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 Abstrakt 
 

De senaste åren har det skett stora förändringar inom handikappomsorgen. Syftet med 
denna uppsats var att undersöka och beskriva om och hur omsorgspersonal anser att ut-
vecklingsstördas livsföring har förändrats i och med intentionerna om normalisering 
och integrering. För att uppnå syftet genomfördes fyra halvstrukturerade intervjuer med 
omsorgspersonal som har arbetat inom handikappomsorgen under en längre tid. Resul-
tatet presenteras under följande teman: vardagligt liv, kommunikation, socialt nätverk, 
icke-strukturerad tid, integrering i samhället och normala livsvillkor. Resultaten visade 
att personalen anser att normaliseringsprocessen har nått fram även till individer med 
grav utvecklingsstörning. De lever i en hemlik miljö och har tillgång till stöd och hjälp 
dygnet runt. Utvecklingsstörda är fysiskt integrerade i samhället, däremot är de inte so-
cialt integrerade, p g a att dessa individer inte har så lätt för att socialisera sig, även om 
vi skapar förutsättningar för socialisering. Resultatet belystes med de teoretiska begrep-
pen normalisering och integrering. 
 
 
Nyckelord: avinstitutionalisering, institutionsavveckling, förståndshandikappade, ut-
vecklingsstörda, handikappreformen, normalisering, integrering. 
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1. INLEDNING 
 
Innan jag började studera på Socialhögskolan och även parallellt med studierna har jag 
arbetat som boendestödjare inom handikappomsorgen. När jag valde ämne för min c-
uppsats ville jag välja ett område där jag kunde ha nytta av mina erfarenheter. Jag bör-
jade läsa vad som låg till grund för lagstiftningen om insatser till människor med för-
ståndshandikapp, och blev intresserad av att ta reda på huruvida personer med psykiska 
funktionshinder lever under normala livsvillkor, jämförbara med andra människors. 
Människor med psykiska funktionshinder sågs som ett socialt problem under en stor del 
av 1900-talet, ett problem som måste gömmas för att skydda allmänheten. Den så kal-
lade normaliseringsprincipen, som handlade om att levnadsförhållandena för psykiskt 
funktionshindrade skulle göras så lika samhällets gängse som möjligt, började göra sig 
gällande mot slutet av 1950-talet. Normaliseringsprincipen kom att kombineras med in-
tegreringsprincipen, som innebär att personer med utvecklingsstörning skall leva bland 
andra människor. Dessa båda principer ville man förverkliga genom en avinstutionali-
sering, dvs nedläggning av alla stora institutioner (Brusén & Hydén, 2000).  
 
Tanken med denna studie är att den skall leda till uppmärksamhet kring psykiskt funk-
tionshindrades villkor, för var och en som tar del av min uppsats. Enligt lagstiftningen 
har människor med psykiska funktionshinder rätt att vistas ute i samhället på samma 
villkor som vem som helst. För att ta reda på vilka följder avinstitutionaliseringen har 
fått i praktiken beslöt jag att intervjua omsorgspersonal om deras tankar och erfarenhe-
ter kring detta tema.  
 
 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida omsorgspersonal anser att personer med ut-
vecklingsstörning lever ett liv som andra och är integrerade i samhället. Syftet är även 
att ta reda på om och hur omsorgspersonal anser att avinstitutionaliseringen har föränd-
rat utvecklingsstördas livsföring. För att ge läsaren konkreta exempel på hur utveck-
lingsstördas vardag ser ut nu samt hur den såg ut innan avinstitutionaliseringen kommer 
jag att ge exempel från en gruppbostad kallad ”Ettan”. Personerna som bor på gruppbo-
staden refereras till som de boende. 
 

2.2 Frågeställningar 
 
För att uppnå syftet har följande frågeställningar utarbetats: 
• Har avinstitutionaliseringen ur personalens perspektiv medfört förändringar 
 i de boendes livsföring? 
• Anser personalen att de boende är integrerade i samhället i enlighet med 
 normaliseringsprincipens mål? 
• Anser personalen att de boende lever under ”normala” livsvillkor, dvs ser 
 deras vardagslivsvillkor ut som samhällets gängse? 
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3. BAKGRUND 
 
Min ambition var att uppsatsen skulle handla om fyra specifika vuxna människor med 
grav utvecklingsstörning kombinerat med autism, vilka jag har kommit i kontakt med i 
mitt arbete som boendestödjare. Jag ville undersöka hur just dessa personers vardagliga 
liv såg ut innan avinstitutionaliseringen, och vilka förändringar i det vardagliga livet 
denna har fört med sig. I praktiken kom uppsatsen dock att handla om utvecklingsstör-
da i allmänhet och hur inställningen till dem har sett ut under de senaste drygt hundra 
åren. ”Ettan” kommer att användas som exempel för att läsaren skall få en konkret bild 
av hur utvecklingsstördas vardag ser ut. För att ge läsaren en bild av hur vardagen på en 
gruppbostad ser ut ges under rubriken Respondentgruppen och gruppbostaden en be-
skrivning av rutinerna på ”Ettan”.  
 
De boende på ”Ettan” har grav utvecklingsstörning kombinerat med autism, vilket med-
för en nedsättning i intellektuella funktioner, brist på känslomässig kontakt med andra 
människor och nedsatt kommunikation. Utvecklingsstörning orsakas oftast av skador i 
det centrala nervsystemet. Man brukar tala om lindrig (lätt), måttlig eller grav (svår) ut-
vecklingsstörning (Bakk & Grunewald, 2004). Det är en fråga om hur mycket perso-
nerna kan klara på egen hand och vad de behöver hjälp med. En gravt utvecklingsstörd 
person är i behov av konstant hjälp. Enligt Bakk och Grunewald (2004) befinner sig 
gravt utvecklingsstörda i A-stadiet, vilket motsvarar det stadium i tänkandet som ett 
normalbegåvat barn står på från födseln upp till två år. Den förståndshandikappade upp-
lever känslor och konkret verklighet, men förstår inte bilder och har inget språk, förkla-
rar författarna. Däremot är det fel att tro att den förståndshandikappade vuxne inte har 
kunskaper. Förståndshandikappade vuxna har kunskaper, men förstår dem på ett enkla-
re sätt (Grunewald, 1988). Typiskt för autism är brist på känslomässig kontakt med 
andra människor samt stumhet eller nedsatt kommunikation (Wing, 1998). Ett ensidigt, 
repititivt mönster av aktiviteter och intressen förekommer allmänt. Stereotypa beteen-
den kan handla om tågång, vaggningar, handviftningar, men även att slå sig själv eller 
ha sönder kläder och föremål, förklarar Wing. Gotthard (2002) uppger att det hos per-
soner med autism i regel också finns ett stort motstånd mot förändringar.  
 
Benämningarna på personer med utvecklingsstörning har varierat under tidens gång. På 
1800-talet kallade man dem menlösa, slösinta, vanlottade, fjåskiga, klensinta, svagsinta, 
idioter eller sinnesslöa. De två sistnämnda beteckningarna kom att användas till mitten 
av 1950-talet, då psykiskt efterbliven blev den officiella beteckningen. År 1968 blev 
termen psykiskt utvecklingsstörd, 1994 togs ”psykiskt” bort och benämningen blev ut-
vecklingsstörd (Grunewald & Olsson, 1997). Förståndshandikappad, psykiskt funk-
tionshindrad och utvecklingsstörd är begrepp som används idag. I denna uppsats kom-
mer flera av dessa olika uttryck att användas, beroende på sammanhang och vilken be-
nämning som används i refererad litteratur. 
 
Under en stor del av 1900-talet var det vanligt att människor med utvecklingsstörning 
placerades på institution (Bakk & Grunewald, 2004). Enligt författarna bygger en insti-
tution på en hög grad av rationalisering; maten lagas centralt i storkök, inköp av kläder 
görs kollektivt, inredningen är standardiserad och vårdare har till uppgift att sköta ett 
stort antal personer på effektivaste sätt. Ofta delar personalen upp arbetet mellan sig, 
istället för att var och en har hand om några personer. Vårdarna ges inte möjlighet att 
variera vården efter den enskildes behov. Institutioner kännetecknas även av hierarki, 



 6

där ansvaret är koncentrerat till toppen och blir tunnare ju längre basen man kommer, 
där den viktigaste kunskapen om den enskilde finns (Bakk & Grunewald, 2004). 
 
De fyra personer, vars livsföring kommer att undersökas i denna uppsats, har samtliga 
tillbringat en stor del av sina liv på institutioner av olika slag. Sedan sju år tillbaka bor 
de i en gruppbostad i ett område utanför Stockholm. De förstår talat språk, men pratar 
inte själva. Detta är orsaken till att personal har intervjuats istället för att frågorna har 
ställts till de boende. Undersökningen inriktar sig följaktligen på de sidor av tillvaron 
som kan beskrivas konkret. Med livsföring avses i denna studie utvecklingsstördas situ-
ation med avseende på hur deras vardagliga liv ser ut, vilket socialt nätverk de har samt 
vad de gör på icke-strukturerad tid. Med icke-strukturerad tid avses ledig tid, dvs när 
personerna är fria att själva disponera sin tid.  
 

3.1 Historisk tillbakablick 
 
Vilken syn på utvecklingsstörda som är rådande i samhället avgör hur omsorgerna om 
dem utformas. Jag anser att det är relevant med en beskrivning av hur man har sett på 
utvecklingsstörda, samt hur synen på dem och därmed omsorgerna har förändrats under 
de senaste drygt 100 åren. Även om avsnittet inte är nödvändigt för att läsaren skall 
kunna sätta in studien i ett sammanhang, finns det med för att man skall kunna se hur 
rådande tidsanda påverkar omsorgerna. Här ges en förklaring till varför utvecklings-
störda tvingades leva sina liv på stora institutioner, samt varför man senare beslöt sig 
för att lägga ner institutionerna. 
 
 Under 1800-talet började man placera svagsinta på uppfostringsanstalter, eller som de 
också kallades, sinnesslöskola eller idiothem (Grunewald & Olsson, 1997). Man ville 
skydda de sinnesslöa från den onda omvärlden. Omsorgerna präglades i mycket av pi-
onjäranda och enskild verksamhet, och Bakk & Grunewald (2004) har uppfattningen att 
kvaliteten i omsorgerna var relativt hög under de första trettio-fyrtio åren.  Undervis-
ningen präglades av optimism och förväntan att barnen skulle bli ”samhällsdugliga 
medborgare”. Tanken var att de skulle leva ett självständigt liv ute i samhället när de 
blev vuxna. Under sinnesslöskolornas första tid upplevde man att man gjorde underverk 
med barnen. Graden av utvecklingsstörning varierade mycket inom gruppen och somli-
ga barn var inte alls utvecklingsstörda, utan deras begåvningshandikapp var ett resultat 
av fattigdom och understimulans. När man efterhand lärde sig vilka barn som verkligen 
var utvecklingsstörda blev resultaten mindre goda. Okunskapen och fördomarna kring 
dessa barn var mycket stora. Man trodde att orsaken till idioti var dryckenskap eller till-
fällig berusning hos fadern (Grunewald & Olsson, 1997). 
 
I början på 1900-talet började man upptäcka att de utvecklingsstörda inte blev kapabla 
att ta hand om sig själva efter sex år i sinnesslöskolan (Bakk & Grunewald, 2004). Man 
menade att man måste bygga ut anstalterna så att man istället kunde ta hand om dem 
där hela livet. Vid denna tid kom även ärftlighetsläran att prägla omsorgerna. Man ville 
förhindra att fler sinnesslöa kom till världen, därför måste de som fanns komma på an-
stalter. Män och kvinnor bodde åtskilda. Man ansåg att enbart genom största möjliga 
könsseggregering kunde man tillåta de utvecklingsstörda röra sig fritt i omgivningen. 
Att en patient skulle träffa på någon av det motsatta könet trodde man skulle få vådliga 
följder, nämligen att de skulle få barn och sprida sina ”mindervärdiga” arvsanlag vida-
re. Därför byggdes rastgårdar med höga stängsel för att hindra män och kvinnor att mö-
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tas (Bakk & Grunewald, 2004). I praktiken var flertalet män inkapabla att genomgöra 
ett samlag och kvinnorna i praktiken infertila (Graninger & Lovén, 1994). Att man iso-
lerade kvinnor och män ifrån varandra fick som följd en bristande känslomässig utveck-
ling hos patienterna, särskilt hos kvinnorna. Det var inte ovanligt att dessa kvinnor upp-
levde skengraviditet och skenförlossning. Bland männen förekom homosexuella utnytt-
janden (Grunewald & Olsson, 1997).  
 
Man ansåg att samhället måste skyddas från de sinnesslöa, som ansågs vara en moralisk 
fara då man menade att de hade en benägenhet för brottsliga handlingar (Bakk & Gru-
newald, 2004). Detta synsätt ledde år 1916 till ett beslut om äktenskapsförbud, för sin-
nesslöa, sinnessjuka och epileptiker, 1934 beslöts även att dessa grupper skulle sterili-
seras. Synsättet ledde till en nergång i kvaliteten i omsorgerna med fruktansvärda för-
hållanden på både specialsjukhus och vårdhem som följd (Bakk & Grunewald, 2004). 
 
Anstalterna uppfördes ofta ute på landsbygden där de intagna levde sina liv utan att nå-
gonsin behöva lämna området. Orsaken var att man ville skydda allmänheten (Grune-
wald & Olsson, 1997). Den klassiska anstalten var vad som brukar kallas en total insti-
tution, som bland annat karakteriserades av att all interaktion med och mellan de intag-
na skedde inom anstalten. Den dagliga interaktionen var planerad och följde en i förväg 
uppgjord plan, och de olika påtvingade aktiviteterna samordnades för att uppfylla insti-
tutionens officiella målsättningar (Goffman, 1973). Vården på institutionerna var medi-
cinskt inriktad och man satsade litet eller inte alls på att stimulera och aktivera patien-
terna. Vården var till stor del inriktad på förvaring och att skydda omvärlden från att se 
dessa individer. Det fanns varken tidningar eller radio på avdelningarna, inga leksaker 
på anstalterna för barn. Den påtvingade sysslolösheten var total och man var helt isole-
rad från omgivande samhälle. Ensamheten var stor trots att patienterna var många. 
Följden blev bisarra beteenden, självdestruktivitet och depression (Grunewald & Ols-
son, 1997).  
 
Det var vanligt med tvångsbälten, inlåsning på isoleringsrum och kroppslig bestraffning 
(Bakk & Grunewald, 2004). Patienterna sov i stora sovsalar och många tvingades vara 
sängliggande hela dygnet. Hygienen sköttes enligt löpande band-principen. Det var inte 
tillåtet med egna kläder eller personliga ägodelar. Patienterna intog all mat med sked, 
eftersom kniv och gaffel ansågs för farliga (Bakk & Grunewald, 2004). 
 
Vårdrutinerna var oflexibla och icke-individuella och personalens arbetsuppgifter var 
strängt hierarkiskt ordnade. De intagna på anstalterna skulle vänjas av med sina ovanor, 
vilket skedde genom ständig uppfostran, tillsyn och kollektiva regler (Grunewald & 
Olsson, 1997). Straff tillämpades vid överträdelse av regler och straffmetoden kunde 
bestå av aga med björkris, att patienterna inte fick mat eller att de skickades i säng. 
Långt in på 50-talet var ett vanligt straff (speciellt för barn) att tvingas ligga till sängs 
hela dagar (Grunewald & Olsson, 1997).  
 
Läkare rekommenderade föräldrar som fått ett handikappat barn att genast lämna det till 
institutionsvård (Bakk & Grunewald, 2004). Man strävade efter att barn med liknande 
handikapp skulle placeras på samma anstalter, vilket ledde till att många barn måste 
flytta långt från sin hemort. Föräldrarna fick inga bidrag för att besöka sina barn, vilket 
gjorde det svårt för många att besöka barnen. Läkare och vårdpersonal talade till och 
med om att barnet mådde bäst av att inte ha någon som helst kontakt med föräldrarna. 
Det fanns inga utrymmen på vårdhemmen där föräldrarna ostörda kunde umgås med 
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sitt barn, vilket ytterligare bidrog till att föräldrarna drog sig för att åka dit. Föräldrar 
påtalade att deras barn gick tillbaka i utvecklingen. Trots det uppmanades föräldrar 
ännu under 1960-talet att lämna bort sina barn till ett vårdhem (Bakk & Grunewald, 
2004).  
 
Mot det medicinska synsättet stod ett pedagogiskt som framhävde att utvecklingsstörda 
kan lära sig saker och utvecklas precis som andra människor (Bakk & Grunewald, 
2004). Detta synsätt kom att dominera under 1950- och 60-talen. Man betonade de ut-
vecklingsstördas rätt till utbildning och sysselsättning och började inrätta dagcenter runt 
om i landet (Bakk & Grunewald, 2004). Vid denna tid upphävdes även könssegre-
geringen och det bestämdes att nu skulle män och kvinnor bo tillsammans. Rastgårdar-
na togs bort. Resultatet av att könssegregationen försvann visade sig med en gång ge-
nom att kvinnorna mognade och blev lugna. Männen började intressera sig för hur de 
såg ut och hur de klädde sig. De började uppvakta kvinnorna och blev intresserade av 
sin omgivning (Grunewald & Olsson, 1997).  
 
I slutet av 1960-talet började man inse att ett vårdhem inte är en lämplig uppväxtmiljö 
för ett barn, hur många experter som än är anställda (Bakk & Grunewald, 2004). Idag 
vet man att barn med funktionshinder behöver sina föräldrar lika mycket som alla andra 
barn (Lindehag & Lindberg, 1998). Bristen på anknytning och ömsesidigt samspel mel-
lan föräldrar och barn har gjort att många medelålders och äldre som vuxit upp på insti-
tution, söker ständig uppmärksamhet och bekräftelse av andra utan att våga knyta käns-
lomässiga band. En djup känslomässig relation med få personer är grunden för en sena-
re utveckling av kontakter med andra. Idag växer de flesta barn med funktionshinder 
upp hos sina föräldrar, vilket ger dem en bättre start i livet (Lindehag & Lindberg, 
1998). 
 
Omsorgslagen, dvs Lagen om omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, kom 1967 
och i och med denna introducerades begreppet utvecklingsstörd (Eriksson & Törnqvist, 
1995). Nu skulle alla barn som inte tidigare fått någon undervisning gå i träningsskola. 
Särskolans klasser integrerades i allt större utsträckning i vanliga skolor. Barn och vux-
na som inte kunde komma till någon daglig verksamhet skulle ges hemmavård. Det be-
tonades att man skulle använda sig av så öppna omsorgsformer som möjligt. Man bör-
jade tala om begrepp som normalisering och integrering. Med dessa avses rätten till en 
normal livssituation med en egen bostad, arbete eller daglig sysselsättning och fritid. 
Dessa principer gäller oavsett handikappets grad. De gamla anstalterna började anses 
föråldrade och man började lägga ner eller bygga om dessa till mindre enheter med 
mindre avdelningar. Under andra hälften av 1960-talet lanserades den lilla gruppens 
princip för att lösa diskussionen om hur stor en vårdavdelning skulle vara. Det beslöts 
att det skulle vara högst tolv boende på varje avdelning, från att tidigare ha varit fritt 
fram för byggherren. Antalet minskades till åtta i början av 1970-talet och fyra i början 
av 1980-talet (Eriksson & Törnqvist, 1995). 
 
En ny omsorgslag, Lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, kom 
1985. Nu ålades landstingen att planera en avveckling av vårdhemmen och specialsjuk-
husen. Nyintagningar av barn förbjöds och vuxna fick tas in på dessa endast om det 
fanns synnerliga skäl (Eriksson & Törnqvist, 1995). Omsorger skulle anpassas efter 
mottagarens individuella behov (Färm, 1999). 
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1985 års omsorgslag ersattes 1994 av Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, LSS. Den stadgar om rätten till särskilda insatser för de med stora fysiska el-
ler psykiska funktionshinder. Både  1985 års omsorgslag och LSS kan ses som kom-
pensatoriska lagar som bygger på det miljörelaterade handikappbegreppet, det vill säga 
att handikappet ligger i miljöns fysiska begränsningar, inte hos individen (Färm, 1999). 
De stödinsatser som personer med funktionshinder har behov av regleras även av Soci-
altjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Handikappolitikens över-
gripande mål är att personer med funktionshinder skall kunna leva ett normalt liv i ge-
menskap med andra människor (Eriksson & Törnqvist, 1995).  
 

3.2 Handikappreformen 
 
Handikappbegreppet började förändras under 1960-talet. Gradvis uppstod ett synsätt 
där handikapp inte längre sågs som en egenskap hos den som har en funktionsnedsätt-
ning, utan handikappet förorsakas av brister i miljön (Carlberg, Karlsson & Larsson, 
1992). Forsberg & Hall-Lord (1994) uppger att faktorer som medverkar till att personer 
med funktionshinder blir handikappade kan ses som ramfaktorer som kan skapas eller 
förhindras. Ramfaktorer som kan vara handikappande kan exempelvis avse tillgång till 
tolkhjälp. De kan också relateras till bristande utrustning av allmänna kommunikatio-
ner. Ramfaktorer kan vidare hänföras till fördomsfulla attityder till människor med 
funktionshinder eller ekonomiska i bemärkelsen att den enskilde åsamkas extrakostna-
der som en följd av sitt funktionshinder. Organisatoriska ramfaktorer kan vara bristfäl-
lig överskådlighet i organisationen av stöd, service och behandling. Höga trottoarkanter 
kan ses som exempel på begränsningar i den fysiska miljön (Forsberg & Hall-Lord, 
1994). 
 
I Regeringens proposition (1993/94:218) talades det om normalisering och integrering, 
det vill säga att alla har rätt till ett självständigt liv, att bo under hemlika former och ha 
en meningsfull sysselsättning och fritid. Reformen innebar förutom förändrad lagstift-
ning även nya stats- och stimulansbidrag samt kommunalisering av de särskilda omsor-
gerna för utvecklingsstörda. Målet med handikappreformen var ökat självbestämmande 
och inflytande och att det inte skall vara någon skillnad i levnadvsvillkor för personer 
med funktionshinder jämfört med andra människor.  
 
Forskningen visar dock att det finns skillnader i levnadsvillkor. En handikapputredning 
som gjordes 1988 konstaterade omfattande brister som gällde, förutom insatsernas om-
fattning och innehåll, även enskildas möjlighet att själva bestämma över och planera sitt 
liv (Brusén & Hydén, 2000). Tideman (1996) har konstaterat att utvecklingsstörda ge-
nerellt sett inom de flesta områden har sämre levnadsvillkor än befolkningen i stort, 
samtidigt som de utvecklingsstörda som deltog i Tidemans undersökning, framhöll att 
de är nöjda med sina levnadsvillkor. Färm (1999) tar upp två sätt att mäta goda lev-
nadsvillkor. Objektiva levnadsvillkor utgår från aspekter som bostadsstandard, arbete, 
ekonomi, sociala relationer. Det andra sättet mäter subjektiv tillfredsställelse med de 
egna levnadsvillkoren. Subjektiv förnöjsamhet kan bero på utvecklingsstördas begrän-
sade perspektiv, dvs de har upplevt betydligt sämre omsorg än de nu har, eller så inne-
bär själva förståndshandikappet svårigheter att tänka sig in i alternativa situationer. 
Man kan också tänka sig att utvecklingsstörda anpassar sig efter de referensramar de 
har och att tillfredsställelse är en abstrakt företeelse som lätt ändras beroende på hur 
frågan framställs (Färm, 1999).  
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I och med handikappreformen skulle alla utvecklingsstörda få möjlighet att flytta till 
sina hemkommuner. Landstingen och kommunerna fick gemensamt i uppdrag att plane-
ra för avveckling av vårdhem och specialsjukhus för utvecklingsstörda. I början av 
1999 fanns endast ett mindre antal vårdhem kvar, och efter år 2000 godkändes inte 
längre de traditionella institutionerna som en omsorgsform (Brusén & Hydén, 2000). 
Detta att man lade ner institutionerna kallas avinstitutionalisering. Gruppbostaden ska-
pades som ett alternativ till institutionen. Istället för att bo på institution skulle utveck-
lingsstörda bo under hemlika former i egen lägenhet, alternativt gruppbostad, och fun-
gera som likvärdiga medborgare i samhället (Tideman, 1996). 
 

3.3 Boendemiljöns betydelse för individens utveckling 
 
Grunewald m.fl (1988) förklarar att de allra mest handikappade upplever och reagerar 
på sina känslor, behov och sinnesintryck, men reflekterar inte över dem. De fysiska och 
känslomässiga kvaliteterna i miljön är lika viktiga för dem som för någon annan. Käns-
lomässig torftighet leder till störningar och stereotypier, oberäknelig aggressivitet eller 
håglöshet och självstimulering. Inte sällan tolkas ofta dessa reaktioner felaktigt som en 
ytterligare sida av begåvningshandikappet. De är inte passiva för att de inget begriper, 
utan på grund av det bemötande de får. Om den förståndshandikappade inte är under-
stimulerad eller rutinvårdad, så är han mycket medveten om det som händer omkring 
honom. Han kan om man visar honom individuell hänsyn vara välanpassad. Detta inne-
bär att man måste arbeta med hela situationen. Det går inte bara att bryta det isolerade 
beteendet. Miljön måste göras normal i vissa avseenden: trygghet, kontinuitet i mänsk-
lig kontakt, uppmärksamhet och sysselsättning. (Grunewald m.fl, 1988). 
 
Kylén (Grunewald m.fl,1988) förklarar att institutionsboende har konstaterats ha en rad 
negativa effekter på individen. Rutinerna på stora institutioner är ofta oflexibla och 
icke-individuella. Det är svårt att uppfatta personer som enskilda individer i stora grup-
per, vilket ger upphov till kollektiva arbetsformer där det mesta görs i grupp i stället för 
enskilt. Kylén förklarar att stora boendegrupper på stora institutioner med sina oflexibla 
vårdrutiner stör begåvningsutvecklingen samt försvårar utvecklingen av självkänsla, 
känslo- och behovsmognad. Enligt Kylén främjas omsorgstagarnas psykiska utveckling 
inte i sådan miljö varför den inte är lämplig som boendeform.  
 
Det finns dock åtgärder som kan förbättra institutionen som boendeform, hävdar Gru-
newald (1998). För det första skall man ha kunnig och engagerad personal som har an-
svar för de enskilda personerna, eftersom en stabil känslomässig kontakt främjar ut-
vecklingen av självkänsla. För det andra bör man minska på rutiner som hindrar indivi-
duell anpassning, till exempel vid uppstigning, sänggående, val av mat, kläder och sys-
selsättning (Grunewald m.fl, 1988). 
 
Boende på gruppbostad innebär att bo i en egen lägenhet med tillgång till personal och 
gemensamhetsutrymmen. För att bostaden skall få prägel av ett privat hem har perso-
nerna privata föremål, till exempel egna möbler. När det gäller vardagssysslor som mat-
lagning, tvätt och städning kan de boende delta efter egen förmåga (Grunewald m.fl, 
1988). Enligt Socialstyrelsens beskrivning består en gruppbostad av ett litet antal full-
värdiga bostäder med tillgång till ett gemensamt utrymme där personligt stöd kan ges 
alla tider på dygnet. Eftersom man eftersträvar en hemlik miljö skall antalet boende inte 
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vara högre än fem. Gruppbostaden skall vara belägen i ett vanligt bostadsområde och 
ha tillgång till allsidig service, såsom affärer, kommunikationer och organiserade fri-
tidsaktiviteter. De boende skall ges möjlighet till gemenskap och samvaro samt att delta 
i samhällets olika aktiviteter. Daglig verksamhet skall anordnas utanför gruppbostaden 
(Socialstyrelsen, 1990).  
 
Antalet boende på gruppbostaden skall helst ligga mellan tre och fem, och personal-
styrkan skall inte vara alltför stor, eftersom det kan antas att den enskilde önskar få sitt 
behov av stöd tillgodosett av så få personer som möjligt (Bakk & Grunewald, 2004). I 
en liten grupp blir individens behov mer synliga och han eller hon har större möjlighe-
ter att påverka och ha inflytande över sin livsmiljö Spontanitet underlättas och enskilda 
personers behov och intressen kan lättare styra verksamhetens innehåll om grupperna är 
små, enligt samma författare. 
 
Hur pass hemlikt boendet i gruppbostäder är, kan bland annat avspeglas i vilka person-
liga tillhörigheter boende har. Ett sätt att undersöka om boendet kan karakteriseras som 
ett privat hem eller som en institution, är att se i vilken utsträckning personen t ex har 
egna möbler och i vilken utsträckning han kan välja vem han bor tillsammans med. 
Hemlikheten kan ökas genom att boende efter egen förmåga ges möjlighet att delta i 
vardagssysslorna. Tideman (2000) konstaterar i sin avhandling, vars syfte var att mäta 
levnadsvillkoren för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, att antalet 
personer som delar i vardagssysslorna ökat markant från 1991 till 1995. Tidigare var 
det rutinerna i boendet som hindrade, varför författaren drar slutsatsen att förändringen 
kan kopplas till vårdhemmens avveckling och den därigenom minskade rutiniseringen 
av boendet. 
 
Gruppbostaden har dock inte enbart fört goda saker med sig. Färm (1999) beskriver att 
gruppbostaden som boende- och omsorgsform rymmer motsägelser. En svårighet hand-
lar om motsägelsen mellan samhällsmål och faktisk verklighet. En annan svårighet 
handlar om relationen mellan det privata och det gemensamma, hur mycket som skall 
göras enskilt i den egna lägenheten och vad som skall ske tillsammans i den gemen-
samma delen. Gruppbostaden rymmer ett slags paradox i och med att den är både ett 
hem och en arbetsplats, anser Färm.  
 

3.4 Gravt utvecklingsstördas kommunikation 
 
I resultatdelen kommer det att tas upp hur de boende på ”Ettan” kommunicerar. Jag an-
ser det relevant att informera läsaren om vad forskningen säger kring temat kommuni-
kation. Finns det överhuvudtaget möjlighet att kommunicera med andra människor om 
man saknar ett verbalt språk? Att lära sig tolka och förstå hur människor kommunice-
rar, som inte kan uttrycka sig verbalt, är en stor del i arbetet med utvecklingsstörda. Att 
detta inte är helt lätt alla gånger har jag personligen fått erfara i mitt arbete som bonde-
stödjare. I Furenheds avhandling En gåtfull verklighet (2000) diskuterar författaren 
kring vilka möjligheter vi har att förstå eller kommunicera med gravt utvecklingsstörda 
människor. Enligt Furenhed är kommunikationens viktigaste syften att uttrycka känslor, 
att påverka andra, att informera eller att etablera och upprätthålla kontakt med andra. 
Ett visst uttryck kan ha olika funktioner, var för sig eller tillsammans. Ett brummande 
ljud som frambringas nästan utan avbrott kanske inte betyder något alls. Kanske är det 
en ofrivillig reflexrörelse i stämbanden. Men det kan också betyda att personen vill ut-



 12

trycka något. Det kan vara hans sätt att gråta när han inte mår bra (uttrycker känslor). 
Kanske ber han personalen att hämta vatten (påverka andra)? Han kanske informerar 
om att han är hungrig. Eller han kanske känner sig ensam och försöker etablera kon-
takt? Här måste vårdaren pröva sig fram för att få klarhet om vad personen önskar (Fu-
renhed, 2000). 
 
Furenhed (2000) beskriver att många utvecklingsstörda använder ljudframställning av 
olika slag. Det kan röra sig om mummel, brummanden, stönanden, skratt, skrik och 
upprepade enstaviga ljud. Att göra ljud är ett effektivt sätt att påkalla uppmärksamhet, 
eftersom ljud kan uppfattas utan att man ser den som frambringar dem. Däremot krävs 
det att man iakttar noga för att man skall upptäcka ett svagt motoriskt tecken, exempel-
vis en rynka mellan ögonen. Hos många gravt utvecklingsstörda är den icke-verbala 
kommunikationen den dominerande. 
 
Furenhed (2000) uppger vidare att motorisk framställning ofta är ett framgångsrikt sätt 
för gravt utvecklingsstörda att uttrycka önskningar och intressen. Många visar sina 
känslor med ett intensivt och uttrycksfullt kroppsspråk, till exempel genom att skrika 
och slåss, stampa i golvet, eller bitas för att visa ilska. Skratta, springa omkring för att 
uttrycka glädje och uppspelthet. Vanligt är även att sträcka sig efter eller peka på det 
som intresserar. En speciell form av handlingar som kan hänföras till motorisk fram-
ställning är så kallat självskadande beteende, vilket ofta tycks vara ett sätt att uttrycka 
önskan om kontakt med andra. Det bästa motmedlet mot sådana handlingar att lära de 
utvecklingsstörda andra sätt att kommunicera. 
 
Grunewald (1988) påpekar att en noggrann observation av den utvecklingsstördes ut-
tryck och beteenden är en grundförutsättning för tolkningsarbetet. Om kommunikatio-
nen inte leder till något resultat, upphör personen så småningom med den kommunika-
tion som finns. För att detta inte skall ske, är det viktigt att personen lever i en liten 
grupp där inte rutiner, som  bestämts av andra behov, stör samspelet. 

 
 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Under denna rubrik följer en beskrivning av begreppen normalisering och integrering, 
vilka ligger till grund för hur insatser och stöd till utvecklingsstörda utformas. Princi-
perna kan tolkas på flera sätt och har varit föremål för internationell debatt under årens 
lopp. En skiljelinje går mellan den amerikanska tolkningen, främst företrädd av Wol-
fensberger, och den skandinaviska modellen som Bakk-Mikkelsen och Nirje står bak-
om. Den amerikanska tolkningen står för att personer med utvecklingsstörning kan 
uppnå normalisering genom att tränas i att ta till sig de beteenden som anses som nor-
mala och därigenom få tillgång till socialt värdefulla roller i samhället (Wolfensberger, 
1983). Den skandinaviska tolkningen inriktar sig mer på de omgivande faktorerna och 
vilkoren och menar att normalisering handlar om att personer med utvecklingsstörning 
har rätt till likvärdiga levnadsvillkor som andra, t ex i form av boende, fritidsaktiviteter 
m.m. Handikappreformen bygger till stor del på den skandinaviska normaliseringsprin-
cipen med sin betoning på jämlikhet i levnadsvillkor (Brusén & Hydén, 2000). Efter-
som denna undersökning belyser svenska förhållanden har jag valt att främst inrikta 
mig på svensk litteratur. Nedan presenteras den skandinaviska tolkningen av normalise-
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ringsprincipen samt integreringsprincipen, medan den amerikanska tolkningen inte 
kommer att beröras närmare. 
 
 

4.1 Normalisering & integrering 
 
Normaliseringsprincipen formulerades på 1950- och 1960-talen av Bank-Mikkelsen 
och Nirje. Principen var ett led i att reformera institutionerna för personer med utveck-
lingsstörning. Nirje ansåg att institutionsboendet skilde personer med utvecklingsstör-
ning från andra människor och gav dem sämre livsvillkor än övriga i samhället. Det 
fanns påtagliga skillnader i levnadsförhållanden för människor med utvecklingsstörning 
och människor utanför institutionerna. Detta konstaterande låg tillsammans med vet-
skapen om institutionslivets negativa inverkan till grund för utvecklandet av normalise-
ringsprincipen. Principen formulerades så här: 
 
”Göra tillgängliga för de utvecklingsstörda de vardagsmönster och vardagslivsvillkor 
som ligger så nära samhällets gängse som möjligt (Nirje, 2003)”. 
             
Grunewald (1973) framhåller att denna princip skulle gälla för alla utvecklingsstörda, 
oberoende av om de är lindrigt eller gravt utvecklingsstörda. Det innebär för individer-
na att få ha normal dygnsrytm, vilket betyder att man skall stiga upp och bli klädd även 
om man är gravt utvecklingsstörd och rörelsehindrad. Måltiderna skall intas under nor-
mala förhållanden; någon gång under dagen kan man äta i stora grupper, men för det 
mesta skall måltiden intas under familjeliknande förhållanden och i lugn och ro.  
 
Enligt Grunewald (1973) betyder en normal dygnsrytm också att man bara för att man 
är utvecklingsstörd inte skall behöva gå till sängs tidigare än sina jämnåriga. Miljön 
måste vara utformad så att den enskilde individen har möjllighet att dra sig tilbaka om 
han så önskar. Normaliseringsprincipen omfattar även en normal veckorutin med arbete 
och fritid på olika platser. Dessutom innebär det att ha en normal årsrytm genom att fira 
helger och högtidsdagar av personlig betydelse, såsom födelsedagar. De flesta männi-
skor reser på semester åtminstone en gång om året för att få fysisk och psykisk omväx-
ling och avkoppling. Man har funnit att resor har mening och värde även för svårt och 
djupt utvecklingsstörda (Grunewald, 1973).  
 
Normalisering innebär också att man skall ha möjlighet att uppleva livets normala ut-
vecklingsfaser (Grunewald, 1973). Barn skall ha tillgång till en varm atmosfär och fost-
ras av ett fåtal vuxna. Handikappade barn har ett speciellt stort behov av stimulans, för 
att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Utvecklingsstörda vuxna bör få uppleva 
övergången till vuxenlivet genom markerade förändringar i miljö och levnadsomstän-
digheter. Lika normalt som det är för barn att bo hos sina föräldrar, lika normalt är det 
för unga vuxna att flytta hemifrån och börja leva så självständigt som möjligt. Ålder-
domen består för de flesta i kontakten med det som gett livet innehåll och mening, i el-
ler nära den miljö som är förtrogen och där vänner och bekanta finns. Därför, framhål-
ler Grunewald (1973), bör bostäder för utvecklingsstörda gamla anordnas i närheten av 
den plats där de har tillbringat sitt vuxna liv, om de nu inte kan bo kvar där.  
 
Enligt normaliseringsprincipen skall de utvecklingsstördas egna val, önskemål och krav 
respekteras och beaktas så mycket som möjligt (Grunewald, 1973). Alla skall leva i en 



 14

tvåkönad värld, vilket innebär att det bör finnas såväl manlig som kvinnlig personal i 
olika typer av bostadsenheter, samt att utvecklingsstörda människor av båda könen har 
möjlighet att umgås på ett fritt sätt som överensstämmer med normala förbehåll. Gru-
newald (1973) påpekar att utvecklingsstörda skall ha samma ekonomiska villkor som 
andra, vilket innebär att de skall ges samma grundläggande ekonomiska och sociala 
trygghet i form av barnbidrag, förtidspensioner, ålderspensioner eller minimilöner. En 
betydelsefull del av normaliseringsprincipen innebär att bostadsstandarden skall vara 
densamma som för motsvarande inrättningar för andra medborgare (Grunewald, 1973). 
              
Tillvaron på institutionerna skulle bli mer lik den övriga befolkningens om dessa punk-
ter genomfördes. Ambitionen att personer med utvecklingsstörning skulle leva ett så 
normalt liv som möjligt visade sig vara svår att förverkliga inom institutionernas ram 
och så småningom uppstod krav på avveckling av institutionerna (Tideman, 2000).  
 
Det viktigaste medlet för att uppnå normaliseringsprincipens mål – att personer med 
funktionshinder skall få stöd att leva som andra och med andra - har visat sig vara inte-
grering. Termen betyder att man återför delar till en helhet. Motsatsen är segregering, 
som innebär att man bryter loss något från dess naturliga sammanhang. Integrering för-
utsätter att man först har blivit segregerad. Bakk & Grunewald (2004) skiljer mellan fy-
sisk och social integrering. Med fysisk integrering menas att man geografiskt ordnar en 
bostad eller ett arbete ”i det vanliga samhället”. Den fysiska integreringen är en förut-
sättning för social integrering, det vill säga att individen får möjlighet till meningsfulla 
relationer till andra människor (inte bara personal). Tøssebro (2004) tar upp en tredje 
form av integrering, den funktionella, och konstaterar att integreringen förverkligats i 
och med att i princip alla barn med utvecklingsstörning idag växer upp hos sina biolo-
giska föräldrar och får sin barnomsorg och utbildning tillsammans med andra barn. 
Vuxna med utvecklingsstörning bor numera i gruppbostäder eller egna lägenheter som 
oftast ligger i vanliga bostadsområden, och de handlar i samma affärer som andra vux-
na. Dessa exempel får utgöra belägg för att den fysiska och funktionella integreringen 
är förverkligad. Däremot tycks den sociala integreringen vara svårare att förverkliga. 
Det har visat sig att fysisk integrering inte per automatik leder till social integrering. 
Som exempel uppger författaren att elever med utvecklingsstörning idag nästan uteslu-
tande ges undervisning i samma skollokaler som andra elever, men att kontakterna 
elevgrupperna emellan är relativt ovanliga (Tøssebro, 2004). 
 
Enligt Gustavsson (1993) handlar integreringsprocessen inte om att inlemma personer 
med funktionshinder i ett stabilt socialt sammanhang, utan det handlar om att integrera 
annorlunda människor i ett flertal sociala miljöer, där grannar och arbetskamrater i stor 
utsträckning väljer om de vill etablera en relation och i så fall med vem. Enbart den 
omständigheten, att en person med funktionshinder bor eller finns i närheten av andra 
människor, är inte tillräcklig för att utveckla sociala relationer (Gustavsson, 1993). So-
cial integrering innebär en rumslig närhet mellan människor,  menar Gustavsson, där 
närvaro är nödvändig för integrering. Närvaron i sig är dock inte tillräcklig för att socia-
la relationer skall utvecklas. Författaren nämner ytterligare tre begrepp utöver närhet: 
kontakt, bekantskap och relation. Dessa står i ett slags kronologiskt förhållande till var-
andra: närhet – kontakt – bekantskap – relation. Den tidigare förutsättningen måste fin-
nas för att nästa skall kunna uppstå, men närhet eller kontakt utgör inte en garanti för att 
för att bekantskap eller relation uppstår. Det krävs även att man väljer att inleda en be-
kantskap eller en relation, med det besvär och de risker som en ny bekantskap kan med-
föra. Mönstret för de flesta människor är att man söker sig till de människor som man 
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har något gemensamt med. Av detta drar Gustavsson slutsatsen att integreringsproces-
sen är långt mer komplicerad än att bara placera en gruppbostad i en ”normalmiljö” 
(Gustavsson, 1993).  
 
Jag kommer inte att gå in på varje enskild aspekt av normaliseringsprincipen och inte-
greringsprocessen i min analys. De aspekter som ansetts vara mest relevanta för denna 
studie är de som berör normal veckorutin och årsrytm, respekt för individens önskemål 
samt bostadsstandard. När det gäller integreringsprocessen har mest fokus lagts på den 
sociala integreringen. 
 
 

5. METOD 
 
I följande avsnitt redogörs inledningsvis för litteratursökning. Därefter behandlas studi-
ens metodval. Sedan beskrivs intervjuguidens utformning, intervjuernas upplägg och 
genomförande samt bearbetning och analys av materialet. Sist kommer en beskrivning 
av respondentgruppen, området och rutinerna på gruppbostaden. 
 

5.1 Litteratursökning  
 
Innan frågeställningarna formulerades gick jag igenom tidigare forskning inom områ-
det. Då användes Stockholms Universitets bibliotekskatalog där relevant litteratur om 
avinstitutionalisering hittades. Genom dessa böckers litteraturhänvisningar fick jag idé-
er om annan aktuell litteratur. Vidare genomfördes litteratursökningar i Stockholms 
Universitets biblioteksdatabaser såsom Libris och Artikelsök. De sökord som användes 
var avinstitutionalisering, institutionsavveckling, gravt utvecklingsstörda, psykiskt ut-
vecklingsstörda, förståndshandikappade, handikappreformen, normalisering, integre-
ring samt social omsorg. 
 

5.2 Metodval 
 
Utifrån undersökningens syfte valdes som metod vad Kvale (1997) kallar halvstrukture-
rad intervju. En halvstrukturerad intervju omfattar en rad teman och förslag till relevan-
ta frågor. Den är varken ett öppet samtal eller ett strikt formulerat frågeformulär. Sam-
tidigt finns möjlighet att förändra frågornas form och ordningsföljd om det behövs för 
att följa upp svaren från den intervjuade. 
 

5.3 Urval 

När valet av intervjupersoner till denna studie gjordes valdes de som bedömdes bäst 
skulle kunna besvara uppsatsens frågeställning. Samtliga intervjupersoner har mångårig 
erfarenhet av arbete inom omsorgerna, alla har tidigare arbetat på institutioner av varie-
rande storlek, och arbetar nu på gruppbostad. Fyra intervjupersoner valdes ut. Jag kän-
ner dessa till namnet, men har ingen vänskapsrelation till dem. Faran i det, menar Esai-
asson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2003), är att om intervjuaren tycker att 
hon/han känner personerna så kan intervjuaren tycka det känns fånigt att fråga alltför 
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detaljerat. Det kan också vara svårare från den intervjuades sida att öppna sig för en 
person som man känner och kanske ska fortsätta att umgås med. Dessa svårigheter upp-
levdes inte eftersom frågorna handlar om de boende. Däremot kändes det som en fördel 
att ha personlig kunskap om personalens arbete, för att erhålla djupare förståelse av det 
som framkom under intervjuerna. 

För att få veta hur det var på de gamla institutionerna, som de såg ut fram till slutet av 
1960-talet, hade jag behövt intervjua de boendes anhöriga. De hade kanske kunnat be-
rätta varför de boende från början hamnade på institution och hur deras barndom och 
ungdom har sett ut. Detta fanns det dock inte möjlighet till, eftersom de boende är i 50-
årsåldern och endast en av dem har sina föräldrar kvar i livet. Hade endast ett par för-
äldrar intervjuats, hade bilden blivit alltför ensidig. Kanske hade de också upplevt äm-
net som känsligt att prata om. Därför valde jag att istället intervjua personal, och i och 
med det valet så föll en undersökning av de boendes tidiga levnadsår bort.  
 
Alternativet att intervjua de boende själva föll bort på grund av att de inte kommunice-
rar med ord. De har grava förståndshandikapp, vilket gör att de saknar förmåga att för-
stå och redogöra för sin egen upplevelse av abstrakta begrepp såsom normalisering och 
integrering, även om de hade kunnat uttrycka sig verbalt. Hade de haft ett verbalt språk, 
hade frågorna fått förenklas så mycket att den ursprungliga betydelsen troligen gått för-
lorad. 
 

5.4 Intervjuguidens utformning 
 
En intervjuguide utformades med frågor som jag utgick ifrån vid intervjutillfällena. In-
tervjuguiden finns med som bilaga. I praktiken blev frågorna fler, eftersom det fanns 
möjlighet att under intervjuernas gång ställa följdfrågor till intervjupersonerna. Frågor-
na i intervjuguiden handlar om vad som ur personalens perspektiv skiljer de boendes 
livsföring som den ser ut idag från hur den såg ut när de bodde på institution. Dessutom 
frågades vad begreppen normalisering och integrering innebär för personalen, samt om 
personalen anser att de boende lever under normala och integrerade livsvillkor. 
 

5.5 Intervjuernas upplägg och genomförande 
 
Vid urvalet av respondenter valdes personal som jag kommit i kontakt med i mitt arbete 
som boendestödjare på Ettan, och som jag visste har jobbat många år inom handikapp-
omsorgen. Tre av respondenterna pratade jag med när vi träffades på arbetstid. De fick 
höra om undersökningens syfte och innehåll och blev tillfrågade om de ville ställa upp 
på att bli intervjuade. De gav sitt samtycke. Den fjärde respondenten har också många 
års erfarenhet av arbete med utvecklingsstörda. Hon jobbar inte på ”Ettan”, utan på en 
annan gruppbostad med liknande klientel som på ”Ettan”, men känner även de boende 
på ”Ettan”. Henne hade jag telefonkontakt med då jag berättade om min undersökning 
och dess innehåll och syfte. Även denna respondent samtyckte till att bli intervjuad. 
 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats under deras ordinarie arbets-
tid. Tanken med detta var att respondenterna skulle slippa förflytta sig och att intervjun 
skulle ske i en för dem van miljö. Intervjuerna inleddes med en stunds socialt småprat. 
Innan bandspelaren sattes igång fick respondenterna en kort redogörelse för studien och 
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varför just dessa respondenter valts ut. Efter denna korta introduktion började jag ställa 
frågorna till intervjupersonerna, och då användes en halvstrukturerad intervjuguide. När 
jag ville få ytterligare beskrivningar av vad som sagts ställdes uppföljningsfrågor. 

 

5.6 Bearbetning och analys av materialet 
 
Intervjuerna bandades och transkriberades i sin helhet. Varje intervju transkriberades i 
nära anslutning till intervjutillfällena. Intervjuerna skrevs ut i talspråksform. Oavslutade 
meningar och pauser markerades med ... Jag var intresserad av att försöka förstå inne-
börden i respondenternas utsagor och analysera de tankar och erfarenheter de berättade 
om. 
 
Efter transkriberingen lästes texterna igenom ett flertal gånger för att hitta det väsentli-
ga i det som sagts. Det empiriska materialet kategoriserades utifrån tre huvudteman. 
Dessa kategorier är: Har avinstitutionaliseringen ur personalens perspektiv medfört 
förändringar i de boendes livsföring? Anser personalen att de boende är integrerade i 
samhället? Anser personalen att de boende lever under normala livsvillkor? Materialet 
analyserades med analysmetoden meningskoncentrering. Resultatet koncentrerades, så 
att den väsentliga innebörden av det som sagts omformulerades i några få ord (Kvale, 
1997). 
 
I resultatdelen presenteras resultaten utifrån ovannämnda kategorier. Esaiasson et al. 
(2003) avråder från att gå för långt i tolkningar av utsagor, inte tillskriva intervjuperso-
ner synsätt som det saknas underlag för. Man måste vara beredd att underbygga sina 
tolkningar med hjälp av citat. I denna studie har respondenternas egna beskrivningar 
använts för att tydliggöra olika tankeled, och citat som belyser deras ståndpunkter. 
 

5.7 Etiska aspekter 

Kvale (1997) tar upp etiska riktlinjer för undersökningar baserade på intervjuer. Dessa 
riktlinjer innebär bland annat att forskaren skall informera de berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte samt att medverkan sker på frivillig grund. Vidare har inter-
vjupersonen rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan negativa följder för egen 
del, och dessutom skall uppgifter om personerna återges på ett sådant sätt att det inte 
går att identifiera dem. Dessutom, säger Kvale (1997), innebär den etiska principen om 
fördelaktighet att risken att en undersökningsperson lider skada ska vara så liten som 
möjligt. Fördelarna om ny och viktig kunskap ska uppväga skaderisken för intervjuper-
sonen.  

Vid genomförandet av denna studie har etiska riktlinjer beaktats, då deltagarna muntligt 
informerats i samband med intervjuernas genomförande, om bland annat studiens syfte, 
anonymitet, rätten att avbryta intervjun samt att banden och det transkriberade materia-
let kommer att förvaras på en säker plats. Intervjuerna har transkriberats enskilt och 
ingen annan än jag själv har fått lyssna på dem. För att garantera anonymitet nämns 
inga personer vid namn, varken respondenter eller boende, inte heller gruppbostaden 
nämns vid sitt fullständiga namn. Jag hade förhoppningen om att få fram ny och viktig 
kunskap, och eftersom skaderisken för såväl boende som personal ansågs minimal, såg 
jag det som fördelaktigt att intervjua professionella.  



 18

 

5.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Enkelt uttryckt syftar validitet på om man mäter det som man avsett att mäta (Kvale, 
1997), vilket jag anser att jag har gjort i denna studie. En fara för validiteten kan vara 
att respondenterna bara säger vad som är socialt accepterat och utelämnar information 
som inte är socialt önskvärd. Det finns en risk att vissa ämnen inte kom upp under in-
tervjuerna på grund av att det kanske fanns saker som togs för givna av respondenterna 
och av den anledningen kändes onödiga att ta upp. Detta var inget som märktes. Ett an-
nat hot mot validiteten kan vara att intervjun äger rum på en plats där deltagarna känner 
sig främmande. Därför genomfördes intervjuerna på respondenternas arbetsplats, där de 
känner sig hemma. En annan faktor som kan ha påverkat validiteten är misstro mot 
konfidentialiteten. Respondenterna informerades om att såväl de som de boende kom-
mer att vara anonyma, och det upplevdes inte att någon kände misstro mot detta.  
 
Eftersom jag är personligt bekant med tre av de personer som intervjuades för under-
sökningen, kan detta ha påverkat validieten i någon mån. Det kan tänkas att intervjuper-
sonerna gav de svar som de trodde att jag ville ha. Detta upplevdes dock inte vara fallet. 
Den fjärde respondenten och jag var helt okända för varandra innan intervjun, varför 
validiteten inte har påverkats ur den aspekten. Stämningen föreföll behaglig vid varje 
intervjutillfälle och deltagarna verkade avslappnade.  
 
Reliabilitet hänför sig till hur undersökningen är genomförd samt hur tillförlitlig och 
pålitlig den är. Reliabiliteten stärks om olika forskare oberoende av varandra genomför 
eller upprepar delar av undersökningen och kommer fram till samma resultat (Bjereld 
m.fl., 2002). Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2003) orsakas 
bristande reliabilitet av slump- och slarvfel under datainsamlingen och den efterföljan-
de databearbetningen. Kvale (1997) uppger att det kan vara problematiskt att få en hög 
reliabilitet i kvalitativ forskning eftersom intervjutillfället utgörs av ett samspel mellan 
forskaren och respondenterna och där själva situationen har betydelse för vilka svar 
forskaren får. I kvalitativ metod är undersökaren själv ett mätinstrument. Därmed är det 
viktigt att beskriva utgångspunkter hos undersökaren, som kan påverka undersökning-
ens genomförande (Larsson, 2005).  
 
Uppsatsförfattaren har studerat litteratur i ämnena handikappomsorg, avinstitutionalise-
ring, normalisering och integrering. Forskningen låter förstå att institutionerna inte var 
någon idealisk miljö att leva i, med stora boendegrupper och kollektiva arbetsmetoder. 
Därför var min förförståelse att människor med olika slags funktionshinder har fått det 
bättre i och med utflytt till mindre gruppbostäder. Man har kommit bort från det kollek-
tiva och strävar istället efter att se det unika behovet hos varje individ, vilket jag anser 
vara en utveckling i positiv riktning. Det kan tänkas att min egen förförståelse har på-
verkat tolkningen av resultaten, till exempel genom att jag inte lagt tillräckligt stor vikt 
vid kritiska uttalanden som intervjupersonerna gjort angående gruppbostaden. 
 
Det finns många faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten i denna studie och jag för-
sökte öka reliabiliteten på olika sätt. Ett sätt var att jag både innan intervjutillfället och 
vid själva intervjutillfället tydliggjorde mitt syfte. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och 
så fort som möjligt efter intervjuernas avslutande. Reliabiliteten hade stärkts om två 
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olika personer hade skrivit ut intervjuerna, men eftersom studien utfördes av endast en 
person så fanns inte den möjligheten. 
 
Syftet med denna undersökning är inte att generalisera, endast att undersöka hur en 
grupp gravt utvecklingsstördas livsföring har förändrats efter avinstitutionaliseringen, 
ur intervjuad omsorgspersonals perspektiv. Studien baseras på ett litet urval av inter-
vjupersoner, varför det inte är möjligt att dra generella slutsatser. Generaliserbarheten 
är beroende av i hur stor utsträckning som det går att argumentera för att de uppfatt-
ningar som presenteras i denna uppsats även finns hos andra boendestödjare. Det är 
tänkbart att så är fallet, eftersom man kan tänka sig att det är en viss typ av människor 
som söker sig till den sortens arbete, där det krävs att man är lyhörd och behandlar kli-
enterna med respekt. Dessa egenskaper tycker jag framkommer tydligt hos intervjuper-
sonerna, finns de i samma utsträckning hos andra boendestödjare så anser jag att man i 
viss mån kan generalisera svaren. 
 
 

6. RESPONDENTGRUPPEN OCH GRUPPBOSTADEN 
 
Avsnittet inleds med en presentation av respondentgruppen, området där den aktuella 
gruppbostaden ligger kommer också att beskrivas kort. Därefter följer en redogörelse 
för rutinerna på gruppbostaden, för att ge läsaren en bild av hur gravt utvecklingsstör-
das situation ser ut.  
 

6.1 Respondenterna 
 
Respondentgruppen består av tre kvinnor och en man som har arbetat inom handikapp-
omsorgen 15-30 år, på institutioner av varierande storlek. De har haft befattningar som 
vårdare eller arbetsledare. Nu arbetar tre av respondenterna på ”Ettan” som boendestöd-
jare, vilket är den benämning som idag används istället för vårdare. En respondent är 
chef på en annan gruppbostad, inte på ”Ettan”. Att just dessa personer valdes ut berod-
de på att de bedömdes bäst kunna svara på frågorna, eftersom de har jobbat inom om-
sorgerna i många år. För att respondenterna skall kunna behålla sin anonymitet kommer 
de endast att benämnas respondent 1, 2, 3 och 4. 
 

6.2     Området 
 
Gruppbostaden ligger i utkanten av ett relativt nytt bostadsområde som består av bo-
stadsrätter. Bostadsområdet har nära till skog och natur men ligger ändå på promenad-
avstånd från centrum, det finns även bussförbindelse. I centrum finns restaurang, livs-
medelsaffärer och några småbutiker.  
 

6.3 Rutinerna  
 
De fyra boende på ”Ettan” är gravt utvecklingsstörda och har autistiska tilläggshandi-
kapp. De har tillbringat stora delar av sina liv på olika institutioner. Sedan sju år tillba-
ka bor de på en gruppbostad som består av två hus med fyra boende i varje hus. Husen 
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kallas ”Ettan” och ”Trean”, och det är på ”Ettan” jag har jobbat som timvikarie. I båda 
husen finns tillgång till personal dygnet runt och varje boende har en egen fullt utrustad 
lägenhet, med spis, kylskåp, frys, tvättmaskin, torktumlare, egna möbler och personliga 
saker. Till varje lägenhet hör en uteplats.  
 
Största delen av personalgruppen på ”Ettan” är kvinnor, med det finns även ett fåtal 
män bland de anställda. Boendegruppen består av två män och två kvinnor.  
 
Rutiner och förhållningssätt kring varje boende finns dokumenterade i en rutinpärm på 
gruppbostadens kontor samt inne i de boendes lägenheter. 
 
Morgonrutinerna på ”Ettan” inleds med rapport från nattpersonalen, innan man gör i 
ordning frukost till de boende. Frukost äter varje boende inne hos sig. De boende som 
klarar av det väljer sina kläder själv, samt rakar sig, borstar tänderna och håret lite själ-
va innan personalen hjälper till.  
 
De boende går på daglig verksamhet varje vardag. När de kommer hem på eftermidda-
garna uppehåller de sig i sina lägenheter eller i gemensamma utrymmen tillsammans 
med personal fram till middagen. Efter middagen brukar man ta en promenad, alterna-
tivt stannar man hemma och umgås.  De boende väljer ofta att vara i sina lägenheter, 
vila och lyssna på musik eller titta på tv. Efter dusch och kvällsfika får den som vill gå 
och lägga sig, annars kan man ta det lugnt i sin lägenhet eller umgås med personalen. 
 
En normal årsrytm vill man uppnå genom att fira helger och personliga högtidsdagar på 
normalt sätt. För att markera för de boende att det är helg, äter man tillsammans i per-
sonalköket och fikar i det gemensamma tv-rummet från fredag kväll till söndag kväll. 
På sommaren är de boende lediga från den dagliga verksamheten tre veckor vardera. 
Vid fint väder vistas man utomhus mycket. Ibland åker man på semester tillsammans 
med boende. En boende var till exempel i Turkiet för ett par år sedan. 
 
 

7. RESULTAT 
 
I resultatavsnittet presenteras resultaten under rubrikerna vardagligt liv, kommunika-
tion, socialt nätverk, icke-strukturerad tid, integrering i samhället och normala livsvill-
kor. 
 

7.1 Vardagligt liv 
 
Respondenterna är överens om att de boende får ett personligt stöd som utgår från varje 
boendes enskilda behov, vilket inte var fallet på de stora institutionerna, dock jobbade 
man individcentrerat även på mindre institutioner. Det som är annorlunda nu är att de 
boende kan bestämma mer över sin tillvaro än de kunde förr. Vill man gå in på sitt rum 
och stänga sin dörr så får man det, vilket inte alls var självklart tidigare. Då kunde sov-
rummen hållas låsta på bestämda tider, för att ingen skulle gå in dit och förstöra saker 
och ställa till så att det blev extra städning för personalen. Ville man vila på dagen så 
fick man helt enkelt lägga sig på golvet i det gemensamma utrymmet, och kanske fick 
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man en filt eller en kudde ”påslängt” på sig. Respondent 1 som har erfarenhet av stora 
institutioner berättar:  
  

”Den egna viljan fanns inte att påverka i mångt och mycket. Jag menar, 
här får man gå ut och in och vila om man vill, men då var det inte att 
gå in och vila för att man var trött, utan då fick man stöka till det or-
dentligt. Då fick man gå in på grund av att man var stökig, inte för att 
man var trött. Det ser ju helt annorlunda ut idag”.  

 
De boende får alltså enligt respondenterna bestämma mer över sin egen tillvaro nu än 
de fick förut. Att var och en har sin egen lägenhet med egen toalett har också förenklat 
tillvaron. Respondent 4 uttrycker:  

 
”Då man jobbar med gravt utvecklingsstörda måste man ju tänka på att 
det är här och nu som gäller. Säga till en person som behöver gå på to-
aletten att du får vänta för det är upptaget, det var ju jättesvårt”.  

 
Därför var det ett stort lyft när alla fick sina egna badrum. Efterhand blev det också ut-
rustat med badkar i många lägenheter. Att få ligga i ett bad är mycket uppskattat hos de 
boende.  
 
Respondent 1, 2 och 4 är överens om att de boende verkar trivas i sina lägenheter. Re-
spondent 2 berättar om en av de boende:  
 

”... kunde vara ganska våldsam emellanåt, kunde riva ner gardiner och 
välta bord och ta tavlor och slänga. Nu har samma person jättefint i sin 
lägenhet och njuter, tror jag, av att det är så fint”.  

 
Respondent 1 konstaterar angående en annan boende:  
 

”Man kunde knappt ha en grej i rummet, knappt mer än sängen. Idag 
har hon fullt möblemang, myser, stänger sin dörr, skickar ut personal 
och tittar sig omkring och ser att det här är mitt. ...har alltså inte heller 
slängt ut en grej eller haft sönder en grej eller skallat någon som hon 
kunde göra. Så hon måste också trivas.”  

 
Att känna att man har en valmöjlighet, en frihet att kunna öppna sin dörr och komma ut 
då man själv vill, upplever respondent 1 är mycket värdefullt för de boende, och funde-
rar: ”Det är synd att de inte kan sätta ord på känslan, när de flyttade in i egna lägenheter 
och upptäckte att de hade ett avskilt ställe att sova på”. På de stora institutionerna var 
det mycket konkurrens, allt var gemensamt och hade man en egen säng så var det bra. 
Respondent 2 berättar: 
 

”Man såg vilket revirtänkande dom hade. Det har ju släppt nu, tycker 
jag, nu är det ju inte på samma sätt längre. Men då var det ju att sitta så 
här med sina saker så att inte nån kunde ta. Men det är det ju inte nu.” 

 
Respondent 1: 
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”... man fick oftast kämpa på dom här stora ställena. Det slets och revs 
och man klättrade på varandra, man visste inte om man fick behålla 
maten då man åt ens en gång. Så att det här sitter ju i kroppen på dom, 
var rädd om det lilla man har.” 

 
De boende har flyttat många gånger genom åren och mött personal med mycket olika 
attityder, vilket respondenterna anser medför förlorad tilltro till personal.. Personalgru-
pen på ”Ettan” har varit stabil vilket respondent 1 och 2 tror har stor betydelse för att de 
boende är harmoniska och lugna numera. Respondenterna 2 och 3 tycker inte att perso-
nalens arbetsuppgifter har förändrats i och med flytten till gruppbostaden. Respondent 3 
berättar: 
 

”Det var ingen skillnad på arbetsuppgifterna. ...man tog promenader 
och gjorde utflykter. Det är ingen mer aktivitet nu.”  

 
Respondent 1 och 4 anser att personalens arbetsuppgifter har förändrats. Idag är man 
mera noggrann med att dokumentera, och man jobbar mycket utifrån mål och strategi 
samt kvalitetsarbete.  
 

7.2 Kommunikation 
 
I det vardagliga livet som boendestödjare går en stor del av arbetstiden åt till att tolka 
de boendes kommunikation. Respondent 3 säger: ”Man kan vara snäll, men det blir fel 
om man tolkar dem fel. Då blir dom aggressiva och fortsätter jag tolka fel så blir det fel 
hela vägen”. Angående aggressivitet fortsätter respondent 3:  
 

” Man vet inte vad aggressiviteten beror på, eftersom de inte har något 
språk. Det kanske beror på fysiska orsaker, till exempel huvudvärk, då 
blir man ju förbannad då man inte kan uttrycka vad man känner”.  

 
Respondent 4 framför liknande tankegångar: 
 

”Det är ju en av personalens viktigaste uppgifter, att kunna tolka per-
soner med grav utvecklingsstörning som inte har nåt tal, och vissa per-
soner lär man sig att kunna läsa av och stämma av väldigt bra, men sen 
kan det vara nån som är lite svårare och kunna läsa av, och bara en sån 
sak om dom är sjuka, dom kan ju inte berätta om dom har ont i magen 
eller om dom har ont i huvudet så det kan ju vara svårt. Det är en av de 
svåraste sakerna i arbetet, att tolka.” 
 

Respondent 4 tillägger att man numera har mycket hjälpmedel, t ex piktogram och bil-
der, så att de som föds handikappade idag har väldigt bra förutsättningar att lära sig 
kommunicera.  
 
Respondent 2 berättar att de boende kommunicerar genom att:  
 

”visa, ta i handen och visa vad dom vill eftersom dom inte har något 
tal. Och även med utåtagerande, med aggressioner om det är något 
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som inte blir som dom har tänkt sig och man inte förstår deras tecken 
på vad det är dom vill ha, det är inte alltid man vet vad dom vill.” 

 
Ljudframställning är en viktig del av kommunikationen. Respondent 1 berättar: 
 

”... ljud tillsammans med kroppsspråk, man tar i personalen och visar 
vad man vill när man inte kan säga det verbalt så att säga. Oftast finns 
det kanske mycket mer tänkande och konkretiserande i huvudet, men 
man kan inte sätta ord på det och då behöver man hjälp, och då blir det 
ju kroppen förstärkt då med ljud. Man använder ljuden i sorg, ilska el-
ler glädje och sen får man ju lära sig det, man får försöka satsa på att 
lära sig individen och den enskilda individens kroppsspråk och vad det 
står för, och utifrån det då kunna hjälpa till och få förklarat för sig vad 
den situationen innebär just nu. Det är ju ett lärande från vårat håll fak-
tiskt. Dom är ju väldigt tydliga i sitt kroppsspråk.” 

 
Respondent 3 påtalar svårigheten att veta vad en människa, som inte kan uttrycka sig 
verbalt, egentligen tänker och känner.  
 

”Om de är lugna kan man lätt tro att de trivs men man vet ju inte. De 
kanske drar sig undan för att allt är tråkigt. Att en person har blivit 
lugnare behöver inte betyda att han har fått det bättre. Han har blivit 
äldre och orkar kanske inte längre på samma sätt”. 

 
Respondent 3 framhåller att det är viktigt att man som personal tänker på att de boende, 
trots att de inte har ett verbalt språk, förstår allt man säger. Därför är det viktigt att inte 
prata över huvudet på dem och tänka på hur man uttrycker sig i deras närvaro. Dessut-
om bör man som personal tänka på att de är vuxna människor med många års livserfa-
renhet. Alltså skall man prata till dem som till vilken vuxen som helst.  
 

7.3 Socialt nätverk 
 
Det framkommer under intervjuerna att det sociala nätverket inte har förändrats nämn-
värt för vissa boende på grund av olika omständigheter. Det kan till exempel handla om 
bruten kontakt med anhöriga, eller att de anhöriga är avlidna. Men för andra ser nätver-
ket i mångt och mycket annorlunda ut på gruppbostaden jämfört med institution. Anhö-
riga kom inte så ofta till de stora institutionerna och hälsade på. Dels berodde det på 
långa avstånd, eftersom de boende inte var placerade i sina hemkommuner, utan där det 
fanns ett lämpligt boende, där man hade förutsättningar för att ta hand om just den per-
sonen med just den problematiken. Dessutom fanns det ingenstans där man kunde um-
gås enskilt med sin anhörig, eftersom de boende även på de mindre institutionerna de-
lade rum med varandra. Respondent 4 berättar:  
 

”Ända in på 1960-talet rekommenderades föräldrar till handikappade 
och utvecklingsstörda barn att lämna bort barnet till en institution. Det 
ansågs till och med vara bäst att föräldrarna helt och hållet glömde 
barnet. Det ansågs skamligt att ha ett handikappat barn och därför 
gömdes de undan på institutioner, så ibland visste inte ens syskonen att 
ett funktionshindrat barn hörde till familjen”.  
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Respondent 3 säger angående föräldrars situation:  
 

”Man vet ju inte hur mycket föräldrarna led heller. De kunde inte 
komma efter 20 år och säga till systern att hon har en syster som är ut-
vecklingsstörd. Det är väl ingen som håller sånt där hemligt nu”.  
 

Nu när varje boende har sin egna lägenhet är det lättare för anhöriga att komma och 
hälsa på. Man kan umgås tillsammans med sin anhörig inne i lägenheten, koka kaffe 
och fika antingen tillsammans med den boendes kontaktman på gruppbostaden eller 
utan kontaktman. Respondent 2 upplever att de anhöriga är nöjda med gruppbostaden 
och det stöd som de boende får. 
 
En förändring som har skett är att idag finns de anhöriga med i kvalitetsarbetet och må-
len kring de boende. Respondent 4 uttrycker: ”Visst, dom kom och hälsade på, men 
föräldrarna till dom här personerna var väldigt tacksamma och dom sa ju det att ’ni vet 
och kan bäst’”. Samma respondent noterar att nätverket ser helt annorlunda ut för yngre 
personer med funktionshinder, eftersom idag finns föräldrar och anhöriga i individens 
liv redan från början. Det är inte längre så att barn flyttar till institution direkt från bb.  
Förutom anhöriga så består de boendes sociala kontakter av medboende, personal, ar-
betskamrater, i vissa fall kontaktperson och god man. Detta har inte förändrats i och 
med flytten till gruppbostad. 
 
Av de boende på ”Ettan” är det bara en som har kontakt med sina föräldrar. En boende 
har ingen kontakt med sina anhöriga, och två boende har avlidna föräldrar. Respondent 
1 och 2 har funderingar kring hur föräldrars död kan tänkas påverka boende. Respon-
dent 2:  
 

”Här finns ju då boende vars anhöriga har dött, och det vet vi ju inte hel-
ler hur det har påverkat dom. Dom har varit vana att träffa sina föräldrar 
och sen plötsligt så finns dom inte... Dom blir ju väldigt utlämnade till 
godtycke, för man vet ju inte”. 
 

Respondent 1: 
 

 ”Man tror sig kanske veta, se symptom på saker och ting, sorgearbete 
och såna där saker, men är man riktigt säker, är det nåt annat som påver-
kar? Det är en stor fråga”. 
 

Respondent 1 och 2 har funderingar kring hur det kommer att se ut när de boende själva 
blir äldre. Respondent 1: 
 

”Det är nästa fråga, vad händer sen? Blir det åldersboendet nästa? Ska 
man flytta, ska det bli ett nytt boende?... Jag tror det finns komplikatio-
ner, det måste finnas. Man har ju pålagor med sig som kanske inte våra 
andra gamla har, man har sina institutionsskador, eller tilläggshandikapp 
i form av sånt som man har fått på sig av olika vistelser på institutioner 
som inte går att jämföra med andra människors upplevelser och erfaren-
heter”. 
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Respondent 2:  
 

”Det kan ju bli en form av alzheimer och demens, och vad händer då? 
Var kan dom bo då? Ska man bo kvar här eller bli tvingad flytta för fem-
tioelfte gången i sitt liv? Vad innebär det med den flytten när man kan-
ske förstår ännu mindre?” 

 
 

7.4 Icke-strukturerad tid 
 
Respondenterna berättar att den dagliga verksamheten har utvecklats de senaste åren. 
Idag har de boende daglig verksamhet 5-6 timmar varje vardag. På institutionernas tid 
så hade man inte lika mycket daglig verksamhet som idag, och den såg även helt annor-
lunda ut. Så man hade mera icke-strukturerad, eller ledig, tid då. Det förekom en hel del 
gemensamma aktiviteter då man till exempel tog promenader eller gjorde utflykter. 
Man vistades mycket i det gemensamma utrymmet, både eftermiddagar och kvällar, tit-
tade på tv eller bara satt tillsammans.  
 
Respondent 2 anser att de boende blir isolerade på ett annat sätt idag jämfört med vad 
de var tidigare, eftersom de numera vistas mycket i sina lägenheter, och det förekom-
mer inte lika mycket gemensamma aktiviteter. Respondent 1 påpekar att det finns några 
boende som tycker om att vara ute i gemensamma utrymmen och har behov av sällskap. 
Samma respondent funderar vidare att andra boende kanske tycker att de har varit med 
om för mycket när det gäller att umgås i grupp, att det är därför de vill vara mer för sig 
själva nu.  
 
Det framkommer från intervjuerna att sammansättningen av boende på ”Ettan” inte är 
riktigt bra, och att det kan vara en orsak till att en del håller sig i sina lägenheter. Re-
spondent 1 säger: ”Vissa av dom här placeringarna på Ettan var nog inte så genomtänk-
ta”. Det förekommer att en boende ansätter de andra fysiskt, genom att t ex dra dem i 
håret eller försöka knycka deras kaffe. Det är möjligt att denna boende någon gång av 
någon anledning blivit utan kaffe (kanske som straff för någon förseelse?), och minnet 
av detta sitter kvar. Respondent 2 berättar att tidigare kunde flera av de boende sitta till-
sammans och hålla varandra i handen, men det gör de inte idag. Det kan ha att göra 
med att de inte alla gånger vågar vara ute, eftersom de är rädda att bli ansatta fysiskt. 
Respondent 1 berättar att det på de stora institutionerna förekom mycket fysiskt våld 
boende emellan. Det är mycket möjligt att den rädslan fortfarande sitter i, tror respon-
denten.  
 

7.5 Integrering i samhället? 
 
Samtliga respondenter framför åsikten att personer med grav utvecklingsstörning har 
lika stor rätt att vistas ute i samhället som vem som helst. De konstaterar att människor 
med olika slags funktionshinder numera syns dagligen ute i samhället. Gruppbostäder 
byggs i anslutning till vanliga bostadsområden och personer med funktionshinder an-
vänder sig av samhällets resurser precis som alla andra. Respondent 4 tycker sig ha 
märkt en attitydförändring bland allmänheten, och det bara på några år: 
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”Så sent som i början på -90-talet kunde man märka att folk tittade lite 
snett och undrade när personal och boende åkte på kryssningar med 
Ålandsbåtarna eller gick på restaurang, men idag tycks folk vara mer to-
leranta. Det kan ha att göra med medias påverkan där det har pratats en 
hel del om handikappade”.  

 
Respondent 3 konstaterar:  
 

”Samhället är mer upplyst nu. Nu är handikappade ute och åker kollek-
tivt, det såg man aldrig förr, dom satt ju instängda. Dom finns ute i sam-
hället, så på så sätt är de ju integrerade”.  

 
Respondenterna anser att de boende är fysiskt integrerade. Vad beträffar den sociala in-
tegreringen påpekar respondent 4 att eftersom dessa boende är så gravt utvecklingsstör-
da skaffar de sig inte på egen hand kontakter med folk ute i samhället. Respondent 2 
håller med: 
 

”Tanken var ju att dom skulle integreras i samhället och kunna åka ut till 
en affär och handla och dom skulle kunna promenera och leva som 
andra var det tänkt, men det gick ju inte, det är dom för gravt utveck-
lingsstörda för. Men ändå så tycker jag det har blivit skillnad på dom här 
åren på hur dom har kommit in och får vara ute i samhället, gå på restau-
rang, åka och handla, åka på semester”. 

 
Enligt respondenterna begränsas de sociala kontakterna till anhöriga, personal och 
andra boende på gruppbostad och daglig verksamhet, samt eventuellt kontaktperson och 
god man. 
 

7.6 Normala livsvillkor? 
 
Respondent 3 säger bestämt att normalitet är något som samhället skapar, och det som 
är normalt skapas i dagens läge oftast av massmedia. Normalt är ett stort begrepp, och 
olika för varje person. 
 
Respondent 3 kan heller inte se att gruppbostaden har medfört någon förbättring i livs-
villkor för de boende. Det pratades inför flytten om att man skulle ha en personal på 
varje boende för att utnyttja deras lägenheter, men det sprack på grund av personalbrist.  
 
Respondent 1, 2 och 4 anser att de boende lever under normala livsvillkor på så sätt att 
var och en har egen lägenhet, med personliga tillhörigheter. Tidigare klarade inte alla 
av att ha mycket saker omkring sig i sitt rum och även i gemensamhetsutrymmen. Nu 
finns möjligheten att inreda lägenheten utifrån vad var och en klarar av. Respondent 3 
anser att utvecklingsstörda har hög standard jämfört med många andra: 
 

”Dom har alla moderniteter, till och med mer än andra har som jobbar. 
Dom är en ganska privilegierad grupp”. 

 
Något som också har bidragit till att öka normaliteten, är det faktum att man har börjat 
utnyttja samhällets resurser på ett sätt som inte förekom åtminstone under de stora insti-
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tutionernas tid. Man använder det utbud som finns i form av vårdcentral, tandläkare, af-
färer, kommunikationer och så vidare. De handikappade syns ute i samhället på ett an-
nat sätt än tidigare.  
 
De boende har idag daglig verksamhet utanför gruppbostaden 5-6 timmar varje vardag. 
Att komma bort från bostaden för att gå till sitt arbete är en viktig del i normaliserings-
processen. Den dagliga verksamheten har utvecklats på senare år. Respondent 1 och 4 
berättar att personerna tidigare inte hade så mycket daglig verksamhet, det var bara nå-
gon timme i veckan, och verksamheten var enligt respondent 1 mest inriktad på tillsyn. 
Respondent 3 säger: ”Uppgifterna bestod mest av att bygga pussel, trä pärlor och lik-
nande”.  
 
Respondent 1 framhåller att handikappade måste få en chans att vistas ute, men tyvärr 
finns det fortfarande tråkiga attityder hos omgivningen, framför allt från vuxna. Re-
spondent 2 påpekar att barnen är oförstörda men att de vuxna påverkar barnen negativt. 
Enligt respondent 4 är barn idag vana vid att se handikappade, och konstaterar att: 
 

 ”Tidigare kunde man höra ’varför ser den personen ut så’ eller ’varför 
gör den så’, men det märker man inte lika mycket idag”. 

 
Respondent 4 fortsätter:  
 

”Numera har man ett annat synsätt på barn med funktionshinder. Man 
vet att även handikappade barn har behov av en nära relation med sina 
föräldrar. Istället för att lämna dem till en institution får föräldrarna 
hjälp och stöd för att kunna ta hand om sina barn hemma. Idag finns 
också ett stort utbud av hjälpmedel för människor med till exempel 
kommunikationssvårigheter. De unga funktionshindrade som idag flyt-
tar till gruppbostäder kommer ofta direkt från föräldrahemmet. Allt 
detta bidrar till normala livsvillkor”.  
 
 

8. ANALYS 

I analysdelen kommer jag att analysera respondenternas svar och relatera svaren till de 
teoretiska begreppen normalisering och integrering. Ur svaren kan utläsas att respon-
denterna är väl förtrogna med den teoretiska betydelsen av begreppen normalisering 
och integrering, samt att de har funderat över vad begreppen rent konkret innebär i de 
boendes vardag. 

Under rubriken teoretiska utgångspunkter togs tre former av integrering upp, nämligen 
fysisk, social och funktionell integrering. I och med att gruppbostaden är integrerad i ett 
vanligt bostadsområde, och de boende använder sig av samhällets utbud i form av ex-
empelvis allmänna kommunikationer, affärer, restauranger och vårdcentral är de såväl 
fysiskt som funktionellt integrerade  i samhället. Social integration handlar om funk-
tionshindrades förhållande till omgivningen. Av resultatet framgår att det finns en del 
negativa attityder i samhället gentemot psykiskt funktionshindrade. Attityderna till 
handikappade har dock enligt respondenterna förändrats på senare år. Folk är numera 
vana att se handikappade ute i samhället vilket troligen har bidragit till en ökad tolerans 
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och förståelse för deras situation. De boende är alltså fysiskt och funktionellt integrera-
de i samhället, däremot inte socialt, eftersom den fysiska närvaron i sig inte har lett till 
vänskapsrelationer på lika villkor med andra människor. Vissa boendes umgänge består 
av personal på gruppbostaden och den dagliga verksamheten, samt medboende, vilket i 
och för sig kan vara en meningsfull relation, men kanske inte en sådan relation som in-
tegreringen syftar till. Detta beror förstås på individernas grava förståndshandikapp. De 
skapar sig inte på egen hand sociala kontakter trots att samhället strävar efter att skapa 
förutsättningar för detta.  

Normaliseringsprincipen mål är att de utvecklingsstörda skall uppnå en tillvaro så nära 
den normala som möjligt. Ett antal av principens aspekter togs upp under rubriken teo-
retiska utgångspunkter. Ett sätt att mäta normalisering är att utgå ifrån den ”vanlige” 
medborgarens levnadsvillkor och förhållanden. Graden av normalisering kan bedömas 
genom att undersöka levnadsvillkoren för personer med funktionshinder och ställa dem 
i relation till befolkningsgenomsnittets levnadsvillkor (Brusén & Hydén, 2000). 
 
Normalisering handlar om att upprätthålla en normal vecko- och årsrutin vilket man 
försöker uppnå genom att de boende befinner sig på daglig verksamhet veckans alla 
vardagar, man firar helger och personliga högtidsdagar och strävar efter att under de le-
diga sommarveckorna ge de boende en upplevelse av semester. De boende lever i en 
tvåkönad värld i och med att personalen på gruppbostaden och dagliga verksamheten 
består av både kvinnor och män, trots att antalet kvinnlig personal dominerar. Boende-
gruppen består av två män och två kvinnor, och de övriga arbetstagarna på den dagliga 
verksamheten består av såväl män som kvinnor. När det gäller att beakta individernas 
egna val och önskemål så strävar personalen efter att göra just det. Ibland kan det bli 
feltolkningar, eftersom det är svårt att göra sig förstådd när man saknar förmågan att ut-
trycka sig med ord.  
 
Den del av normaliseringsprincipen som säger att utvecklingsstördas bostadsförhållan-
den skall överensstämma med för samhället normala, är tillgodosedd eftersom varje bo-
ende har en egen lägenhet, fullt utrustad och med tillhörande uteplats. Gruppbostaden 
är placerad i anslutning till ett vanligt bostadsområde. Vad som kommer att hända när 
de boende blir äldre, om de kan bo kvar på gruppbostaden eller tvingas flytta ännu en 
gång, är det i dagsläget ingen som vet. Normaliseringsprincipen säger att utvecklings-
störda gamla bör få bo kvar i närheten av den plats där de tillbringat sitt vuxna liv, om 
de inte kan bo kvar där.  
 

9. DISKUSSION 
 

Som framgått i tidigare kapitel är respondenterna överens om att de boende har det bra 
materiellt, men en är inte övertygad om att det betyder att de trivs på gruppbostaden. 
Att de boende ofta håller sig för sig själva inne i sina egna lägenheter kan enligt re-
spondenterna antingen bero på att de njuter av att få vara för sig själva, eller att de är 
rädda för att gå ut. Eller så tycker de att allt är tråkigt och att vistas i sin lägenhet är det 
minst tråkiga alternativ som står till buds.  
 
I frågeställningen ställdes frågan vilka förändringar personalen ansåg att avinstitutiona-
liseringen medfört i de boendes livsföring, samt om personalen anser att de boende är 
integrerade i samhället och lever under normala livsvillkor. Ur svaren kan utläsas att tre 
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respondenter anser att de boende har fått det bättre i och med flytten till egna lägenhe-
ter, från att ha bott på institution till att bo i en helt egen lägenhet med personligt stöd 
enligt varje individs behov, medan den fjärde respondenten inte håller med om att det 
har blivit bättre. Respondent 1, 2 och 4 har gett likartade svar på många frågor, medan 
respondent 3 ofta uttrycker en annan åsikt. Detta beror troligen på respondenternas per-
sonlighet och egna erfarenheter, antagligen spelar även deras könstillhörighet in.  
 
Anmärkningsvärt var att två av respondenterna inte ansåg att deras arbetsuppgifter har 
förändrats i och med avinstitutionaliseringen, eftersom en institution skiljer sig avsevärt 
från en gruppbostad i fråga om struktur och organisation. En förklaring kan vara att 
dessa respondenter har jobbat på institutioner av relativt liten storlek. Förhållandena på 
mindre institutioner tycks ha varit ganska lika gruppbostadens. Detta kan dock inte vara 
hela förklaringen, eftersom en av de som ansåg att arbetsuppgifterna har förändrats, 
faktiskt är den som har jobbat kortast tid inom handikappomsorgen. Det beror troligen 
på respondentens befattning som chef, och att det till denna post på senare år har till-
kommit ett ökat ansvar gällande dokumentation, mål, strategi och kvalitetsarbete. 
 
Fritidsaktiviteterna är till stor del likadana som tidigare. Man gör utflykter och tar pro-
menader, ibland delar man på boendegruppen, ibland går alla tillsammans. Då gör man 
en bedömning av var och ens intressen och behov. På de stora institutionerna förekom 
ingen sådan bedömning, då hade man ett kollektivt arbetssätt enligt vilket alla behand-
lades lika. På så sätt har det blivit bättre, i och med att man ser till den enskilda indivi-
dens bästa. Även om intentionerna är goda så kan det bli fel ibland. Personalen kanske 
tolkar en individ fel med aggressivitet som följd. När individerna åldras inträder ett nytt 
dilemma. Forskning har visat att vuxna utvecklingsstörda drabbas av sjukdomar betyd-
ligt oftare än andra människor. Hos äldre människor kan sjukdomssymptom vara mind-
re tydliga, även smärttillstånd kan komma dåligt till uttryck hos den som är gammal. 
Just så är det ofta också med utvecklingsstörda personer (Björkman & Molander, 
1995). Personalen kanske inte uppfattar att personen är sjuk utan tolkar hans beteende 
på ett felaktigt sätt. Två respondenter tar upp frågan om vad som kommer att hända 
med de boende när de blir äldre, kommer de att kunna bo kvar på gruppbostaden eller 
kommer de att tvingas flytta än en gång? Enligt Björkman & Molander (1995) blir 
skillnaden i vardagligt fungerande mellan utvecklingsstörda dementa och andra senil-
dementa allt mindre. Av det skälet torde det inte finnas någon anledning att ordna spe-
ciella gruppbostäder för ”åldersglömska” som är utvecklingsstörda. Varje gruppbostad 
för normalbegåvade dementa personer borde kunna ta emot personer från bägge katego-
rierna. 
 
Vilka är då de konkreta konsekvenserna av avinstitutionaliseringen? Resultatet från in-
tervjuerna visar att normaliseringsprocessen har nått fram även till den här typen av in-
divider. Men även om vi skapar förutsättningar för socialisering, har den här typen av 
personer inte så lätt för att socialisera sig, på grund av deras handikapp. Avinstitutiona-
liseringen innebar att alla psykiskt funktionshindrade skulle flytta till sina hemkommu-
ner. För de som har anhöriga har kontakten med dem underlättats i och med att resvä-
gen är kortare, samt att det är lättare att umgås när var och en har sin egna lägenhet som 
man kan vara i. Detta ser jag som en god konsekvens eftersom forskningen visat att 
även gravt utvecklingsstörda har glädje och behov av att ha en nära relation med sina 
föräldrar (Lindehag & Lindberg, 1998). Respondenterna lyfter även fram som positivt 
att anhöriga numera finns med i målsättning och kvalitetsarbete kring boende.  
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Att  den dagliga verksamheten har utökats och utvecklats får ses som en positiv föränd-
ring, eftersom arbete är viktigt för alla människors livskvalitet och delaktighet i samhäl-
let. Ett arbete är inte bara en försörjningskälla utan svarar också för en stor del av män-
niskors behov av gemenskap. Arbete ger möjlighet till sociala relationer och till utveck-
ling av den egna personligheten (Brusén & Hydén, 2000). På den lediga tiden skall man 
både återhämta sig och få nya upplevelser. En aktiv och stimulerande fritid har en stor 
betydelse för ett varierande och rikt liv, men möjligheterna att utnyttja och styra sin fri-
tid är begränsade för människor med grava funktionshinder.  
 
I Sverige fanns enligt Statistiska centralbyrån (SCB) undersökning av levnadsförhål-
landen 1975-1985 cirka 40 000 personer med utvecklingsstörning (SCB rapport 
74/1992). Man kan anta att en stor del av dem har genomgått liknande förändringar som 
de som var föremål för denna studie. Som framtida forskning kunde det vara intressant 
att intervjua anhöriga om deras syn på vilka konsekvenser avinstitutionaliseringen fört 
med sig.  
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12. INTERVJUGUIDE 
 
 
Hur länge har du arbetat inom handikappomsorgen?  
 
Hur skiljer sig vardagen på en gruppbostad jämfört med vardagen på en institution?  
 
Hur skiljer sig det hjälp och stöd som de boende får på gruppbostaden jämfört med det 
stöd de fick på institution? 
 
Hur har de boendes sociala nätverk förändrats i och med avinstitutionaliseringen? 
 
Vad gör de boende på icke-strukturerad tid på gruppbostaden, och vad gjorde de på in-
stitutionen?  
 
Hur har personalens arbetsuppgifter förändrats i och med avinstitutionaliseringen?  
 
Hur kommunicerar de boende?  
 
Hur visar de boende positiva/negativa känslor?  
 
Vad innebär begreppen integrering och normalisering för dig?  
 
Anser du att de boende är integrererade i samhället?  
 
Anser du att de boende lever under normala livsvillkor?  
 
 

 
 
 
 
 


