Tyvärr uppnåddes inte tillräckligt antal deltagare för att utföra fokusgruppsintervjuerna och 

jag fick åter vända mig till verksamhetschefen för rekrytering av intervjupersoner. 

Verksamhetschefen och enhetscheferna inom området hjälpte mig att ordna två fokusgrupper, 

dock gavs dessa deltagare inte samma chans till att valfritt välja om de skulle delta eller inte. 

Boendehandledargruppen jag blev tilldelad bestod av sju deltagare som alla jobbade på samma 

arbetsplats vilket inte gav den spridda bilden av verksamhetsområdet jag hade önskat i första hand. 

Detta gav inte heller den frivillighets och anonymitetsbilden jag ansåg vara optimal, men tack vare 
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att behovet av intervjupersoner var större fick denna högre prioritet. Enhetschefsgruppens 

fokusgruppsintervju genomfördes med fem deltagare i ett samtalsrum på deras kontor. Även här 

fick behovet av intervjupersoner högre prioritet än den bristande frivilligheten och anonymiteten. 

På grund av ändringarna skickade jag ut extra information angående fokusgruppsintervjuerna (se 

bilaga 3 och 4), så att jag kunde försäkra mig om att alla hade tagit del av den information jag 

tidigare skickat ut. Genom detta kunde jag väga upp problemet med frivillighets och 

anonymitetsproblemen som uppstod för båda grupperna (se mer om detta i punkt 3.5 nedan). 

3.2 Litteratursökning 

Litteraturen rör områdena intellektuella funktionshinder, ålder och kön. Denna litteratur har jag 

kommit i kontakt med genom läsning av kurslitteratur och avhandlingar, och har via denna letat 

mig vidare till litteratur som var relevant för min uppsats. Artiklar som jag har använt i denna 

uppsats har jag genom sökningar i databaser som: Google Scholar, socINDEX och Umeå 

Universitetsbibliotekssöktjänst, med sökord som ”intellektuella funktionshinder” och ”intellectual 

disabilities”, ”kön” och ”gender”, ”ålder/åldrande” och ”age/ageing”, ”social kategorisering” och 

”social categorization”, letat mig fram till och valt dem som varit relevanta för min uppsats.  

3.3 Genomförande av fokusgruppsintervjuerna  

Fokusgruppsintervjuer genomfördes med båda grupperna, där intervjumaterialet samlades in 

via diktafon och anteckningar tagna vid båda intervjutillfällena. För att underlätta diskussion under 

intervjuerna skapade jag två vinjetter som berättar om två brukare som bor i en gruppbostad för 

intellektuellt funktionshindrade, vilka ställde personalen frågor rörande de sociala 

kategoriseringarna: intellektuella funktionshinder, ålder och kön (se bilaga 5 och 6). Vinjetterna visade 

sig vara ett bra arbetsmaterial för att skapa diskussioner kring de sociala kategoriseringarna, då båda 

grupperna inte visade några problem med att förstå vad det var de skulle diskutera eller att ta ordet 

och börja diskutera för den delen. Fokusgruppsintervjuerna sträckte sig över en timme, där 15 

minuter gick åt till att informera grupperna om vad fokusgruppsintervjun gick ut på och vilka ramar 

som fanns för diskussionerna, samt kandidatuppsatsen som helhet. Den effektiva tiden för 

diskussion var 45 respektive 55 minuter. 

Min roll under dessa två fokusgruppsintervjuer var som samtalsledare, där jag strukturerade 

upp samtalen genom att ställa följdfrågor till vinjetterna och såg till så att grupperna diskuterade 

vinjetterna och inte något som var mindre intressant för min studie. Gruppernas klimat varierade 

inte så mycket som jag hade trott att det skulle göra, då majoriteten var pratglada och inte var rädda 

för att uttrycka sina åsikter kring vinjetternas frågeställningar. Ingen deltagare avstod från att 

diskutera någon av frågeställningarna och ingen valde att avbryta intervjun. Jag ser faktorn att vissa 

individer pratar mer än andra som en oundviklig del av gruppdiskussioner, vilket var fallet även för 

dessa två grupper, men känner inte att detta hindrade någon att uttrycka sina åsikter och tankar. 

God stämning, intressanta diskussioner och något att fundera vidare på, summerar den avslutande 

utvärderingen jag genomförde med de två grupperna innan fokusgruppsintervjuerna avslutades. 

3.4 Transkribering och analysförfarande  
Transkribering och analys av intervjumaterialet påbörjades direkt efter fokusgruppintervjuerna 

genomförts. Eftersom jag var intresserad av hur enhetscheferna och boendehandledarna tänker 

kring frågeställningarna ställda i vinjett ett och två (se bilaga 5 och 6), valde jag att ta inspiration av 

den diskursiva praktik beskriven av Winther Jørgensen och Phillips (2000) för transkribering och 



 

11 

 

analys av mitt material. Som det beskrevs i denna uppsats teoretiska kapitel har vi människor en 

redan uppfattad bild av vår omgivning och hur den görs, där jag i och med att inte välja ett specifikt 

diskursanalytiskt perspektiv försöka komma bort från denna redan uppfattade bild av omgivningen. 

Jag väljer alltså att inte använda mig av ett specifikt diskursanalytiskt perspektiv i denna uppsats på 

grund av att jag inte vill att läsaren ska tolka min analys med en förutfattad mening om vad diskurser 

och diskursanalys betyder. Jag tror nämligen att detta kan påverka läsaren att se materialet på ett 

sätt som jag som författare inte i första hand menade och därmed missförstå det jag försöker 

framföra med uppsatsen. Detta tror jag hjälper läsaren att förstå den omgivning jag försöker att 

beskriva bättre, då de förutfattade meningarna möjligen reduceras genom mitt val av metod och 

analys. Bolander och Fejes (2009) menar att diskursanalys inte är någon enhetlig metod, då 

begreppet är vitt och har många definitioner, innebörder och traditioner, vilka dock har gemensamt 

att allt material inom diskursanalysen kan ses som språkliga utsagor vilka beskriver en socialt skapad 

omgivning (även Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Författarna menar på så sätt att diskursiva 

praktiker, så som diskursanalys, är en social praktik som används för att tillsammans grunda den 

sociala omgivningen. För att beskriva den sociala omgivningen jag valde att undersöka, utan att 

välja ett specifikt diskursanalytiskt perspektiv, gjorde jag valet att i huvudsak utgå från den 

utgångspunkt Berger och Luckmann (2011) ger om skapandet av vår sociala omgivning. Där jag 

även har lagt vikt vid teorier berörande socialkonstruktionism (West och Zimmerman, 1987; Laz, 

1998), normaliseringsarbete och ambivalens (Sandvin et al., 1998; Söder, 2000), samt ideologiska 

dilemman (Edley, 2001) i min analys av intervjumaterialet. 

Transkriberingen av intervjumaterialet innebar ett antal genomlyssningar av materialet, för att 

senare gå vidare till att transkribera materialet. Resultatet blev långa sammanhängande stycken, där 

jag markerade pauser med kommatecken ( , ) och byte av talande person med tre punkter i följd 

(…). Styckena analyserades i sin helhet och med fokus i Berger och Luckmanns (2011) 

utgångspunkter strävade jag efter att förstå hur intervjupersonerna beskrev sin omgivning. Jag sökte 

inledningsvis efter en metod för transkribering, vilket slutade med att jag gick efter det Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) säger: ”Man ska besluta vad som är relevant att transkribera i förhållande till 

ens forskningssyfte” (s.84). På så sätt transkriberade jag större delen av det material som jag samlade 

in. Detta betyder att jag har gjort en tolkning av materialet, där jag avgjort vad som är mer relevant 

än annat i materialet, och på sätt påverkat vad som analyserats och inte. Jag vill dock tillägga att 

material som inte transkriberades och analyserades endast innehöll diskussioner som inte relaterade 

till ämnet och på så sätt inte var intressant för min studie. 

Under analysen av mitt transkriberade material fann jag snabbt några överhängande kategorier 

jag kunde sortera enhetschefernas och boendehandledarnas diskussioner under, vilket i 

förlängningen skapade ett sätt för mig att hålla isär vad det var som berättades och vad detta 

möjligen kunde betyda. Jag konstruerade ett analysschema (se bilaga 7) för att sortera kategorierna, 

och deras tillhörande subkategorier, under de redan förbestämda temana: intellektuella 

funktionshinder, ålder och kön. Temana i analysschemat kommer från uppsatsens frågeställningar, 

vilka kändes som det naturliga valet av teman. Analysschemat hjälpte mig att skapa en klarare bild 

över hur enhetscheferna och boendehandledarna beskrev sin omgivning, där jag genom 

kategoriseringar under valda teman inordnade olika citat som beskrev hur grupperna tänkte kring 

frågeställningarna. Detta blev till ett väldigt användbart verktyg i sorteringen av material och valet 

av vilka delar som i analysen skulle få mer utrymme i resultatdelen. 
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3.5 De svenska forskningsetiska kraven  

All forskning stöter på etiska dilemman under forskningsprocessen, vilka forskaren måste ta 

ställning inför och reflektera över (Kalman och Lövgren, 2012). Kraven på en kandidatuppsats är 

inte lika höga som på en doktorsavhandling på denna punkt, men jag kan tycka att man bör ställa 

sig inför de etiska dilemman, då dessa förekommer oavsett studiens storlek. Jag har på så sätt 

försökt vrida och vända på de val jag gjort under arbetet med min uppsats och reflekterat över de 

konsekvenser det kan ha för mig själv och mina intervjupersoner. Kalman och Lövgren (2012), 

samt Bryman (2009), menar att inom forskning skall etiska frågeställningar göras och lyftas fram, 

där eventuella problem som kan tänkas eller har uppstått tas med i beräkningen och reflekteras 

över under hela forskningsprocessen. Författarna menar att det finns fyra viktiga principer att ta i 

beaktning under forskningsprocessen, för att säkra det etiska regelverk som byggts upp genom 

forskning och som menar till att skydda intervjupersonernas och kunskapsutvecklingens integritet. 

Dessa fyra principer är nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet för studien endast ska användas i 

forskningsändamål för att det ska anses uppfylla detta krav (Kalman och Lövgren 2012, se även 

Bryman 2009). De ovanstående menar att intervjudeltagarna ska kunna lita på att uppgifterna som 

samlas in inte används i något annat ändamål än det som forskaren lovat intervjupersonerna att det 

ska användas till. Till denna uppsats har jag informerat intervjupersonerna att jag inte kommer att 

använda det insamlade data till något annat ändamål än i forskningssyfte. Det material som samlats 

in kommer att förvaras säkert, på en extern disk, med mig som den enda person med tillgång till 

det insamlade materialet. 

Informationskravet och samtyckeskravet är beroende av varandra, då god information om varför 

den utvalda forskningen ska genomföras och varför personen blivit tillfrågad att delta i forskningen, 

ligger till grund om personen väljer att delta i forskningen eller inte (Kalman och Lövgren 2012, se 

även Bryman 2009). Jag har lagt mycket tanke på dessa två punkter och har på så sätt försökt 

informera så mycket och så grundligt jag kunnat om min studie och vad det innebar att delta i den 

(se bilaga 1-4). För mig var frivilligheten att delta mycket viktigt, vilket formade ett tankesätt för 

den information och den planering jag för min studie. Detta började med ett längre 

informationstillfälle med enhetschefsgruppen och slutade med utskick av information för att ge 

enhetscheferna och boendehandledarna möjlighet att välja om de ville delta eller inte (se bilaga 2). 

Ett problem jag stötte på med samtyckeskravet var då jag blev tilldelad två grupper istället för att 

de anmälde sig själva. Individerna som ingick där hade på så sätt inte samma möjlighet att frivilligt 

delta i studien som det i början var tänkt. Jag försökte väga upp bristen av frivillighet genom att 

skicka ut ytterligare information (se bilaga 3 och 4) till de utvalda grupperna, där jag också vid 

intervjutillfället tog 15 minuter till att gå igenom den information jag skickat ut.  

Konfidentialitetskravet handlar hur man handskas med sina data under och efter 

forskningsprocessen (Kalman och Lövgren 2012, se även Bryman 2009). De ovanstående 

författarna menar att konfidentialitetskravet innebär anonymitet för intervjupersonerna i den skrivna 

texten säkerställs genom att information som kan identifiera dessa tas bort från texten och att ingen 

annan än de ansvariga forskarna för studien ska ha tillgång till denna information. Jag har försökt 

motverka bristande anonymitet i min studie genom att informera de berörda individerna om detta 

problem och försäkrat dem om att ingen annan än jag kommer att ha tillgång till material som kan 

identifiera dessa individer. Citaten i den skrivna texten har avidentifierats genom att endast 

benämna vilken fokusgrupp diskussionen förts inom, vilket också hjälper till att stärka 

konfidentialitetskravet för uppsatsen och anonymiteten för intervjupersonerna.   
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3.6 Metodologisk reflektion  

Metod delens syfte var att beskriva tillvägagångssättet för studien, analysförfarandet och att 

beröra de etiska reflektioner som studien medfört. Eriksson-Zetterquist och Arhne (2011) menar 

att genom en grundlig redogörelse av tillvägagångssättet för studiens forskningsprocess ger detta 

ökad trovärdighet för studiens helhet, där också en metodologisk reflektion över valet av dess delar 

ökar trovärdigheten för studiens helhet. Där Svensson och Arhne (2011) menar att en forskare som 

visar transparens i sin studie, att redogöra grundligt för sina alla sina val i forskningsprocessen och 

även redogöra för det som forskaren kan tänka sig vara motsägande i forskningsprocessen, ökar 

även det trovärdigheten i studien. De menar att en text som inte har en kritisk reflektion om sin 

forskningsprocess eller sitt innehåll, oftast är en text som inte avslöjar nog mycket om 

forskningsprocessen, vilket försvårar en kritisk granskning och minskar på så sätt dess trovärdighet. 

Detta har jag försökt ta hänsyn till i min studie, där metodval och analysförfarande samt etiska 

aspekter för studien har lyfts.  

4 Resultat  
Resultatdelen utgår ifrån de fokusgruppsintervjuer som genomfördes med en grupp 

enhetschefer och en grupp boendehandledare, där deras diskussioner kommer att redovisas och 

analyseras. För läsaren är det viktigt att veta att frågeställningarna för studien utgör ramen för 

redovisningen av resultatet och kommer på så sätt att vara uppdelad i kapitel intellektuella 

funktionshinder, kön i förhållande till intellektuella funktionshinder och ålder i förhållande till intellektuella 

funktionshinder. Innan resultatet presenteras bör läsaren även vara medveten om att diskussionerna 

cirkulerade kring frågeställningarna ställda av vinjett ett och två (se bilaga 5 och 6), vilka 

överensstämmer med frågeställningarna för denna studie. Vinjetterna bygger på två människor med 

ett intellektuellt funktionshinder som ställer frågor till personalen som kan härledas till de sociala 

kategoriseringarna ålder och kön. Enhetschefsgruppen och boendehandledargruppen diskuterade 

detta ämne utifrån premissen att Hans och Greta var två brukare vilka bodde i en av deras egna 

gruppbostäder, vilket tycktes göra det lättare för grupperna att diskutera frågorna som ställdes i 

vinjetterna. I sin helhet gjorde detta så att utgångspunkten för alla resonemang var det intellektuella 

funktionshindret i diskussionerna, därför ska resultatdelen också ta avstamp från den sociala 

kategoriseringen intellektuella funktionshinder. 

4.1 Intellektuella funktionshinder – Nivån som utgångspunkt 

Intellektuella funktionshinder och begreppet nivå var något av det första enhetscheferna och 

boendehandledarna diskuterade under sina fokusgruppsintervjuer, fastän ingen av vinjetterna 

specifikt frågade efter något sådant. Vinjetten som grupperna fick börja diskutera var den första av 

de två (se bilaga 5), där Greta ställer frågor om ”Hur man vet om när man är vuxen?” och när det 

är tid att flytta ihop tillsammans med en kille. Som inledningen berättar låg Gretas intellektuella 

funktionshinder till grund för diskussionen om ålder, vilket fick gruppen att först fundera på hur 

de skulle berätta för Greta hur en vuxen person såg ut och hur en vuxen person är. 

Boendehandledargruppen hade svårt i början att definiera vad det var att vara vuxen, där de fort 

kom in på hur brukarens nivå styrde hur de skulle berätta detta för Greta. Vinjetten berättar om 

Greta som en 25 år gammal kvinna med ett intellektuellt funktionshinder, vilket uttryckligen säger 

att Greta levt 25 år, men trots detta menade boendehandledarna att det var svårt att ”lägga det på 
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den nivån så att det når fram till brukaren”. Detta för oss till citatet nedan, vilket kommer från 

boendehandledargruppen, där de ställer sig själva frågan ”Vad är det som egentligen avgör nivån?”.  

Vad är det som egentligen avgör nivån? De har ju en erfarenhetsbas som måste tas med i beräkningen… vi har ju som 

blivit inpräntade med det här om nivå, men tycker inte att vi ska fastna vid nivån och att den ligger på ett visst numeriskt tal 

i vårt tänk… kan dock vara skönt att ha en riktlinje när man börjar jobba, så att man vet hur man ska bemöta personerna… 

vad de egentligen förstår… när man senare lärt känna personen kan deras erfarenheter börja vägas in i hur man bemöter 

personen… 

Nivå kan i det ovanstående citatet tolkas som ett svårdefinierat begrepp, där nivå berättar om 

en social förståelse av brukarens intellektuella förmåga som ett numeriskt tal, men att det också 

finns en tanke hos gruppen att brukarens kronologiska levnadsålder i form av livserfarenheter ska 

spela in i definitionen av begreppet. Citatet säger att en förståelse av brukarens ålder som en nivå 

hjälper till i arbetet med brukaren och gör det lättare för personalen att veta hur de ska bemöta 

denne. Boendehandledargruppen menar att ålder för med sig erfarenheter vilka samspelar med den 

intellektuella nivån för att skapa en enhetlig bild för vad personalen menar brukaren ”egentligen 

förstår…”. Då många av diskussionerna under fokusgruppsintervjun cirkulerade kring begreppet 

nivå och svårigheterna som kom utifrån detta, förstärks bilden av nivå som ett svårdefinierat 

begrepp som har stor betydelse för hur boendehandledarna tänker. Begreppet nivå har här blivit 

till en institution som styr hur gruppen förklarar och försvarar sin omgivning, vilket ger dem en 

mening och trygghet i hur de ska bemöta brukarna i deras arbete (Berger och Luckmann 2011). 

Detta syns tydligt i citatet ovan, då gruppen uttrycker att de blivit ”inpräntade med det här om nivå” 

och att det kan ”vara skönt att ha en riktlinje när man börjar jobba”, vilket stärker en bild om att nivå är 

ett begrepp som är socialt skapat för att det ska vara lättare för gruppen att förstå sin omgivning.  

Till skillnad från boendehandledarna gav enhetscheferna sin egen definition på begreppet nivå 

genom att benämna det förutsättningar. Enhetscheferna pratade om brukarens förutsättningar på 

samma sätt som boendehandledarna pratade om brukarens nivå, med några undantag där 

enhetscheferna själva använde begreppet nivå (för att göra denna text lättare att läsa kommer nivå 

och förutsättningar i fortsättningen användas synonymt med varandra). Precis som 

boendehandledarna hade enhetschefsgruppen svårt att definiera begreppet förutsättningar. Gruppen 

kom att i slutändan benämna nivå likt boendehandledarna, där ett numeriskt tal berättar om 

brukarens intellektuella förmåga samt att det finns en kronologisk levnadsåldersaspekt som knyter 

an till begreppet. För varje fråga som togs upp för diskussion i enhetschefsgruppen skedde en 

förhandling där brukarens nivå var tvungen att definieras för att det senare skulle vara möjligt att 

fortsätta diskussionen. Fokus på nivån exemplifierades av enhetsgruppen ofta genom: ”beror på 

vilken brukare…” och ”vilka förutsättningar brukaren har…”. Något som var värt att notera under 

enhetschefernas fokusgruppsintervju var att de tog dem åtta minuter innan de ens nämnde om 

frågeställningarna rörde en man eller kvinna, vilket kan sägas stärka bilden av det intellektuella 

funktionshindret som mer betydelsefullt än könet och åldern i en definiering av brukaren (Baron, 

Riddell och Wilson 1999; Umb-Carlsson och Sonnander 2006; Lövgren 2014).  

4.2 Intellektuella funktionshinder – Leda och styra 
Under enhetschefernas och boendehandledarnas diskussion visade dem likheter med de 

tendenser personalen Sandvin et al. (1998) visade i deras studie om norska gruppbostäder, där 

personalen uppvisade ett beteende för att främja normala levnadsmönster genom att: lära, att 

övervaka och att ingripa. Detta förutsatte att personalen inte såg brukarna som kapabla att själva 
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avgöra vad som var ”det rätta att göra”, vilket ledde dem till den uppfattningen om att det blev en 

del av deras jobb att visa brukarna vad detta var. Varför detta tas upp här är för att det fungerar 

likt nivå som ett tema som genomsyrar diskussionerna boendehandledarna och enhetscheferna 

förde under fokusgruppsintervjuerna. Båda grupperna hamnade i diskussioner där det förhandlades 

om hur information skulle framföras till brukaren och om vilken uppfattning brukaren hade om 

ämnet som skulle diskuteras. Citatet nedan visar att personalen upplever sig ha som arbetsuppgift 

att leda och att styra brukarna från det de ”fått för sig att så ska det vara” från filmer och TV, där de 

menar att det är dem själva som sitter på den verkliga kunskapen på hur omgivningen ser ut. 

Underförstått blir här en syn på brukarna som oförstående och inte medskapande av den sociala 

omgivning brukarna och personalen tillsammans lever i, vilket kan vara en faktor till varför 

grupperna anser sig ha som arbetsuppgift att berätta hur omgivningen ser ut för brukarna. Likt 

Sandvin et al. teorier om varför personalen de mötte ansåg att de bör främja normala 

levnadsmönster genom att: lära, att övervaka och att ingripa, kan vi här nedan se liknande tendenser 

för detta i ett citat från boendehandledargruppen. 

Frågan är hur de fått för sig att det ska vara… vad de har snappat upp och så… genom filmer och så… filmer är ju 

livsfarliga… serier eller liknande också… så att de (brukarna, förf. anm.) skulle ha fått för sig att så ska det vara, med sex 

och sådant, vilket det i verkligheten inte riktigt är. […] Tror att det är, att de snappar upp en annan verklighet genom TV, 

om hur det ska vara… 

Enhetscheferna och boendehandledarna diskuterar punkterna i vinjetterna och det märks på 

grupperna att det inte är lätta frågor att svara på då de vrider och vänder på diskussionerna, ofta 

faller i tystnad och ibland uttrycker svårigheten under fokusgruppintervjuerna. Båda grupperna vet 

att de har en svår roll att spela, en roll som ligger mellan att leda och att styra, där en fråga om hur 

de påverkar brukarna besvaras av enhetscheferna ”Jättemycket måste det va… måste ju vara det korrekta 

svaret…” och av boendehandledarna ”Det är ju inte så att man ska begränsa dem, men man kanske måste 

hjälpa dem och förbereda dem på vad som kan hända…”. Det uppstår i situationerna mellan att leda och 

att styra en ambivalens hos enhetscheferna och boendehandledarna, där ideologiska dilemman 

(Edley 2001) skapas och verkar till att framställa en komplex verksamhet för personal och brukare. 

Ett exempel på svårigheterna som finns i personalens uppdrag visas av enhetschefgruppen i detta 

citat: 

Det kommer ju ny problematik… med den målgrupp vi har idag... faktiskt också, så man verkligen får gnugga 

geniknölarna tillsamman… egentligen är det enkelt, men det är så svårt att komma, alltså så svårt att göra det där… ja, det 

är en balansgång… alltså det är enkelt, med det är så svårt om man ska va… ja, vi ska inte gå in och styra dom, men 

samtidigt måste vi ju… vi har ju ansvaret för att de ska leva ett något så när ett bra liv… mm… som de inte har insikt om 

själv och ser inga konsekvenser, det är väl det som ställer till det mest med den här målgruppen… mm… 

Paralleller mellan ambivalensen enhetschefsgruppen uttrycker och ambivalensen personalen i 

Sandvin et al. (1998) studie kände, kan dras genom detta citat och stärker bilden av den komplexa 

verksamheten enhetscheferna och boendehandledarna jobbar inom. Uttryck som ”ny problematik”, 

”balansgång” och ”ansvaret för att de ska leva ett något så när ett bra liv… mm… som de inte har insikt om 

själv och ser inga konsekvenser” visar att det är en förhandling av de egna ideologierna och 

värderingarna hos personalen som måste göras i arbetet med brukarna. Detta var något som visade 

sig tydligt under fokusgruppsdiskussionerna med båda grupperna, där enhetschefsgruppen 

uttrycker sig ”alltså det är enkelt, med det är så svårt…” i diskussion om problematiken i deras arbete. 
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Söder (2000) tittar tillbaka på sin studie med Sandvin et al. (1998) och konstaterar att ambivalensen 

personalen kände i arbetet var en mycket påtaglig faktor som var resultatet av de 

disciplineringsåtgärder personalen verkade åta sig i arbetet mot det normala. Där Söder likt Berger 

och Luckmann (2011) menar att institutionen som anses vara det ”normala” är den oreflekterade 

commonsense-kunskap personalen har om själva institutionen, vilket skapar ideologiska dilemman (likt 

dem Edleys (2001) studie) och ambivalens hos personalen. Grupperna diskuterade 

frågeställningarna som vinjett ett och två ställde, vilket ingen av grupperna hade svårt att relatera 

till, där ett antagande om den socialt skapade omgivning Berger och Luckmann talar om delas av 

dessa båda grupper. Där svårigheterna i balansgången mellan att leda och att styra var lika 

genomgående som tankarna om nivå under diskussionerna i båda grupperna. Det blir på så sätt ett 

komplex förhållande, där att leda och att styra stångas med varandra, som båda grupperna uttrycker 

att det bör diskuteras frågor gällande intellektuella funktionshinder, kön och ålder oftare för att de 

ska bli bättre i sitt arbete med brukarna.  

4.3 Ålder i förhållande till intellektuella funktionshinder – Balansgången mellan 

vuxenskapet och möjligheterna för det 

Diskussionen om den sociala kategorin ålder skapades genom vinjett ett där Greta frågar ”Hur 

man vet om när man är vuxen?”, vilket skapade ett försök hos enhetscheferna och 

boendehandledarna att definiera hur och vad en vuxen person är.  Enhetscheferna gav en ganska 

lång definition om vad en vuxen person är, där ord som ”myndig”, ”18 år” och ”bestämma” utgör 

majoriteten av vad gruppen anser utgöra en vuxen människa. Boendehandledargruppens 

diskussioner om vad en vuxen är skiljer sig inte från enhetschefsgruppen märkvärt, men tillägger 

att en vuxen person måste lära sig ta ansvar, har förväntningar på sig och att det också finns en social 

aspekt som bestämmer om man är vuxen eller inte. Den sociala aspekten boendehandledargruppen 

pratar om definieras som att det finns regler vilka styr när en person får göra något eller inte, vilket 

har bestämts genom lagar och regler av samhället. Gruppen tar systembolaget, nattklubbar och 

lokaltrafiken som exempel och menar att alla dessa har olika åldersgränser, vilka säger om en person 

är barn, ungdom, vuxen eller pensionär till exempel. Samma bild som Beger och Luckmann (2011) 

ger om hur kunskap skapas och upprätthålls visas här i exemplen givna av båda grupperna, där det 

finns socialt skapade kriterier som bestämmer om en person erhåller en egenskap eller inte och att 

kunskapen om dessa kriterier upprätthålls av samhällets medlemmar så länge de fyller en funktion 

för dem. Nedan följer enhetschefernas definition av hur och vad en vuxen människa är:  

…tänker att det blir samma sak, att man måste diskutera, alltså vad är det, det finns ju som olika, hur vet, hur man 

vet om… när man är vuxen, ja… dom har ju som ålders… då man är 18 år, då är man ju vuxen… ja, då är man ju 

myndig… mm… men då måste man ju diskutera det, även, tänk vilken brukare, dom har väl olika, en del kan ju ha nån 

som bestämmer också… då måste man ju förklara det, vad är det din förvaltare eller din gode man, eller vad det nu är… 

man kan ju inte göra, man får ju inte bestämma över allt, inte alla som bor hos oss i alla fall… mm… å det är kanske inte 

där, mm, man kanske måste avleda det här att det inte handlar inte om att man ska vara vuxen eller inte… nä… utan att 

det är vilka förutsättningar man har… ja, precis… 

I detta citat kan man finna en osäkerhet hos gruppen när det gäller att definiera kategorin 

vuxen för någon som är intellektuellt funktionshindrad. Här återfinns det en problematik, där den 

sociala kunskapen om nivå krockar med den sociala kunskapen om vad vuxen innebär. 

Enhetscheferna uttrycker klart att ”då man är 18 år, då är man ju vuxen…” samtidigt som de menar 

att det är något man måste diskutera, där förväntningar på brukarna och möjligheten för dem att 
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bestämma över sig själv kan utläsas som ett problem vilket återfinns mellan raderna i texten. Att 

de säger ”man kanske måste avleda det här att det inte handlar inte om att man ska vara vuxen eller inte… 

nä… utan att det är vilka förutsättningar man har…” visar att det uppstår ett problem att säga att en 

person med ett intellektuellt funktionshinder är vuxen, där anledningar som att ha en god man eller 

förvaltare och att oförstående ges vikt i frågan. Enhetscheferna möter här ett ideologiskt dilemma 

(Edley 2001) där den sociala kunskapen säger att en vuxen människa är en person över 18 år, som 

kan ta ansvar och bestämma över sig själv, vilket uppfattningen om en person med ett intellektuellt 

funktionshinder inte kan. Ambivalensen som återfinns i citatet kan vara en produkt av detta 

ideologiska dilemma. 

Två citat som kunde återfinnas i boendehandledarnas fokusgruppintervju berättar om 

problematiken som togs upp i ovanstående stycke, där det första nästan blir till en kommentar på 

enhetschefernas diskussion om att vara vuxen och att ha stöd krockar med varandra, och där det 

andra citatet ger en fingervisning på hur boendehandledarna tänker att sin omgivning ser ut. De 

två citaten nedan ger också bilden av ideologiska dilemman på samma sätt som enhetschefernas 

diskussion, där två bilder av hur omgivningen ser ut står mot varandra och blir till en förhandling 

om hur gruppen ska bemöta brukarna för att de inte ska säga att de inte är vuxna människor. Där 

citatet: ”Att ge en så enkel förklaring som möjligt för brukaren om att vara vuxen för att inte riskera att hamna 

i en situation där man säger att personen inte är vuxen.” stärker bilden av de ideologiska dilemman som 

boendehandledarna återfinner sig inom och påvisar ambivalens i gruppens förhandlingar mellan 

vuxen och intellektuellt funktionshindrad på samma sätt som den gör i enhetschefsgruppen.  

Då säger man ju indirekt att denna person inte är vuxen då den har stöd av kommunen för att kunna utföra alla dessa 

basala vardagliga göromål. 

Säg att vi har en nivå på tre år - Om en brukare gillar att göra saker som en treåring gör, bemöter man ju brukaren 

som en treåring, även om åldern visar något annat… men på nått sätt strävar man till att man vill bemöta brukaren på dess 

fysiska ålders nivå, men då man egentligen bemöter brukaren som att vara på en treårings nivå…   

Laz (1998) menar att det finns en objektiv kronologiskt ålder och en socialt skapande 

komponent som är ålder, där hon menar att ålder är något man skapar istället för att det skulle vara 

biologiskt och givet en människa. Ålder är enligt henne något man i en social mening blir, något 

som kan ses som att en människa uppnått något eller att denne upprätthåller en bild av att vara sin 

ålder, vilket kontinuerligt skapas och återskapas genom institutioner. Man kan genom Laz teori se 

den diskussion som enhetscheferna och boendehandledarna har, där man kan återfinna den 

objektiva kronologiska åldern och den sociala meningen av ålder hon pratar om, vilket då visar att 

den sociala meningen av ålder verkar få större plats i diskussionerna än vad den objektiva 

kronologiska åldern får. Båda grupperna är överens om att den objektiva kronologiska åldern finns 

där för brukarna, men landar sina diskussioner i förhandlingen om den sociala meningen för vad 

vuxen egentligen betyder ”då man egentligen bemöter brukaren som att vara på en treårings nivå…”. Den 

sociala meningen av att vara vuxen återfinns i Baron, Riddell och Wilson (1999) studie om tre 

personer med Downs syndrom, vilka för evigt verkade vara fast i ungdomen, där de inte kunde gå 

vidare i livet och erkännas vuxenstatus i samhället. Baron, Riddell och Wilson menade här att de, 

som Laz (1998) också säger, inte kunde uppnå någon socialt bärande mening som förknippades 

med inträde i den vuxna världen och sågs på så sätt aldrig som vuxna av samhället. Kopplingarna 

mellan enhetscheferna och boendehandledarna diskussioner och de teorier som Laz (1998), Baron, 

Riddell och Wilson (1999) tar oss tillbaka till det som visades i föregående kapitel om att en brukares 
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nivå får företräde framför andra sociala kategorier som ålder och kön. Problematiken som togs upp 

i föregående kapitel visar sig även i detta kapitel, där uttrycket och meningen enhetschefsgruppen 

gav ”balansgång” passar som en bra förklaring på komplexiteten och ambivalensen som upplevs av 

grupperna i diskussionerna om hur man vet om när man är vuxen.  

4.4 Ålder i förhållande till intellektuella funktionshinder – Organisatoriska problem för 
vuxenskapet 

Ett citat från enhetschefsgruppens fokusgruppsintervju är en produkt av diskussionen kring 

frågan ”När är det dags att flytta ihop tillsammans med en kille?” som Greta ställer personalen på 

sitt boende i vinjett ett. Enhetscheferna har just diskuterat ett fall inom verksamheten där två 

brukare har flyttat ihop med varandra och börjar fundera på om de verkligen ger brukarna 

möjligheterna till att bo tillsammans i ett förhållande.  

Tror att en del av det har att göra med de bostäder vi har att erbjuda också… mm… dom är inte stora… det är svårt 

att hitta storlek på våra lägenheter som gör att man kan ha delat… ja, en vanlig gruppbostad… det är ju krasst så… det är 

ju så, det fungerar ju inte… nä… det blir trångt… mm… utan här kan man tycka att kanske en utmaning, tror inte ”vi” 

är unika med det här… nej, det är vi ju inte… det finns ju nån sort norm hur ett gruppboende ska vara också… att det ska 

bo sex stycken individer där… rummen ska vara ett visst kvadrat… ja, alltså det finns ju inte… hade normen varit, att man 

hade tänkt det hade man ju byggt fem bostäder och sen en tvåa, för att det finns förmodligen dom som vill bo ihop… men nu 

har man inte ens gjort det möjligt, man bygger ju för att man inte ska bo ihop… 

I citatet konstaterar gruppen att det finns en norm i samhället för hur det ska vara, där 

gruppboendet är utformat för att ”det ska bo sex stycken individer där” och att ”rummen ska vara ett visst 

kvadrat”, vilket skapar och upprätthåller bilden gruppen själva formulerar ”man bygger ju för att man 

inte ska bo ihop…”. Tankegångar om att brukarna ska bo ensamma syns tydligt i citatet, där de ses 

som ensamstående individer vilka kanske inte är ämnade till att ha någon att dela en lägenhet med. 

Citatet visar på ett organisatoriskt problem som skapas för brukarna, vilket påverkar dem genom 

att det inte är en del av ”normen” att bygga gruppbostäderna på något annat sätt än ”hur ett gruppboende 

ska vara”. Berger och Luckmann (2011) menar att institutioner skapar symboler för hur 

omgivningen är förskaffad, vilket legitimeras av medlemmarna så länge de anses meningsfulla i 

olika institutionella processer, och blir till den process som försvarar och förklarar den 

institutionella ordningen för dess medlemmar (s.111-112). Gruppbostäderna blir i detta fall den 

institution som utgör omgivningen för människor som har ett intellektuellt funktionshinder, vilket 

försvaras och förklaras av dem som anser detta vara en meningsfull institution och där med 

upprätthålls. Gruppen fortsätter diskussionen med nedan stående citat: 

…om inte ”vi” säger att man ska tänka så, så kommer ingen att tänka på det och ingen kommer att producera, 

gruppbostäder på 24 kvadrat, med en spis till alla, ”för att alla vill ha en spis”… fast ingen vill ha en spis… de behöver ingen 

spis… det är ju också, man tänker ju så otroligt fyrkantigt… faktiskt… att man inte är individuell, att man är… att det 

ska se likadant ut… […] men tror att vi gör det som kommun, gör man det ju ganska enkelt för sig själv, att vi gör allt lika, 

alltid passar det nån eller så får de anpassa sig… på nått sätt blir det ju, alltså vi har brukare som vi vet, alltså att vi kan 

säga att de aldrig kommer att använda en spis, kyl och frys, eller nånting… vi kan säga det med 100% chans, för att vi vet 

att det kommer att vara på en 1,5 årings nivå hela livet, och om dom ska flytta in i en lägenhet… mm… men det kan va så 

att den som ska flytta in där om 10 år behöver det, behöver de inte anpassa den då… nä, men alltså, då bor man i ett rum 

med en spis hela livet, till det känns ju lite… a, kan ju vara så, men förstår att de bygger lika för att det ska passa vilken 

verksamhet som helst, det ska kunna vara ett annat typ av boende där sen… jo, men tror att man tänker så innebär ju att… 

kanske tänker man lika för mycket? 
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Citatet förstärker bilden av att det finns en norm på hur ett gruppboende ska se ut, men något 

det också visar är att dem som försvarar och förklarar denna institution är enhetscheferna och 

boendehandledarna genom sin position och sitt arbete. Gruppen visar detta tydligt genom att säga 

”om inte ”vi” säger att man ska tänka så, så kommer ingen att tänka på det” och ”alltid passar det nån eller så 

får de anpassa sig…”, vilket visar att de har möjligheterna att vara medskapare av den sociala veklighet 

Berger och Luckmann (2011) menar att vi skapar i samspelet mellan varandra. Det organisatoriska 

problem citaten också påvisar ligger i linje med det komplexa problemet kring nivå och att vara 

vuxen, där gruppen utrycker att man inte ens gör det möjligt för brukarna att bo tillsammans med 

varandra i en lägenhet som inte faller under normen för institutionen gruppbostad. Gruppen 

diskuterar det ideologiska dilemma (Edley 2001) som uppstår mellan att vilja ge brukarna 

möjligheterna att bo tillsammans i en större lägenhet och de organisatoriska problem som finns för 

att förverkliga detta. Problemet upplevs som ett mycket komplext vilket dock får gruppen att 

fundera på om det är ”lätt att man hamnar i slentrian, bara därför att man bestämt att man ska göra såhär…”, 

där tankar om att ”det styrs lite grann utifrån hur vi som personal, hur: ”Vad har vi för plan?”, är det den eller 

är det faktiskt brukarens behov… det är ju komplicerat…”, påverkar hur gruppen tänker kring brukarna 

inom verksamhetens ramar. Där diskussionen om att vara vuxen och göra det ”som vuxna 

människor gör”, vilket kan sägas exemplifierats här som att flytta ihop tillsammans med en annan 

person, återkommer i tankar kring nivå och betydelsen det har för en människa med ett intellektuellt 

funktionshinder. Även här kan enhetschefernas uttryck ”balansgång” användas för att beskriva det 

komplexa problem och den ambivalens som upplevs av grupperna i diskussionerna om 

möjligheterna för brukarna att vara vuxna människor. 

4.5 Kön i förhållande till intellektuella funktionshinder – Könsneutralt och samtidigt 

könsstereotypt bemötande av brukarna 
Citatet som öppnar detta kapitel om diskussionerna kring den sociala kategoriseringen kön, 

kommer från boendehandledargruppens fokusgruppsintervju och avslöjar hur gruppen tänker 

kring frågorna som presenteras i vinjett två, där Hans ställer frågor till personalen på sitt 

gruppboende angående dejter, kläder och sex. Redan från start av detta citat berättar gruppen att 

kön inte är något som står ut så mycket, där nivå och vuxen har företräde och blir det som styr 

boendehandledarnas tankesätt i arbetet med brukarna. 

Kön tänker man minst på… nivåer tänker man mycket på, det här med vuxen… det får man ju mycket frågor på… 

det är nog det med könsroller man tänker minst på, det är först när man börjar prata om det lite grann… vi är nog väldigt, 

hur man bemöter och hur man pratar… det är nog ganska stor skillnad […] Tjejer kan ju vara spralliga och så… då möter 

man ju dom som man möter en kille som är lika sprallig… det är väl ganska likbemött… 

 Gruppen menar att det finns skillnader i hur man bemöter en kille och en tjej ”först när man 

börjar prata om det lite grann…”, samtidigt som de menar att de skulle bemöta en kille och en tjej lika 

ifall de var ”spralliga”. Det leder till en svårtolkad bild över hur boendehandledarna verkligen 

bemöter brukarna i sitt arbete och om det finns könsstereotyper i detta bemötande, eller om det 

hos gruppen är ett könsneutralt bemötande. Den svenska studien genomförd av Umb-Carlsson 

och Sonnander (2006) undersökte levnadsvillkoren för intellektuellt funktionshindrade människor 

och kunde visa att det i denna kategori fanns mindre könsbundna skillnader än i den övriga 

populationen. En bild av personer med intellektuella funktionshinder som könsneutrala individer 

växte fram genom Umb-Carlsson och Sonnanders resultat, där det intellektuella funktionshindret 
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får större plats och betydelse än andra sociala kategorier i diskussioner med eller om dessa personer. 

Begreppet nivå som återkommer här behandlades i kapitlet om intellektuella funktionshinder ovan 

och som tidigare nämnts ses nivån som mer betydande i diskussioner än andra sociala kategorier 

som kön och ålder. Ett annat citat från boendehandledargruppen visar på liknande diskussioner, 

men berör även en annan aspekt då det gäller kön: 

Tror i alla fall utifrån hur man säger saker och ting, hur man förklarar, lite, att man kanske gör det olika… man 

kanske skulle göra samma sak mot kille eller tjej men kanske skulle tänka på hur man förklarar sig och vilka ord man 

använder på olika sätt, som vi har pratat om just de här bitarna… insett att vi skulle säga det på olika sätt, men kanske 

inte undvika saker om det var en tjej eller en kille, men kanske hur man skulle lägga fram det på ett sätt… 

Här är gruppen inne på att det finns skillnader på hur man bemöter killar och tjejer, vilket 

också visar att det finns ett könstänkande i gruppen, som kan sägas vara en motsättning mot 

föregående citat. Att gruppen här diskuterar hur de skulle prata med en kille och en tjej, att de skulle 

bemöta dessa olika genom att ”skulle lägga fram det på ett sätt…” vilket då skulle vara olika för killar 

och för tjejer. Gruppen gör här skillnader mellan kille och tjej, där kopplingar till West och 

Zimmerman (1987) artikel ”Doing Gender” återfinns och som menade att en social kategori som kön 

skapas och återskapas kontinuerligt, där innebörden av kategorin förändras genom olika 

institutionella sammanhang och i interaktionen mellan andra människor i samhället. West och 

Zimmerman menar att det sociala könet är en symbol för en institution som visar hur vi ska förstå 

och förhålla oss till varandra, vilket i förlängningen likt ålder (Laz 1998) blir något en människa i 

social mening uppnår istället för något man endast per automatik är. Två aspekter av bemötande 

målas upp av boendehandledargruppen, där den ena berör nivå som det mer framträdande 

förhållande vilket påverkar bemötande och där den andra berör könsskillnader som det mer 

framträdande förhållandet i bemötandet. Kön kan här ses på samma sätt som nivå och ålder gjordes 

i föregående kapitel, där samspelet mellan dem skapar en förhandlingsprocess som leder till 

ideologiska dilemman (Edley 2001) och ambivalens (Sandvin et al. 1998; Söder 2000) hos 

boendepersonalen om hur de ska bemöta brukarna i sitt arbete. För att spinna vidare på denna 

premiss, men för att också belysa en annan aspekt som uppkom i diskussionerna om kön, 

presenteras ett citat från enhetschefsgruppens fokusgruppsintervju där de diskuterar frågorna Hans 

ställer i vinjett två och berör ifall gruppen skulle göra skillnad om de pratar med en kille eller tjej. 

Hade vi gjort lika då? Om det varit Greta? […] Hoppas att man hade gjort… vet dock inte… beror helt på vilken 

brukare man ser fram för sig (skratt)… visst hade man tänkt olika, det hade man tänkt… man har ju, man tänk att det 

kan bli, alltså om du är kille kan du ju få könssjukdom… eller AIDS och dö, eller man vet ju inte… du har ju inte nått 

som kommer finnas kvar där nio månader senare… tänker att man trycker på det ännu mer om det hade varit en tjej, om 

Greta varit en tjej, att det här med… (något ohörbart)… ”Visst vet du…?”… alltså det är viktigt för killen också, 

naturligtvis, men det är ju… jo, det är ju… kan ju inte vara så kul att gå på första dejten och bli med barn och börja hantera 

det… […] tänker på att man fokuserar på, alltså att man tänker annorlunda om det skulle vara en Greta än en Hans 

första dejten, tror att man tänkt på ett annat sätt då… mm, så kan det vara…  

I detta citat kan vi se tendenserna boendehandledargruppen visade i tidigare citat, där 

enhetschefsgruppen menar att de skulle tänka olika om ”det skulle vara en Greta än en Hans första 

daten” men att de också ”beror helt på vilken brukare man ser fram för sig (skratt)…”, i hur de skulle 

bemöta brukaren. Gruppen menar att de skulle bemöta en kille och en tjej olika, där nivån också 

ska räknas som en faktor vilket påverkar bemötandet. Den ”andra aspekten” som nämndes ovan 

ses här i diskussionen om följderna av en dejt enhetscheferna diskuterar, där skillnader mellan killar 
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och tjejer görs tydlig och visar på tidigare belysta resonemang om att leda och att styra. Här görs 

skillnader mellan kön genom att ge olika förklaringar ifall det är en kille eller tjej de pratar med och 

där det finns en förutsättning om att gruppen inte ser brukarna kapabla till att själva avgöra vad 

som är ”det rätta att göra”.  

4.6 Kön i förhållande till intellektuella funktionsnedsättningar – Leda och Styra 
Genom att koppla tillbaka till första kapitlet i resultatdelen, där intellektuella funktionshinder 

ses som en nivå en brukare är bärare av vilket förklarar hur enhetscheferna och boendehandledarna 

ska bemöta brukaren, ser vi även här att nivå är något som genomsyrar diskussionen och påverkar 

tänkandet mot ett förhållningssätt om att leda och att styra brukarna. Det blir ett förhållningssätt 

mot brukarna likt det Sandvin et al. (1998) och Söder (2000) redovisar i sina studier, vilket leder till 

en uppfattning hos grupperna att det är en del av deras jobb att göra detta. När gruppen ger 

förklaringar om hur ”illa” det kan gå för killar ”alltså om du är kille kan du ju få könssjukdom… eller 

AIDS och dö”, respektive tjejer ”kan ju inte vara så kul att gå på första dejten och bli med barn och börja 

hantera det…”, ser man benägenheter att leda och att styra hos gruppen samtidigt som det görs en 

stor skillnad mellan hur pass allvarliga ”konsekvenserna” av sex görs om man är kille eller tjej. 

Nedan följer två citat som också visar tydligt en benägenhet av att leda och att styra brukarna 

samtidigt som det görs skillnader mellan kön, där det första citatet är från boendehandledargruppen 

och det andra från enhetschefsgruppen. 

Vet samma sak här att könet inte ska spela någon roll, men vet också att samhällets normer har påtryckningar på 

individen… å om jag inte vetat vem hon då skulle träffa eller nånting sånt och… ja, då är det samma sak, sagt att… kom 

ihåg… nja, kanske inte… eller jo förresten lite mer, att det är viktigt att man gör som man känner alltså att det känns 

rätt… det hade nog sagt till killen också… eller kanske inte… hade varit mer: ”Ha inte dom förväntningarna.”… man 

hade nog tryckt på lite mer, vikten av att… jo det gör man… man säger nog inte så till en kille på samma sätt… formulerar 

sig annars på just den sexuella biten då det är tjejer och killar… 

Alltså vi pratar väldigt mycket med våra brukare om klädkoder, hur man klär sig, och hur folk uppfattar en om man 

kommer med till exempel jätte, jätte, jätte kort kjol och höga stövlar… det blir ju mer, att man får göra samtal hela tiden om 

det, ofta, och då börjar brukarna förstå att man uppfattas som en typ ”slampa” om man går och klär sig sådär… men, det 

tar ju tid, blir många samtal, och inte nå pekfinger, för det går ju inte (skratt)… utan de ska känna själv att det ska känns 

okej... tycker att det är ganska ofta man pratar om det… 

Båda citaten visar en redan skapad bild av kön och vad det innebär, ”att könet inte ska spela någon 

roll, men vet också att samhällets normer har påtryckningar på individen…” och ”vi pratar väldigt mycket med 

våra brukare om klädkoder, hur man klär sig, och hur folk uppfattar en om man kommer med till exempel jätte, 

jätte, jätte kort kjol och höga stövlar…”, vilket kan kopplas till teorierna West och Zimmerman (1987) 

ger om att kön är något som skapas i samspelet mellan människor och är något man i social mening 

uppnår istället för något man endast per automatik är. Något som båda grupperna verkar ta upp 

och lägga vikt vid är att de skulle ”vara mer försiktiga” då de pratar med en tjej än en kille. 

Grupperna uppvisar i diskussionerna ett mer skyddande förhållningssätt mot tjejer än mot killar 

och där det mellan raderna i diskussionerna kan utläsas en bild av att grupperna anser tjejer vara 

mer utsatta i samhället än vad killar skulle vara. Enhetschefsgruppen diskuterar detta i nedan 

stående citat: 

Undrar om det inte är mer tjejer som inte har funktionshinder som blir mer utnyttjade, än dom som har ett 

funktionshinder… procentuellt alltså, i samhället… mm… a, men det är väl klart att vi upplever det extra etiskt fel när 
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man vet att de har ett funktionshinder och vet inte har förmågan att säga nej… nä… på nått sätt, om man är ”normal störd” 

då kanske man har en liten bättre förmåga att avgöra det… här kan det ju vara ett otroligt mörkertal på männen också… 

jo, vet ju om att det kan vara män också… mycket annat… har aldrig hört att det varit en man, men att det varit en tjej, 

kille-tje-sch (snubblar på orden) kvinnor som har misstänkes sådära… ja… men det kan ju finnas… 

Gruppen diskuterar här om det är så att tjejer är mer utsatta i samhället än vad killar är, där det 

menar att det förmodligen är mer ”normalstörda” tjejer som utnyttjas än ”dom som har ett 

funktionshinder… procentuellt alltså, i samhället…”, där de också berör att det kan finnas ett mörkertal 

hos männen men vilket de inte tar upp för någon djupare diskussion. Även i detta citat kan det 

utläsas ett skyddande förhållningssätt från gruppen, vilket kan knytas an till Sandvin et al. (1998) 

och Söder (2000) som visar i sina studier att det komplexa uppdraget personalen har påverkar dem 

mycket och att detta blir en påtaglig del av arbetet som skapar ambivalens genom att ideologiska 

dilemman (Edley 2001) krockar med varandra under arbetets gång. Åter igen kan enhetschefernas 

begrepp om ”balansgång” användas för att beskriva komplexiteten som uttrycks finnas i arbetet 

inom verksamheten, där commonsense-kunskapen (Berger och Luckmann 2011) institutionerna ger de 

två grupperna stångas med ideologier om att leda och att styra. Detta kapitel stödjer bilden av att 

kön är något som görs och något man uppnår, där West och Zimmermans (1987) teorier används 

för att belysa detta, och där citaten visat att den sociala meningen av kön har en betydelse för 

enhetscheferna och boendehandledarna i arbetet med brukarna. Citaten och analysen har också 

visat att brukarnas nivå kan utläsas ligga i grunden för diskussionerna och genomsyrar dessa för att 

utgöra en minst lika stor betydelse som förståelsen enhetscheferna och boendehandledarna har för 

institutionen kön. 

5 Diskussion  
Uppsatsens syfte var att undersöka hur enhetschefer och boendehandledare vid ett 

verksamhetsområde för vuxna människor med intellektuella funktionshinder, i en mellanstor 

kommun i norra Sverige, beskriver de sociala kategoriseringarna: intellektuella funktionshinder, ålder 

och kön, och vilka ramar dessa beskrivningar skapar för brukarna de arbetar med.  

Resultatet från fokusgruppsintervjuerna i denna studie tyder på att enhetscheferna och 

boendehandledarna har visat att förståelsen av begreppet nivå har väldigt stor påverkan på dem i 

arbetet med brukarna och blir en tolkning på hur de förstår sin omgivning. Diskussionerna i 

grupperna kunde även stärka den bild forskningen inom ämnet intellektuella funktionshinder och 

social kategorisering har visat, där tendenser att personer med ett intellektuellt funktionshinder 

främst ses som personer med nedsatt funktionsförmåga och där andra grunder för social 

kategorisering som kön och ålder gavs mindre betydelse (Baron, Riddell och Wilson 1999; Umb-

Carlsson och Sonnander 2006). Resultatet av detta kunde vi sedan se i det enhetscheferna uttryckte 

som en ”balansgång” i deras arbete, där ideologier krockade med varandra och skapade ideologiska 

dilemman, samt i förlängningen också ambivalens hos grupperna hur de skulle bemöta brukarna i 

deras arbete. Här kopplades diskussionerna till forskningen av Sandvin et al. (1998), Söder (2000) 

och Edley (2001), vilka kunde hjälpa till att stärka den bilden grupperna själv gav om att det är ett 

komplext arbete de jobbar med, där balansen mellan att leda och att styra ofta blir en påtaglig faktor 

vilket skapar problem för dem i hur de ska bemöta och arbeta med brukarna inom sin verksamhet. 

För att gå vidare vill jag lyfta meningen med och betydelsen av begreppet nivå som grupperna 

använder sig av, vilket jag ser genomsyrar båda gruppernas diskussioner och som också fick stor 

plats för reflektion. 
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Nivå är det begrepp enhetscheferna och boendehandledarna använder sig av för att förstå 

brukarna och samtidigt ge dem ett riktmärke för hur de ska bemöta dem. Grupperna menar att 

begreppet markerar hur mycket en brukare förstår genom att sätta ett numeriskt värde som anger 

en kronologisk ålderangivelse för brukaren, vilket inte har något att göra med brukarens egna 

kronologiska ålder. Boendehandledarna säger i ett citat ”Kön tänker man minst på… nivåer tänker man 

mycket på, det här med vuxen…” vilket stärker att nivå anger den socialt bestämda betydelse av 

brukarens ålder, istället för att ange den egentliga objektiva kronologiska åldern. Detta skapar ett 

problem där den objektiva kronologiska åldern står och väger emot vad den socialt bestämda och 

förstådda åldern betyder. Detta kan kopplas till teorierna av Berger och Luckmann (2011), men 

kanske mest direkt till Laz (1998) teorier om hur ålder görs. Berger och Luckmann lägger grunden 

här, där de menar att kunskap skapas i samspelet mellan människor och att detta leder till 

institutioner som förklarar och försvarar en socialt skapad omgivning som också legitimeras genom 

denna institutionella process. Laz teorier om ålder kan här tolkas vara en produkt av denna process, 

där hon menar att ålder är något som görs, som skapas i en social process och är något man uppnår 

snarare än något man är. Med denna grund vill jag mena att vi kan se begreppet nivå som en skapad 

process, vilket likt ålder är skapad i samspelet mellan människor och i detta fall enhetscheferna och 

boendehandledarna, som används för att göra omgivningen tolkningsbar.  

Den teoretiska översikten i uppsatsen redogör för Berger och Luckmanns (2011) teorier och 

berör ett begrepp som kallades för typifieringsscheman (s.43), vilka används för att kategorisera och 

strukturera upp vår omgivning så att vi människor ska kunna skapa medel för förväntningar och 

förhållningssätt mot varandra. Kategorisering i detta fall blir på så sätt en vanehandling som menar 

till att förenkla livet för människor då de inte behöver definiera varje ny människa de möter på. Ett 

annat begrepp av Berger och Luckmann är institutioner (s.70), vilket används mycket uppsatsen 

igenom, där kopplingen mellan typifieringar och institutioner är den historiska kopplingen som följer 

med den institutionaliserade typifieringen. Jag vill med detta argumentera för att begreppet nivå kan 

ses som en typifiering och en institution, då jag anser att detta begrepp används på samma sätt och 

med samma ändamål som enhetscheferna och boendehandledarna använder sig av ålder och kön. 

De sociala kategorierna kön och ålder är redan institutionaliserade kategorier som båda har en social 

betydelse i samhället och som grupperna redan har en internaliserad kunskap om. Berger och 

Luckmann kallar denna kunskap för commonsens-kunskap (s.33-35) och menar att det är den 

oreflekterade kunskapen om verkligheten vi lever i och tar för given. Jag menar att man i resultatet 

kan se att enhetscheferna och boendehandledarna använder begreppet nivå som en sådan 

oreflekterad kunskap de tar för given, som hjälper dem veta hur de ska tolka sin verklighet och 

bemöta brukarna i sitt arbete, vilket stärker argumenten för att nivå kan ses som en typifiering och 

en institution precis som ålder och kön gör.  

Enhetscheferna och boendehandledarna diskuterade frågor om hur man berättar för någon 

vad en vuxen person är, vilket visade att det fanns ett komplext samspel mellan nivå och ålder som 

skapade en påtaglig problematik för grupperna i deras arbete med brukarna. ”Balansgång” var det 

begrepp enhetscheferna använde sig av för att beskriva detta komplexa problem, vilket jag själv ser 

som en mycket bra beskrivning av den sista frågeställningen jag har för denna uppsats, vilket kan 

sägas föda en ny frågeställning om vilka ramar beskrivningarna enhetscheferna och 

boendehandledarna ger kring de sociala kategorierna: intellektuella funktionshinder, ålder och kön 

skapar för brukarna de arbetar med. Jag anser att enhetscheferna och boendehandledarna bemöter 

brukarna genom deras förståelse av begreppet nivå, vilket gör att det skapas ramar för brukarna i 

form av ålderskrav och förväntningar utifrån deras nivå, där det är den sociala åldern som tas i 
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beaktning och inte den objektiva kronologiska åldern brukarna verkligen innehar. Resultatet tyder 

på att den sociala uppfattningen av nivå har en koppling till den sociala uppfattningen av ålder. 

Nivå utgår enligt grupperna från en förhandling av den sociala åldern och den objektiva 

kronologiska åldern, där det numeriska värdet av nivå berättar för grupperna hur ”gammal” 

brukaren socialt sett är. Förståelsen och kunskapen av begreppet nivå kan på så sätt inte förklaras 

utan den förståelse och kunskap den sociala kategorin ålder ger i detta fall, vilket stärker kopplingen 

mellan den sociala uppfattningen av nivå respektive ålder. 

Begreppet nivå genomsyrar även enhetschefernas och boendehandledarnas diskussioner om 

kön, där brukarnas nivå kan utläsas ligga i grunden för diskussionerna och utgör en minst lika stor 

betydelse som förståelsen grupperna har för institutionen kön. I likhet med stycket ovan och 

förståelsen av nivå i förhållande till ålder, kan liknande kopplingar göras till gruppernas förståelse 

av kön i förhållande till nivå. Kapitlet om kön i förhållande till intellektuella funktionshinder visade 

att kön är något som görs och något man uppnår, där West och Zimmermans (1987) teorier 

användes för att belysa detta. Majoriteten av diskussionerna använde sig av begreppen killar och 

tjejer, istället för män och kvinnor, då grupperna diskuterade frågorna i vinjetterna. På samma sätt 

som förhandlingen mellan den sociala åldern och den objektiva kronologiska åldern, görs här en 

förhandling mellan det objektiva biologiska könet och den sociala uppfattningen av det biologiska 

könet. Grupperna gav inga otydligheter i diskussionerna kring om brukarna var sitt objektiva 

biologiska kön, dock skapades förhandlingar då det gällde den sociala uppfattningen för brukarens 

kön. Detta kan sägas visa sig i de ideologiska dilemmana (Edley 2001) och ambivalensen (Sandvin 

et al. 1998; Söder 2000) enhetschefsgruppen utrycker i och med begreppet ”balansgång” när de 

diskuterar svårigheterna kring sin målgrupp och deras diskussioner om kön. På ett liknande sätt 

som stycket ovan kan förståelsen och kunskapen om den sociala uppfattningen för brukarens kön 

inte förklaras utan förståelse och kunskap om brukarens nivå. 

Denna uppsats målar upp bilden av de oreflekterade sociala kategorierna och en verksamhet 

som stångas med balansgången mellan att leda och att styra. Ett svårt och komplext 

verksamhetsområde, där sociala kategorier försvaras och förklaras genom den institutionella 

process verksamheten upprätthåller, och där ideologiska dilemman och ambivalens blir en påtaglig 

del av arbetet för enhetschefer och boendehandledare. Detta är en liten studie som endast berör 

en liten del av den problematik som finns inom verksamhetsområdet och i arbetet med personer 

som har intellektuella funktionshinder. Grupperna nämnde själva under fokusgruppsintervjuerna 

att de skulle behöva diskutera frågor rörande de sociala kategoriseringarna: intellektuella 

funktionsnedsättningar, ålder och kön, för att de ska bli bättre i sitt arbete. Enhetschefsgruppen sade 

att ”…om inte ”vi” säger att man ska tänka så, så kommer ingen att tänka på det…” där jag vill mena att 

det behövs fler studier som analyserar och reflekterar över enhetschefernas och 

boendehandledarnas beskrivande av sociala kategoriseringar, samt vilka ramar detta skapar för 

brukarna de arbetar med, för att denna verksamhet inte ska fasta i gamla hjulspår. Förhoppningsvis 

kan ytterligare studier möjliggöra en mer positiv än negativ påverkan på brukarna, genom den 

omsorg denna grupp ges, så de inte undertrycks av föga anpassningsbara ramar skapade av 

människor i deras omgivning. 
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7 Bilagor 
På följande sidor följer det material som använts under denna uppsats bifogade som bilagor.  

 Bilaga 1 – Intresseanmälan för deltagande i fokusgruppsintervjuer till kandidatuppsats inom 

socialt arbete, version 1.0 

o Detta är den första intresseanmälan jag skrev för insamlandet av intervjupersoner 

till detta arbete. 

 Bilaga 2 – Intresseanmälan för deltagande i fokusgruppsintervjuer till kandidatuppsats inom 

socialt arbete, version 2.0 

o Detta är den reviderade version av intresseanmälan jag skrev och sedan blev den 

slutgiltiga intresseanmälan jag skickade ut för insamlandet av intervjupersoner till 

arbetet. 

 Bilaga 3 – Information inför fokusgruppsintervju, tisdag 11/3-14 

o Detta är ett informationsblad jag sammanfattade till boendehandledargruppen för 

att det skulle säkerställas att de tagit del av informationen för 

fokusgruppsintervjuerna innan dessa påbörjades. 

 Bilaga 4 – Information inför fokusgruppsintervju, fredag 14/3-14 

o Detta är ett informationsblad jag sammanfattade till enhetschefsgruppen för att det 

skulle säkerställas att de tagit del av informationen för fokusgruppsintervjuerna 

innan dessa påbörjades. 

 Bilaga 5 – Vinjett 1, Greta 

o Detta är arbetsmaterial ett av två som användes under fokusgruppintervjuerna för 

att skapa diskussion i grupperna kring de sociala kategoriseringarna intellektuella 

funktionshinder, ålder och kön. 

 Bilaga 6 – Vinjett 2, Hans 

o Detta är arbetsmaterial två av två som användes under fokusgruppintervjuerna för 

att skapa diskussion i grupperna kring de sociala kategoriseringarna intellektuella 

funktionshinder, ålder och kön. 

 Bilaga 7 – Analysschema 

o Detta är det verktyg jag använde mig av för att få rätsida på mitt insamlade 

intervjumaterial och möjliggjorde konstruerandet av min analys. 
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