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En tvåkönad livsvärld. 

 

Daniel Lundgren 

 

Abstract 

 
This study aims to examine attitudes and conceptions of staff who work with mentally 

disabled persons, concerning normalization and gender. Six qualitative interviews with 

such professionals were performed and subsequently analyzed. Since the method of this 

study is qualitative, no claim of generalizability is made. The interview material has been 

categorized into themes by means of coding. The result of the study is presented 

according to those themes. Important theoretical concepts are normalization, gender and 

intersectionality. The result showed that the staff claims that there are common views 

about the actual and ideal characteristics of women and men in society. However, they 

state that those views play no part in the professional care they and their colleagues give 

to mentally disabled persons. Nevertheless, their accounts of concrete professional 

situations show that gender stereotypes do influence important decisions about 

caretaker´s lives. In the concrete caregiving context, normalization as accessibility to the 

standards of society turns out to be difficult to separate from normalization as behavior 

modification, due to the caretaker´s dependency on the caregiver. The staff, which is 

predominantly female, has considerable power to monitor the lives of both male and 

female caretakers. Hence, women are not always subordinated to men. 

 

This study contains 18 195 words.  
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Inledning 
 

Vad är normalisering? Hur genomförs normalisering? Sådana frågor, och försök till svar 

på dem, har varit vanliga inom professionell omsorg om förståndshandikappade i Sverige 

sedan 1970-talet. Normalisering kan beskrivas som ett tillstånd där 

förståndshandikappades levnadsförhållanden så långt möjligt är desamma som 

levnadsförhållandena i samhället i stort (Mallander, 1999). Begreppet normalisering 

försvann visserligen från svenska offentliga utredningar i början av 1990-talet (Söder, 

2003). Vid denna tidpunkt fastslås de handikappolitiska målsättningarna i stället i 

formuleringar om jämlikhet, allas lika värde, självbestämmande och integritet för 

individen (ibid). 

   Inom omsorgsarbete med förståndshandikappade har dock målsättningen normalisering 

haft särskilt stort genomslag. Däremot har exempelvis organisationer för 

funktionshindrade utan förståndshandikapp ofta avvisat denna målsättning (ibid).   

   Jag har arbetat i två år som timvikarierande vårdare och har varit med om en del 

diskussioner bland omsorgspersonal om normalisering. Min erfarenhet är att målet 

normalisering ofta upplevs som en självklarhet i arbetet med förståndshandikappade. 

Samtidigt finns en utbredd osäkerhet om vad det egentligen står för. Själva begreppet 

normalisering kan provocera och väcka kritik. Inte sällan undrar omsorgspersonal ifall 

normalisering innebär att förståndshandikappades personlighet ska anpassas till vad som 

räknas som normalt i samhället.  En sådan anpassning ifrågasätter omsorgspersonal ofta, 

bland annat eftersom det är vanligt att förståndshandikappades personlighet påtagligt 

påverkas av specifika biologiska faktorer. 

   Förståndshandikapp är i olika grad förknippat med stödbehov i kombination med 

kommunikationsproblem. Detta innebär ett beroendeförhållande till icke 

förståndshandikappade. På exempelvis gruppboenden har omsorgspersonal omfattande 

möjligheter att styra boendes liv (Mallander, 1999).  

   Ur ett genusperspektiv är omsorgsarbete med förståndshandikappade särskilt intressant 

med tanke på frågan om självbestämmande, som är en central aspekt av normalisering. 

Omsorgspersonal lever precis som alla andra i ett samhälle som struktureras utifrån en 

social konstruktion av två motsatta kön, vilka tillskrivs olika stereotypa egenskaper (jfr 

Hirdman, 2003). Därmed kan självbestämmande vara svårt och komplicerat för 

omsorgspersonal att förhålla sig till. Möjligheterna att som omsorgspersonal styra 

omsorgstagares preferenser är stora, på grund av kommunikationsproblem och 

omsorgstagares beroendeförhållande till omsorgspersonal. Därmed kan det i praktiken bli 

svårt att skilja mellan påverkan av levnadsförhållanden och påverkan av individuella 

preferenser. Även om självbestämmande betonas, så organiserar och utformar 

omsorgspersonal i mycket hög grad omsorgstagares tillvaro. Därmed är det intressant att 

undersöka hur omsorgspersonal upplever att den förhåller sig till normalisering och 

genus. Förståndshandikappades sociala samspel med omsorgspersonal präglas i hög grad 

av beroendeförhållandet till personalen. En central fråga är därmed hur den sociala 

konstruktionen av könen ser ut just i denna omsorgskontext. Att undersöka 

omsorgspersonals upplevelse av att ge omsorg kan ge en bild av detta.    

   Vilka föreställningar om kvinnligt och manligt upplever omsorgspersonalen finns i 

samhället och hur ställer den sig själv till sådana föreställningar? Hur kommer sådana  
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föreställningar till uttryck i deras upplevelse av sitt omsorgsarbete med 

förståndshandikappade? Hur ser den i sitt arbete på förståndshandikappade kvinnors och 

mäns beteende och intressen, utseende och klädsel? Sexualitet och föräldraskap? En 

undersökning av detta aktualiserar olika oklarheter som kan finnas i resonemang om 

normalisering inom omsorgen. Bland annat om normaliseringen verkligen syftar till att 

uppnå det i samhället gängse och inget annat, eller om den snarare syftar till att uppnå 

någonting önskvärt, och i så fall vad. 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur personal inom arbete med 

förståndshandikappade förhåller sig till frågor om normalisering relaterat till ett 

genusperspektiv i sitt arbete. 

 

Frågeställningar:  

 

Anser personalen att den arbetar med normalisering och hur upplever den i så fall att 

detta arbete ser ut? 

 

Hur upplever personalen att normalisering av förståndshandikappade kvinnors och mäns 

livsvillkor ser ut? 

 

Upplever personalen att vanliga föreställningar om kvinnligt och manligt påverkar deras 

arbete? I så fall hur? 

 

Upplever personalen att den förhåller sig till vanliga föreställningar om kvinnligt och 

manligt i sitt arbete? I så fall hur? 

   

Förförståelse 

 
Min förförståelse är att omsorgspersonal som arbetar med förståndshandikappade ganska 

ofta talar om normalisering. Vad som menas med normalisering är då inte sällan oklart, 

men det kan exempelvis handla om att ha samma tillgång till samhället som andra har 

och om att påverka beteende till vad som i samhället uppfattas som normalt. Olika 

bemärkelser av ordet normalisering skiljs ofta inte åt. 

   Omsorgsarbete med förståndshandikappade präglas av uttalade könsstereotyper vad 

gäller utseende. Uppfattningar om förståndshandikappades sexualitet är också 

könsstereotypa, men detta är mindre uttalat i och med att omsorgstagares sexualitet sällan 

diskuteras inom personalen. Förståndshandikappade tros inte kunna vara homosexuella i 

och med att synen på kön är stereotyp och individer därmed förutsätts vara naturligt 

heterosexuella. Föräldraskap bland förståndshandikappade är en känslig fråga. Personalen 

är negativ till att förståndshandikappade blir föräldrar eftersom den menar att det 

resulterar i att barnet får en dålig uppväxt och måste lämnas bort. Personalen fokuserar på 

moderns bristande omsorgsförmåga, inte på faderns omsorgsansvar eller på möjligheter  

till stödinsatser som kan hjälpa förståndshandikappade att behålla sina barn. 
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   Träning i att klara dagliga sysslor såsom städning och matlagning är knappast präglad 

av könsstereotyper, utan anpassas till individens utvecklingsnivå. Det är också svårt att se 

något könsstereotypt mönster i vilka aktiviteter som förståndshandikappade ägnar sig åt 

med stöd av omsorgspersonalen. Snarare anpassas aktiviteter till utvecklingsnivå och 

ålder, samt till vilka resurser gruppbostaden har att tillgå. Finns exempelvis inte mycket 

tid att disponera för aktiviteter på grund av personalbrist, så prioriteras enklare aktiviteter 

som att promenera eller att lyssna på musik. 

  

Relevans för socialt arbete 
 

Den litteratursökning jag gjort har inte gett vid handen att det finns vetenskapliga 

undersökningar om omsorgspersonals upplevelse av normalisering ur ett genusperspektiv 

i Sverige. Därmed kan det anses motiverat att genomföra en sådan undersökning. För 

socialt arbete är en sådan undersökning relevant i och med att genus är en betydelsefull 

dimension av socialt arbete. Socialt arbete präglas av ständiga möten mellan människor. 

En viktig del av omsorgsarbete är relationen mellan personal och omsorgsgivare, vilken 

griper in i omsorgstagarnas vardag och aktualiserar frågor om kvinnor, män och makt.  

   Vårt samhälle präglas av ett genuskontrakt, ett outtalat samförstånd mellan de socialt 

konstruerade könen ”man” och ”kvinna”. Det innebär en separation mellan könen där 

”mannen” är överordnad ”kvinnan”. Det finns därför särskilda mansyrken och särskilda 

kvinnoyrken. Mansyrken har i allmänhet högre status och lön än kvinnoyrken (Hirdman, 

2003). Detta är tydligt inom omsorgsarbete med förståndshandikappade. Övervägande 

kvinnlig personal arbetar där. Status och lön är låg. Därmed är det också särskilt relevant 

att undersöka vilka uttryck genuskontraktet kan ta sig i omsorgspersonals upplevelse av 

arbete med förståndshandikappade. Omsorgspersonal är också delaktig i 

förståndshandikappades hela tillvaro. De kan påverka eller styra deras liv på ett sätt som 

begränsas av könsstereotyper, lika väl som de kan motverka könsstereotyper. 

Omsorgspersonalen har makt att påverka sociala relationer mellan förståndshandikappade 

till att likna eller inte likna genuskontraktet i samhället i stort.  

   Normalisering är ett tema som går igen i olika typer av socialt arbete. Tina Mattsson 

beskriver arbetet med normalisering inom missbrukarvård som ett sätt att konstruera 

könsskillnader bland de vårdade. Hon beskriver normaliseringsarbete som en social 

praktik vilken markerar gränser mellan normalt och icke normalt i samhället. Den som 

blir föremål för arbete med normalisering blir också utskild som icke normal (Matsson, 

2005).  

   Frågor om självbestämmande är påtagligt relevanta ur ett genusperspektiv i och med att 

förståndshandikappade kvinnors handlingsutrymme historiskt sett särskilt begränsats på 

centrala områden, såsom sexualitet och föräldraskap. Motiveringarna har varit 

könsstereotypa. Även i nutid verkar förståndshandikappade kvinnors villkor i omsorgen 

skilja sig från förståndshandikappade mäns i viktiga avseenden (Löfgren-Mårtensson, 

2003).     
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Begreppsförklaringar 

 
Förståndshandikapp 

Nationalencyklopedin anger förståndshandikapp som en synonym till 

begåvningshandikapp, vilket definieras som ”nedsättning av förståndsfunktionerna” 

(Göransson & Kebbon, 2011) och som en ”samlingsbeteckning för 

begåvningsnedsättningar som kan ha olika orsaker, t ex ärftlig disposition eller 

förlossningsskada.” (Ibid). En intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under 

utvecklingsperioden 0-16 år kallas utvecklingsstörning. Det är inte möjligt att exakt 

avgränsa vad utvecklingsstörning innebär. I Sverige är det vanligt att avgränsa 

utvecklingsstörning kvalitativt, med hjälp av psykologen Gunnar Kyléns tillämpning av 

Jean Piagets utvecklingsteori på området utvecklingsstörning. Den som har en onormalt 

låg abstraktionsnivå i sitt tänkande räknas som en person med utvecklingsstörning (ibid). 

   För närvarande är det mindre vanligt att tala om förståndshandikapp och 

förståndshandikappade i akademiska sammanhang. Utvecklingsstörning är det mer 

etablerade begreppet, och det används också i LSS. Skälet till att jag ändå väljer att 

använda begreppet förståndshandikapp är att utvecklingsstörning är ett begrepp som inte 

täcker in alla personer som bor på gruppboenden eller som deltar i daglig verksamhet för 

förståndshandikappade. Även exempelvis personer med förvärvad hjärnskada kan bo på 

gruppboende (enligt LSS 9 §, pt 9) tillsammans med utvecklingsstörda. (Se t ex 

Mallander, 1999). Sådana personer deltar också ofta i daglig verksamhet tillsammans 

med utvecklingsstörda (enligt LSS 9 §, pt 10). Omsorgspersonal som arbetar med 

förståndshandikappade arbetar ofta inte bara med utvecklingsstörda utan också med andra 

förståndshandikappade. 

   Mitt val att genomgående tala om förståndshandikappade, i stället för att tala om 

personer med förståndshandikapp, anser jag motiverat inte bara för att undvika otympligt 

språk. Det ska förstås som att termen förståndshandikappad relaterar till en 

omsorgskontext där förhållningssätt just med avseende på förståndshandikapp är relevant. 

Det ska inte förstås som att individen reduceras till förståndshandikappet. Detta menar 

jag framgår av min framställning som helhet. (Jfr Nirje, 2003a).  

 

Genus 

I likhet med Yvonne Hirdman (2003) talar jag om genus som det socialt konstruerade 

könet, i motsats till det biologiska könet. Jag finner det motiverat som ett erkännande av 

könet som fysisk realitet, vilket inte är detsamma som att hävda att det biologiska könet 

är opåverkat av kulturen.  

   Särskilt på området funktionshinder/funktionsnedsättning finns skäl att erkänna och 

uppmärksamma kroppen som sådan, och dess betydelse för tillvaron. På senare år har 

vissa anglosaxiska feministiska forskare som själva har en funktionsnedsättning mot 

bakgrund av egna kroppsliga erfarenheter kritiserat tendenser inom samtida feminism, att 

osynliggöra kroppslig erfarenhet (Barron, 2008). 

   Carol Thomas har påpekat att särskilt för den som har en fysisk funktionsnedsättning 

kan det vara viktigt att mötas av förståelse för erfarenheten av att ha en kropp som 

påverkar vardagen. Även om möjligheter att handla kan ändras genom ändring av miljön. 

Även om kroppen är föremål för tolkning (Thomas, 1999). 
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   Att påtala att det finns fysiska, biologiska skillnader mellan individer är inte detsamma 

som att hävda att biologin determinerar hur samhället och kulturen konstrueras. Att inse 

att sociala förhållanden påverkar individens biologiska utveckling är inte detsamma som 

att förneka att individens levnadsförhållanden påverkas av biologiska förutsättningar 

(ibid). Det kan tilläggas att förståndshandikappade ofta också har en fysisk 

funktionsnedsättning. 

 

Förståndshandikapp och gruppbostäder – en bakgrund 

 
Det finns ingen exakt avgränsning av förståndshandikapp eller utvecklingsstörning (jfr 

Göransson & Kebbon, 2011). Därför finns det heller ingen exakt siffra på antal 

förståndshandikappade eller utvecklingsstörda i Sverige. Föräldraföreningen FUB, 

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, uppskattar antalet 

utvecklingsstörda i Sverige till 38 000 (FUB, 2011). De vanligaste formerna av 

utvecklingsstörning är Downs syndrom och fragil X-syndromet, men även vissa andra 

former är relativt vanliga. Fetalt alkoholsyndrom medför ibland begåvningsnedsättning. 

   Personer som har en utvecklingsstörning har ofta även andra funktionshinder. Dessa 

kan bidra till en än mer begränsad utveckling av begåvningen. Det kan bland annat vara 

fråga om synskador, hörselskador, epilepsi, autism och celebral pares (Ottosson & 

Malmqvist, 2011).  

   Utvecklingsstörda har enligt LSS rätt att bo i gruppbostad där de får särskilt stöd. 

Personalen på gruppbostäder har uppgiften att ge all omvårdnad som behövs.  

 

Downs syndrom 

Downs syndrom är den vanligaste utvecklingsstörningen. Orsaken är en 

kromosomrubbning. Förekomsten i befolkningen överlag är ett barn på 800-900. Downs 

syndrom påverkar den fysiska utvecklingen och därmed utseendet på ett sätt som kan 

uppfattas som karakteristiskt. Därav gör utomstående inte sällan ogrundade 

generaliseringar om personligheten i stort hos personer med syndromet (Zetterström, 

Brun & Malmqvist, 2011). Hjärnans struktur är ”underutvecklad beträffande storhjärnans 

lober och vindlingar samt beträffande antalet nervceller.” (Ibid). Graden av 

utvecklingsstörning varierar. Ofta är den måttlig. Syndromet är inte sällan förknippat med 

bland annat medfödd hjärtmissbildning, ortopediska problem, nedsatt syn och hörsel eller 

nedsatt sköldkörtelfunktion. Män med syndromet anses vara infertila även om klara 

belägg för detta saknas. Däremot är kvinnor med syndromet fertila. Ifall en kvinna med 

syndromet får barn är sannolikheten att barnet också får det 50-procentig (ibid). 

 

Fragil X-syndromet 

Den näst vanligaste utvecklingsstörningen är fragil X-syndromet. Det är en 

”utvecklingsstörning som har samband med en mutation i X-kromosomen.” (Malmqvist, 

2011). En av 4000-6000 pojkar och en av 8000-12000 flickor diagnostiseras med 

syndromet. Syndromet innebär försening av den motoriska utvecklingen redan från 

spädbarnsåldern. Barnet får problem med balansen och händernas funktioner utvecklas 

sent. Barnets språkutveckling är sen. Det har inlärningssvårigheter och problem med 

koncentration och uthållighet. Hyperaktivitet och autistiska drag är vanliga. Fysiska 

sjukdomar i samband med syndromet är bland annat epilepsi och ljumskbråck (ibid). 
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Andra former av utvecklingsstörning  

Utvecklingsstörning kan vidare vara orsakad av störningar i moderns ämnesomsättning 

innan graviditeten samt av virus och övriga mikroorganismer. Sjukdomar som röda hund 

och mässling är dock numera en relativt ovanlig orsak till utvecklingsstörning i Sverige. 

Vaccinering har nämligen gjort dessa sjukdomar ovanliga (Ottosson & Malmqvist, 2011). 

   På grund av socioekonomiska förhållanden kan vissa barn bli utvecklingsstörda genom 

undernäring och brist på intellektuell stimulans. Detta är vanligt i fattiga länder och 

förekommer även i torftiga miljöer i rika länder. Förlossningsskador som leder till 

utvecklingsstörning är numera mindre vanliga i Sverige på grund av modern 

förlossningsvård. Framförallt för tidigt födda barn får sådana skador i Sverige (ibid). 

 

Fetalt alkoholsyndrom 

Fetalt alkoholsyndrom är ”förändringar hos fostret till följd av moderns 

alkoholkonsumtion.” (Rydberg & Malmqvist, 2011). Ifall kvinnan dricker mycket 

alkohol under graviditeten kan fostret skadas allvarligt (ibid). En av de skador som  

förekommer är ”påverkan på centrala nervsystemet” som ger begåvningsnedsättning 

(ibid). I de flesta befolkningsgrupper i världen finns fetalt alkoholsyndrom hos högst ett 

av 500 nyfödda barn (ibid). Dock har långt ifrån alla barn med fetalt alkoholsyndrom en 

begåvningsnedsättning. I Sverige föddes 2009 omkring ”100 barn med fullt utvecklat 

fetalt alkoholsyndrom.” (Ibid). 

 

Hjärnskada 

Inom medicin och psykologi betecknar benämningen hjärnskada ”störningar i hjärnans 

funktion som tillskrivs en viss skadefaktor” (Nationalencyklopedin, 2011). Det kan till 

exempel vara fråga om skada som är följden av våld mot huvudet, av hjärnblödning eller 

av hjärtinfarkt (ibid). Personer med förvärvad hjärnskada kan sägas ha ett 

förståndshandikapp. De omfattas av LSS (9 §, pt 9) och bor ofta på gruppboenden 

tillsammans med andra förståndshandikappade (jfr Mallander, 1999). 

 
Gruppbostäder 

Vissa grupper av individer vilka har ett omfattande behov av omsorg, stöd och tillsyn 

tilldelas en bostad i gruppbostad som kan uppfylla dessa behov. Bostaden tilldelas 

individer i enlighet med LSS eller SoL (Socialstyrelsen, 2011). Syftet är att möjliggöra 

eget boende, i eget hem, för den som vuxit upp, precis som i samhället i stort. De 

specifika behoven ska inte tvinga individen att bo kvar hos föräldrarna (Socialstyrelsen, 

2007). Förståndshandikappade tilldelas i allmänhet bostad i enlighet med LSS. 

Utvecklingsstördas rätt till egen bostad regleras i LSS 9 §, pt 9.  

   Socialstyrelsen rekommenderar att gruppbostäder hyser tre till fem boende (ibid). 

Emellertid har gruppbostäderna på senare år tenderat att bli större än så (Socialstyrelsen, 

2011). Sedan 1990-talet har gruppbostäderna förändrats från att bestå av rum utan kök, 

samt gemensamhetsutrymmen för de boende, till att bestå av lägenheter med kök med 

samtidig tillgång till gemensamhetsutrymmen för de boende (ibid). 
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Omsorgspersonal på gruppbostäder 

Den omsorgspersonal som arbetar på en gruppbostad har till uppgift att ge de boende den 

omvårdnad de behöver. Detta innefattar all behövlig hjälp med den dagliga livsföringen, 

och inbegriper tillgodoseende av individens fysiska, psykiska samt sociala behov. 

Omvårdnaden ska vara anpassad till individen. Integritet och självbestämmande måste 

beaktas. Ingen lag ställer dock några specifika krav på personalens kompetens  

(Socialstyrelsen, 2007). Omsorgsarbete på gruppbostäder genomgår för närvarande en 

akademisering. Arbetsgivare efterfrågar i ökande grad personal med akademisk 

utbildning (Socialstyrelsen, 2011). 
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Kunskapsområdet 
 
Beskrivningen börjar på en hög abstraktionsnivå. Presentationen av kunskapsområdet och 

tidigare forskning börjar med en allmän historik om institutioner för 

förståndshandikappade och avinstitutionalisering. Inledningen ger en faktabakgrund till 

hur normalisering kom att bli ett etablerat begrepp inom omsorgen om 

förståndshandikappade.  

   Normaliseringsbegreppets etablering samt nyare begrepp som blivit vanliga efter att 

normaliseringsbegreppet blivit mindre vanligt behandlas översiktligt. Näraliggande 

forskning med genusperspektiv relateras till normaliseringsbegreppet. Resultat från 

forskningsgenomgången kopplas så till genusteori. Avsikten är att därigenom ge 

möjlighet till en fyllig och relevant förståelse angående normalisering och genus.      

Litteratursökningen har inte resulterat i att jag hittat vetenskapliga undersökningar av 

precis det ämne som min undersökning berör. Därför stödjer sig presentationen i stället 

på näraliggande forskning. 

 
Litteratursökning 

 
I syfte att hitta relevant litteratur för undersökningen har sökning gjorts i databaserna 

Libris,  EBSCO och ProQuest, på nätportalen DiVA samt i e-tidskrifter inom 

ämneskategorierna Disability studies & Assistance och Gender studies som finns på 

Stockholms universitetsbiblioteks hemsida. Sökord i Libris och DiVA har varit 

normalisering, normaliseringsprincipen, förståndshandikapp, utvecklingsstörning och 

genus. I EBSCO och i e-tidskrifterna har sökning gjorts på normalization principle, 

mental retardation, intellectual disability, developmental disability och gender. I 

ProQuest har sökning gjorts på normalization principle och gender. För historiken om 

svenska institutioner för förståndshandikappade och avvecklingen av dem har sökning 

gjorts i Libris på institutioner och utvecklingsstörda. Läsning av insamlad litteratur har 

också lett till kedjesökning. 

 

                                                                                                                                                                     

Utvecklingen av institutioner för förståndshandikappade i Sverige  

 
De första institutionerna för förståndshandikappade i Sverige startades på 1860-talet. Då 

hade förståndshandikapp i viss mån börjat beskrivas som ett problem i samhällsdebatten, 

bland annat på grund av industrialiseringen som ökade kraven på intellektuell kapacitet 

och fysisk rörlighet i arbetslivet. De första institutionerna var enskilda initiativ och 

motiven till att starta dem var filantropiska, ofta med en religiös färgning. Institutionerna 

var små. De fick bara ett begränsat offentligt stöd. Därför fanns bara ekonomiska resurser 

till att ta hand om ett fåtal personer (Söder, 1984). 

   Det fanns under denna tid en stor optimism om att förståndshandikapp kunde behandlas 

genom pedagogisk undervisning i skolämnen och övning i praktiska färdigheter. Andra 

motiv till att driva institutioner var att skydda de förståndshandikappade från deras 

föräldrar, som ansågs ha varit grymma och oförstående mot dem, och från samhället i  

stort, som uppfattades som en hård och olämplig miljö. Runt 1900 blir denna skyddstanke  
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den dominerande, i och med att erfarenheterna av att försöka undervisa och fostra bort 

förståndshandikapp uppfattades som nedslående (ibid).  

   Redan vid denna tid förs en debatt i Norden om nackdelar med stora institutioner. 

Många menar att institutioner i möjligaste mån ska efterlikna vanliga hem och att detta 

bara är möjligt på små institutioner. Redan i denna debatt framförs synpunkter som skulle 

återkomma i diskussioner om institutioner från 1900-talets mitt och längre fram (ibid). 

   Efter sekelskiftet 1900 ökar det offentligas finansiering av och inblandning i 

institutionsväsendet (Ericsson, 2002). Den tilltagande pessimismen angående 

möjligheterna att behandla förståndshandikapp manifesterades vid samma tid och framåt 

ideologiskt i socialdarwinism och rasbiologi med vetenskapliga anspråk. 

Förståndshandikappade beskrevs som underlägsna och samhällsfarliga element, vilka 

måste hindras från att begå brott och sprida sina dåliga arvsanlag vidare. De måste därför 

låsas in på institutioner. Tvångssterilisering ansågs också ofta lämpligt. Vid 1900-talets 

början hade dock detta synsätt ännu inget brett stöd inom institutionsväsendet eller bland 

forskare. Verkligt genomslag fick det först under mellankrigstiden (Söder, 1984). Ett 

exempel är en SOU där förståndshandikappade redan i titeln kallas vanartade och 

asociala (SOU 1927:18).  

   Uppfattningen att samhället måste skyddas från förståndshandikappade är efter 

genomslaget ideologiskt dominerande till och med 1940-talet. (Se till exempel 

resonemang om tvångssterilisering och äktenskapslagstiftning i SOU 1949:11).  

   I syfte att skydda samhället från förståndshandikappade inrättades många nya och större 

anstalter, liksom specialsjukhus. På vissa skolanstalter levde dock den pedagogiska 

inriktningen med rötterna i 1800-talet kvar (Söder, 1984). 

   Från början av 1950-talet blir ett pedagogiskt synsätt återigen framträdande, dock 

parallellt med en stark betoning av specialiserad medicinsk rehabilitering. En konsekvens 

av detta är satsningar från 1950-talets mitt till 1970-talets mitt på vad som från politiskt  

håll uppfattades som moderna institutioner. Dessa var mindre än tidigare årtiondens och 

till skillnad från dessa specialiserade utifrån vårdbehov. Samtidigt fanns ett påtagligt 

inslag av vad som efter hand kom att kallas normalisering, i och med att en viktig 

ambition var att de boendes levnadsförhållanden skulle motsvara allmänhetens, de 

normala levnadsförhållandena. Till exempel separerades skola och arbetsplats för de  

boende från deras hem, även om skola, arbetsplats och hem fortfarande var olika 

funktioner inom en och samma institution. En normal dygnsrytm och en normal årsrytm, 

med normala variationer i aktiviteter över tid, eftersträvades också (Ericsson, 2002). 

    

Avvecklingen av institutioner för förståndshandikappade i Sverige 

 
Svensk lagstiftning på området funktionshinder från år 1954, 1967, 1985 och 1993 kan 

sägas successivt föra över ansvaret för professionell omsorg om förståndshandikappade 

från institutioner till välfärdstjänster i samhället i stort (Ericsson, 2002).  

  I SOU 1981:26 beskrivs institutioner som negativa för personlig utveckling och som ett 

hinder för att individen ska kunna leva ett gott liv. I Socialtjänstlagen (1980) framhålls att 

lagens ansvarsområde är alla som är i behov av stöd för att leva ett liv med god kvalitet, 

inklusive funktionshindrade (ibid). 
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   Under 1980-talet uppmärksammas och kritiseras också begränsningar av 

institutionsboendes självbestämmande angående måltider, dygnsrytm och så vidare 

allmänt i hög grad i den offentliga debatten. Se till exempel utredningen Socialstyrelsen 

redovisar 1987:12 (Socialstyrelsen, 1987). 

  Eftersom en bärande princip i SoL (1980) är frivillighet fanns efter lagens tillkomst 

inte längre rättsliga förutsättningar för att driva vårdhem som en form av välfärdstjänst 

för funktionshindrade. I SFS 1985:1100 regleras utbildning för förståndshandikappade 

barn som en del av den vanliga skollagen. I SFS 1985:570 regleras hälso- och sjukvård 

för förståndshandikappade som en del av den vanliga lagstiftningen om hälso- och 

sjukvård. Som en konsekvens stängdes vårdhem för förståndshandikappade över hela 

landet, medan de innan 1985 stängts på vissa håll, efter lokala initiativ (Ericsson, 2002). 

   Omsorgslagen (1985) är en rättighetslag som kompletterar ramlagarna HSL och SoL 

vilka innebär att individen själv ska begära insatser vid behov. Detta är bland annat 

aktuellt för förståndshandikappade (Brusén & Hydén, 2000). 

  I LSS (1993) betonas individens rätt att själv bestämma utformning av välfärdstjänster 

och det lagliga utrymmet för institutioner minskade därmed ytterligare (Ericsson, 2002). 

En tydlig grundläggande utgångspunkt i LSS är det miljörelativa synsättet, att 

funktionshinder inte är en egenskap hos den enskilde utan skapas av miljön (Brusén & 

Hydén, 2000).  

   

Normaliseringsbegreppet 
 

Målet att de förståndshandikappades tillvaro i möjligaste mån ska motsvara normala 

förhållanden i samhället finns uttryckt redan i inledningen till 1959 års danska 

omsorgslag. Detta mål hade formulerats av juristen Niels-Erik Bank-Mikkelsen, som då 

var chef för den danska Statens Andsvageforsorg. Själva begreppet normalisering 

förefaller dock inte ha fått någon vidare spridning förrän mot 1960-talets slut (Mallander, 

1999). 

   Anna Hollander (1999) menar att normalisering helt enkelt är en logiskt följdriktig 

utvidgning av en skandinavisk generell välfärdsmodell även till funktionshindrades 

tillvaro. Hon spårar ursprunget till en svensk statlig utredning om partiellt arbetsföra från 

år 1943. Enligt Hollander är normalisering en ideologi som är resultatet av en bred social 

och medborgerlig konsensus om att även funktionshindrade ska omfattas av 

medborgerliga rättigheter och generell välfärd. 

   Etableringen av normaliseringsbegreppet måste förstås mot bakgrund av förhållandena 

på institutioner för förståndshandikappade. De boendes levnadsvillkor var påtagligt 

annorlunda och sämre än förhållandena i övriga samhället. Vidare uppmärksammades 

inslag i institutionslivet vilka ansågs pedagogiskt olämpliga och inhumana i den allmänna 

debatten. Normaliseringsbegreppet användes till att börja med för att driva på en 

reformering av institutionsväsendet (Tideman, 2000a; Nirje, 1999).  

   Först efter att vissa institutioner alltmer börjat kritiseras som sådana i den allmänna 

debatten kom avinstutionalisering och integrering att uppfattas som nödvändiga delar av 

normaliseringen. Institutioner uppfattades nu som destruktiva och omänskliga (Tideman, 

2000b). Så sent som 1978 hävdade dock Bank-Mikkelsen att integrering är ett medel till 

normalisering, inte ett mål som alltid måste uppfyllas för att uppnå normalisering  

(Mallander, 1999). 
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   Burt Perrin framställer det miljörelativa synsättet, att funktionshinder inte är en 

individuell egenskap utan beror på individens omgivning, som central för 

normaliseringsprincipen. Han betonar individens rätt att vara sig själv (Perrin, 1999).  

   Bengt Nirje menar att han formulerade sin normaliseringsprincip under förberedelserna 

inför den föreläsningsturné som han inbjöds till i USA 1967. Han var vid denna tidpunkt 

ombudsman för föräldraföreningen FUB (Nirje, 1999). Han hävdar att han utarbetade sin 

normaliseringsprincip under starkt inflytande av dels sina diskussioner med Bank-

Mikkelsen, dels sina intryck av vårdhem i Sverige (Mallander, 1999). 

   Nirjes amerikanska kontakter ledde till att han fick skriva ett bidrag till en bok som 

gavs ut av President´s Committee on Mental Retardation 1969, Changing patterns in 

Residential Services For The Mentally Retarded. Bidraget heter The Normalization 

Principle and its Human Management Implications (Nirje, 1969).  Changing Patterns är 

med stor sannolikhet det mest spridda verket någonsin som behandlar policyfrågor 

angående professionell omsorg om förståndshandikappade. The Normalization Principle 

and its Human Management Implications ledde till en omsorgsdebatt vilken kan sägas ha 

etablerat begreppet normalisering även utanför de nordiska länderna (Mallander, 1999).  

 

Nirjes normaliseringsprincip 

 
Nirjes normaliseringsprincip, som han formulerade den 1969, innebär att man 

tillgängliggör vardagsmönster och levnadsvillkor för förståndshandikappade som i 

möjligaste mån är desamma som samhällets gängse  (Nirje, 1969). 

   Nirje beskriver normaliseringsprincipen i åtta aspekter: 

 

1) Normal dagsrytm 

2) Normal livsrutin 

3) Normal årsrytm 

4) Normala utvecklingsfaser i livscykeln 

5) Att få sina val och önskningar respekterade 

6) Att få leva i en tvåkönad värld 

7) Normala ekonomiska standardkrav 

8) Normal byggnadsstandard  

   

   Nirje betonar starkt betydelsen av att förståndshandikappade är delaktiga i gängse 

samhälleliga levnadsmönster för att de ska kunna utvecklas. I aspekterna 1-4 ligger en 

särskilt stark tonvikt på att förståndshandikappades levnadsförhållanden inte får anpassas  

till vad som är lätthanterligt för omsorgspersonal utan ska överensstämma med vanliga  

levnadsförhållanden i samhället i stort. Avsevärt fokus ligger också på pedagogiska 

vinster och krav med avseende på förståndshandikappades utveckling.  

   Normaliseringsprincipen markerar inte att det skulle finnas någon motsättning mellan 

normalisering och institutioner som sådana. Tvärtom ska normaliseringsprincipen gälla 

förståndshandikappade oavsett om de bor på institutioner eller inte (ibid). Under sin tid 

som tjänsteman i Canada på 1970-talet verkade Nirje heller ej för avinstitutionalisering  

utan snarare för mindre institutioner (Nirje, 1999; Wolfensberger, 1999).    
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   Karl Grunewald, som var byråchef på Socialstyrelsen på 1970-talet menar för övrigt att 

normaliseringsprincipen i Norden först tillämpades vid utformningen av nya institutioner 

(Grunewald, 1989).      

   Normalisering kräver att människor ges stöd så att deras levnadsförhållanden blir så 

lika andra samhällsmedlemmars som möjligt med ”möjligheter till individuell variation 

och valfrihet.” (Perrin & Nirje, 1982, s. 152). Målet är ”samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter som alla andra.” (Ibid). Samtidigt kräver normaliseringsprincipen  

särskild service som bör ”omfatta lämpligt boende, tillgång till någon form av arbete 

(eller skola för barn) och fritidsaktiviteter.” (Ibid, s 153). 

 

Efter normaliseringsbegreppet och normaliseringsprincipen 

 
Under 1970-talet förekom begreppet normalisering ofta i offentliga dokument av olika 

slag i Sverige (Söder, 2003). Även i början av 1980-talet framställdes 

normaliseringsprincipen som central där, till exempel i SOU 1981:26 (ibid). I 

policyformulerande svenska utredningar från 1980-talet finns dock reservationer kring att 

använda normaliseringsbegreppet. Bakgrunden är att resonemang om normalisering anses 

ha missuppfattats i många fall, som att den funktionshindrade individen ska anpassas till 

sin miljö och inte tvärtom miljön till individen. Detta anses problematiskt i och med att 

fokus i den offentliga diskussionen om funktionshinder alltmer kommit att ligga på 

miljöns betydelse för att skapa funktionshinder och därmed på att miljön måste anpassas 

till individen för att eliminera funktionshinder (ibid). 

   Från 1990-talet ingår inte längre normalisering i de handikappolitiska målsättningarna i 

svenska offentliga utredningar. I stället beskrivs målsättningarna i formuleringar om 

jämlikhet, allas lika värde, självbestämmande och integritet för individen (ibid). 

Utredningstexterna betonar att handikappolitikens grund är universella 

jämlikhetsprinciper. Funktionshindrades rättigheter formuleras i termer av generella 

individuella rättigheter, för att inte skilja ut funktionshindrade (ibid). 

   De bärande principerna i handikappolitiken är enligt LSS 1990:19 ”alla människors lika 

värde och de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheter som gäller alla medborgare 

i vårt land.” (SOU, 1990, s. 21). Detta specificeras i målsättningar som tillgänglighet, 

inflytande och självbestämmande, delaktighet samt helhetssyn och kontinuitet (SOU, 

1990). Rättigheter har också kommit att betonas mer än tidigare. Ett resultat av detta är 

LSS där tillgänglighet till serviceinsatser för funktionshindrade formuleras som 

rättigheter (Söder, 2003). 

   Som en konsekvens av genomslaget för uppfattningen att funktionshinder skapas av 

omgivningen, och att medvetenhet om det kräver att särbehandling ersätts av 

likabehandling, har också särskild rättighetslagstiftning för personer med specifika 

funktionshinder avskaffats. Ny lagstiftning har i stället inarbetats i annan, generell 

lagstiftning om välfärd, utbildning, arbetsmiljö med mera (Hollander, 1999). Sedan 1990-

talet har också individuella rättigheter betonats i ökande grad inom handikapprörelsen 

såväl i Sverige (Söder, 2003) som internationellt. (Se till exempel antologin A Quarter 

Century of Normalization and Social Role Valorization). 

   2008 ratificerade Sveriges regering FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Där betonas vikten av ”fullt åtnjutande av alla mänskliga  
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rättigheter och grundläggande friheter”. (Utrikesdepartementet, 2008, s. 4). Jämlikhet, 

likvärdigt deltagande i samhället, lika möjligheter, tillgänglighet, oberoende, individuellt 

självbestämmande och valfrihet är centrala värderingar i dokumentet. Det tar ställning 

mot olika slag av diskriminering som personer med funktionsnedsättning utsätts för. 

Centrala principiella utgångspunkter är att personer med funktionsnedsättning är 

individer och att deras individualitet måste respekteras och accepteras som en del av den 

mänskliga mångfalden, precis som fallet är med andra individer. Rättigheterna för 

personer med funktionsnedsättning är en del av de allmänna mänskliga rättigheterna 

(Utrikesdepartementet, 2008). Konventionen säger vidare att ”funktionshinder härrör från 

samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av 

attityder och miljön.” (Ibid, s. 2). 

 

Genusperspektiv på normalisering och självbestämmande 

 
Om vi utgår från att måttstocken för normalisering är i samhället gängse 

levnadsförhållanden är det förstås intressant ur ett genusperspektiv att fråga vad som 

räknas som vanliga levnadsförhållanden för kvinnor och män.  

   Normalisering är då inte en fråga om att exempelvis förändra förståndshandikappades 

beteende eller utseende till det normala. Normaliseringens fokus ligger på välfärdstjänster 

som förståndshandikappade förses med, inte på individens beteende eller utseende.  

Vidare kan poängteras att i samhället i stort accepteras i hög utsträckning ovanliga 

beteenden. Normalisering innebär att detta också ska gälla ovanliga beteenden som 

förståndshandikappade kan ha (Perrin & Nirje, 1982).  

 

Utseendeideal 

För funktionshindrade kvinnor kan det vara särskilt svårt att leva upp till de tydliga ideal 

för kvinnors utseende, som manifesteras i reklam, film, TV osv. Deras fysik ställer ofta 

särskilda hinder i vägen (Barron, 2000). Även många förståndshandikappade kvinnor är 

medvetna om dessa skönhetsideal, och vissa är självkritiska för att deras utseende inte 

motsvarar dem (Barron, 2004). 

   Också för männen finns vissa utseendeideal (ibid). Deras tillvaro påverkas dock 

knappast lika mycket av sådana ideal som kvinnornas tillvaro (jfr ibid). Manskroppen 

exponeras ju till exempel betydligt mindre i offentlig reklam och i många massmedier än 

kvinnokroppen. Likväl finns motsvarande svårigheter för funktionshindrade män att 

skaffa sig ett idealt utseende. 

   Förståndshandikappades fysiska förmåga att utföra de finmotoriska rörelser som krävs 

för att själv se till att ha ett utseende som kan uppfattas som vårdat och vackert är ofta 

begränsad eller obefintlig. Dessutom verkar förståndshandikappade inte sällan 

ointresserade av att själva måna om ett sådant utseende. Därmed anses inom omsorgen ett 

stödbehov uppstå, vilket personalen ansvarar för att tillgodose (Mallander, 1999). 

Anhöriga kan också framföra uppfattningar om lämpligt utseende till personen vars 

anhörig de är, och till omsorgspersonal. 

   Därmed uppstår frågan, ifall omsorgspersonal uppfattar ett stereotypt kvinnligt 

respektive manligt utseende som en typ av gängse levnadsförhållande. Uppfattas 

normalisering som att förståndshandikappade ska få stöd till detta? Det skulle i så fall i  
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praktiken innebära en norm, att deras utseende ska anpassas till de vanliga idealen.  

    

Självbestämmande och normalisering 

Det kan bli problematiskt ur ett genusperspektiv att eftersträva det i samhället gängse för 

kvinnor i och med att samhället enligt ett sådant perspektiv präglas av mäns överordning 

över kvinnor. Det blir därmed svårt att avgöra vad som är självbestämmande och hur 

självbestämmandet förhåller sig till det i samhället gängse. Nirje (1969) måste rimligen 

tolkas så, att självbestämmande är det gängse i samhället och därför normalisering. 

Emellertid är det problematiskt att tolka valet exempelvis att klä sig könsstereotypt som 

självbestämmande, med tanke på att vi lever i ett samhälle där det manliga sociala könet 

överordnas det kvinnliga (Hirdman, 2003). 

   Tina Mattsson (2005) analyserar arbete med normalisering inom det sociala arbetets 

missbrukarvård som baserat på uppfattningen om att det finns två kön som är varandras 

motsatser men också komplement (jfr Hirdman, 2003). 

 

Manliga och kvinnliga förebilder  
Enligt Mattsson eftersträvar personal inom det sociala arbetets missbrukarvård att vara 

manliga och kvinnliga förebilder. De menar sig ofta själva stå för naturliga könsroller, 

som de vill motivera klienterna till att släppa fram. Därmed använder de sin överordnade 

ställning i förhållande till klienterna i syfte att assimilera klienterna till könsstereotypa 

könsroller (Mattsson, 2005). 

   Hur görs kön och vad är en manlig eller kvinnlig förebild? Feminister har både 

traditionellt och i dagens debatt hävdat att vad som uppfattas som två motsatta, naturliga 

kön är sociala konstruktioner med bakgrund i ett specifikt historiskt och socialt 

sammanhang. Postmoderna feminister ifrågasätter dessutom att de motsatta könen är 

stabila och enhetliga konstruktioner. Judith Butler menar att konstruktionen av de två 

könen ständigt kan undermineras av mångtydiga könsuttryck. Individen måste ständigt 

bekräfta sin konstruerade könstillhörighet genom sitt beteende, i enlighet med ett 

heterosexuellt begär som konstrueras som naturligt Även en person med kvinnokropp kan 

tillskrivas manlighet, och kvinnlighet en person med manlig kropp. En central poäng hos 

Butler är att en person med kvinnokropp måste spela kvinna för att socialt accepteras som 

kvinna, lika väl som en person med manskropp ibland kan accepteras socialt som kvinna 

genom att spela kvinna (Gemzöe, 2003). Butler menar dock inte att individen kan välja 

könstillhörighet fritt. På grund av de ojämlikheter som är förknippade med 

konstruktionen av två motsatta kön kan personer som bryter mot beteendenormer för det  

”egna” könet utsättas för en mycket stark social press att ändra sig (Gemzöe, 2003). 

   Som vi sett finns ett beroendeförhållande mellan förståndshandikappade och 

omsorgspersonal. Därmed är det möjligt att omsorgspersonal ser agerande som manliga 

och kvinnliga förebilder som ett lämpligt sätt att hantera beroendeförhållandet, och att 

detta relateras till självbestämmande på så sätt att könen förutsätts ha olika preferenser. 

   Situationen kompliceras av att kvinnlighet och manlighet är något som 

funktionshindrade ofta aktivt eftersträvar att tillskrivas. De vill inte uppfattas som bara 

funktionshindrade utan som komplexa individer och därmed ofta just som män och 

kvinnor (Barron, 2009). Detta aktualiserar frågor om stereotyper och självbestämmande. 

Vidare påverkar beroendeförhållandet själva konstruktionen av två motsatta kön just i  
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omsorgskontexten. Även om det manliga könet är överordnat det kvinnliga i samhället i 

stort är funktionshindrade män inte sällan underordnade kvinnor (omsorgspersonal och 

anhöriga) på grund av sitt beroendeförhållande till dem (ibid). 

 

Könsstereotyper och sexualitet 

Studier har visat att omsorgspersonal ofta utgår från en könsstereotyp syn på sexualitet. 

Exempelvis förutsätter de att förståndshandikappade kvinnor har svårt att säga nej till 

sexuella inviter, och att mannen är den sexuellt aktiva parten. Omsorgspersonal ger ofta 

förståndshandikappade män budskapet att de måste respektera ett nej från kvinnor, men 

säger inte till kvinnor att de måste respektera ett nej från män. Många 

förståndshandikappade kvinnor tar avstånd från samlag, troligen för att personal och 

annan omgivning ensidigt betonat risker och problem med sexualitet (Löfgren-

Mårtensson, 2003).  

   Överlag tenderar personal att se förståndshandikappades sexualitet som någonting 

annorlunda än andras, som någonting mer eller mindre onormalt. Detta kan förklaras med 

att i omsorgskontexten blir sexuella handlingar som i övriga samhället skulle varit privata 

offentliga. Omsorgspersonal är ovan vid detta och känner sig obekväm. Resultatet blir att 

förståndshandikappades sexuella handlingar uppfattas som någonting som utförs av 

onormala individer, snarare än som någonting som blir svårt och obekvämt att hantera på 

grund av omsorgskontexten. Denna kontext gör alltså sexuella handlingar offentliga och 

gör det nödvändigt för personalen att förhålla sig till dem (ibid). 

   Stereotypa uppfattningar om kön tenderar att vara heteronormativa (jfr Gemzöe, 2003). 

Förståndshandikappade tros av omsorgspersonal sällan kunna vara homosexuella. Vad 

som kan uppfattas som homosexuella handlingar tolkas ofta antingen som vänskap eller 

som förvirring angående sexuella signaler och uttryck. Personal håller av den 

anledningen tillbaka homosexuella handlingar (ibid). 

   Frågor om förhållningssätt till förståndshandikappades sexualitet diskuteras bara i 

begränsad utsträckning. Personal tenderar att reagera på situationer som den upplever 

som provocerande eller problematiska utifrån personliga värderingar och känslor (ibid).  

 

Föräldraskap 

 Det finns studier som påvisar att omsorgspersonal ofta avråder förståndshandikappade 

som de arbetar med från att skaffa barn. Personalen menar nämligen att det är förknippat 

med stora problem och tveksamt ifall dessa förståndshandikappade skulle klara att vara 

föräldrar. Förståndshandikappade verkar i stor utsträckning internalisera sådana 

synpunkter eftersom de inte sällan menar att det är för besvärligt och svårt att vara 

förälder (Löfgren-Mårtenson, 2003). Detta kan tolkas som att förståndshandikappade 

socialiseras till en underordnad och undergiven roll i förhållande till personal (jfr 

Tideman, 2000a).  

   En isländsk studie visar att förståndshandikappade mödrar har relativt goda möjligheter 

att ta hand om sina barn om de får stöd av anhöriga och andra närstående. Sådana 

utvidgade familjenätverk består nästan uteslutande av kvinnor, och i likhet med 

förhållandena i samhället i stort tar modern huvudansvaret för barnet. Studien omfattar 

mödrar i tre generationer. Mödrarna i den yngsta generationen födde sina barn på 1990-

talet. De förmådde alla behålla sina barn, bland annat på grund av offentliga stödinsatser  

                                                                                                                                             



 21 

som tidigare inte funnits (Traustadóttir & Björg Sigurjónsdóttir, 2004). 

   Med utgångspunkt i Michel Foucaults uppfattning om samhällets disciplinerande 

dimensioner diskuterar Tina Mattsson normalisering inom socialt arbete som ett slags 

samhällelig markering av vad som inte är normalt. Genom att särskilda, normaliserande 

verksamheter inrättas för individer som samhället konstruerar som icke normala blir det 

tydligt vilka människor som inte är normala. Vilka samhälleliga förutsättningar och 

gränser som gäller för deras liv blir också tydligt. Exempelvis kan kvinnor som bryter 

mot samhälleliga normer för kvinnlighet bli föremål för sådana normaliserande 

verksamheter (Matsson, 2005; jfr Walmsley, 2000).  
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Teoretiska perspektiv 

 
I följande avsnitt presenteras de teoretiska begrepp som används i analysen av 

intervjumaterialet: normaliseringsprincipen, genus och intersektionalitet.  

 

Normaliseringsprincipen 

 
Normaliseringsprincipen (Nirje, 1969) är inte någon teori om orsaker till 

förståndshandikappades ställning i samhället. Den är en pragmatisk och allmänt hållen 

formulering av ett mål för omsorgsverksamhet och, indirekt, för politik. Att behandla 

normaliseringsprincipen som ett begrepp för analysen är dock motiverat mot bakgrund av 

den vikt som där fästs vid normalisering och självbestämmande. Detta är av stort intresse 

eftersom det berör centrala teman inom socialt arbete. Begreppet kan även ses som 

relevant för forskning i socialt arbete (se exempelvis Mattsson, 2005). 

   Normaliseringsprincipen fokuserar visserligen inte på individens beteende utan på 

levnadsförhållanden, som ska vara desamma för förståndshandikappade som de i 

samhället gängse (Perrin & Nirje, 1982). Åtminstone gäller detta i en svensk 

omsorgskontext. I huvudsak gäller det också internationellt, även om Wolf 

Wolfensberger utvecklat en annan variant av normaliseringsprincipen, som haft 

inflytande i framförallt i anglosaxiska länder (Mallander, 1999). 

   Som vi sett kan det dock i det praktiska omsorgsarbetet vara svårt att verkligen 

upprätthålla en rågång mellan normalisering av individuellt beteende och samhälleliga 

förhållanden. Förståndshandikappade befinner sig ju nämligen i ett beroendeförhållande 

till omsorgspersonal.  

 

Genus  

 
Genus kan beskrivas som det sociala könet till skillnad från det biologiska könet 

(Hirdman, 2003). Genus är en social konstruktion ”av stereotyperna Man och Kvinna”. 

(Ibid, s. 7). Stereotypen Kvinna kan antingen konstrueras som en ofullkomlig, omogen, 

underlägsen variant av stereotypen Man eller som en motsats till den. Dessa stereotyper 

är inte bara en del av historien utan även gängse i dagens samhälle. De ska dock inte 

förstås bokstavligt utan som generaliseringar. Det finns individuella undantag från vad 

som gäller generellt (Hirdman, 2003). 

   Stereotyperna är styrande för hur kvinnor och män socialt relaterar till varandra. Detta 

tar sig uttryck i ett genuskontrakt, ett outtalat socialt samförstånd mellan kvinnor och män 

om hur de socialt ska relatera till varandra. Könen hålls i hög utsträckning åtskilda från 

varandra. Mannen är överordnad Kvinnan och förväntas skydda henne och ta hand om 

henne. Eftersom Mannen är överordnad har han också privilegiet att ses som en 

mångfacetterad individ och utsätts inte för generaliserande etiketteringar på samma sätt 

som Kvinnan. Mannens överordning gör också att män har bestämmanderätt över den 

sociala konstruktionen av stereotypen Kvinna medan det omvända inte är fallet. 

Stereotypen Man konstrueras också av män (ibid). 

                                                                                                                                             



 23 

Intersektionalitet 

 
Intersektionalitet är ett teoretiskt begrepp som betecknar att den sociala konstruktionen av 

kön analyseras i relation till andra sociala konstruktioner av ojämlika förhållanden mellan 

individer, exempelvis klass och etnicitet (Mattsson, 2005). Intersektionalitet innebär en 

dynamik, där olika maktstrukturer påverkar varandra i ett komplext samspel (Mattsson, 

2010). En intersektionell analys betonar samhällets föränderlighet, och det föränderliga i 

sociala kategoriseringar i samhället. Exempelvis betyder inte det faktum att en individ 

kategoriseras som funktionshindrad man eller kvinna under hela sitt liv att denna 

kategorisering också har samma sociala innebörd under personens hela liv (Barron, 

2009). Detta är uppenbart i fråga om förståndshandikappade, vars tillvaro i samhället 

avsevärt förändrats genom förändringar av institutionsväsendet och senare genom 

avinstitutionaliseringen. 

   En intersektionell analys kan vara fruktbar för att undvika felaktiga generaliseringar, 

exempelvis att heterosexuella vita medelklasskvinnor förutsätts vara representativa för 

alla kvinnor. I syfte att fånga komplexiteten i samspelet mellan maktstrukturer är det till 

hjälp att undersöka hur kön konstrueras på aktörsnivå (Mattsson, 2010).  

   Funktionshinder medför ofta ett beroendeförhållande till omsorgspersonal, och även 

anhöriga. Detta gäller såväl män som kvinnor med funktionshinder. Dessa är inte bara 

beroende av omsorgspersonalens stödinsatser utan också av deras välvilja och kompetens 

(Barron, 2009). Förståndshandikappade mäns och kvinnors beroendeförhållande till 

personalen är mycket påtagligt på grund av kommunikationssvårigheter och begränsade 

intellektuella förutsättningar att göra egna bedömningar och ställningstaganden, oavsett 

könstillhörighet. Omsorgspersonalen är oftast kvinnor (Mallander, 1999). Alltså är män 

inte alltid överordnade kvinnor. Funktionshinder kan beskrivas som en maktstruktur där 

män inte sällan underordnas av kvinnor (Barron, 2009).  

   En stereotyp heterosexualitet är en viktig del i konstruktionen av två motsatta kön, med 

motsatta egenskaper (Gemzöe, 2003; Mattsson, 2005). Heteronormativiteten, att 

människor förutsätts vara stereotypt heterosexuella, begränsar också individens 

livsutrymme. Heterosexualiteten har en överordnad position i samhället. Det gör det svårt 

för alla människor att tolka egna och andras begär samt personlighetsdrag på ett sätt som 

inte är heteronormativt. Heterosexualitetens överordnade ställning påverkar också 

bemötandet av individen inom socialt arbete. När homosexuella förutsätts vara 

heterosexuella blir det svårare för dem att göra egna val. När heterosexualitet och 

homosexualitet konstrueras som stereotypa, oföränderliga identiteter, blir det svårare att 

välja heterosexuellt respektive homosexuellt beteende i enlighet med egna preferenser. 

Heteronormativiteten medför också att tillgången till sociala stödinsatser och juridiska 

rättigheter blir sämre för individer som inte lever inom heterononormen (Mattsson, 

2010). Som vi sett tror omsorgspersonal många gånger inte att förståndshandikappade 

kan vara homosexuella. 

   Med utgångspunkt i Beverly Skeggs analys av kön och klass framhåller Mattsson 

(2005), att klassposition och klassidentitet inte behöver sammanfalla. 

Arbetarklasskvinnor kan till exempel distansera sig från arbetarklassen och försöka bygga 

upp en kulturell identitet som hänger samman med ett medelklassliv som de socialt vill 

avancera till. 
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   Klass är alltså inte bara en samhällsposition och har inte bara att göra med ekonomiska 

förhållanden. Klasstillhörighet kan också beskrivas som en identitet vilken individer 

socialiseras till, lika väl som de fostras till en viss könstillhörighet. Individen upplever sig 

tillhöra en viss klass. Klasstillhörigheten upprätthålls genom användning av stereotypa 

föreställningar om grupper i samhället (Mattsson, 2010).  

   Klassidentiteten hos förståndshandikappade boende på gruppbostäder kan sägas vara 

osäker, eftersom dessa boendes förmåga att själva verbalt uttrycka en klassidentitet ofta 

är begränsad. Därmed blir frågor om hur klassidentitet aktualiseras i omsorgsarbetet med 

de boende och i de boendes beroendeförhållande till personalen särskilt intressanta. 
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Metod 

 
Studien är av kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet har samlats in genom 

utförande av kvalitativa forskningsintervjuer. De är halvstrukturerade livsvärldsintervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Metodövervägande 

Den kvalitativa livsvärldsintervjun har valts som metod på grund av uppsatsens syfte att 

undersöka omsorgspersonals upplevelse av arbete med förståndshandikappade. Fokus på 

genus motiverar också detta metodval. Genus hör nära ihop med individers sätt att 

vardagligt relatera till varandra och därmed till deras livsvärld. Kvalitativa 

livsvärldsintervjuer är vidare lämpliga när det inte finns mycket tidigare forskning på ett 

visst område. Dessutom ger de förutsättningar för en djupare förståelse av människors 

upplevelser än kvantitativa enkätstudier (Kvale & Brinkmann, 2009). Min förhoppning är 

att min yrkeserfarenhet har gett bra förutsättningar för det förtroendefulla samspel med 

intervjupersonerna, som behövs för att få en fyllig och trovärdig bild av deras livsvärld. 

Det ger möjlighet till identifikation (jfr Mattsson, 2005). 

 

Intervjuer 

Intervjuerna har utgått från ett antal teman. (Se bilaga 2). Intervjuerna har inte styrts av 

fasta frågeformuleringar. I stället har intervjupersonen själv fått utveckla temana, i ett 

samspel med intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjuerna ställdes öppna 

frågor. Ledande frågor ställdes inte. Intervjuernas syfte var att intervjupersonerna själva 

skulle få redogöra för sina upplevelser på ett utförligt och fylligt sätt (jfr Kvale, 1997).  

 

Förberedelser 

För att uppnå en god förståelse av det som undersöks är det värdefullt att bygga upp en 

fyllig förförståelse. Det kan ske genom relevanta historiska studier eller andra 

ämnesstudier (Ödman, 1979). Uppsatsens historik och forskningsöversikt i övrigt, samt 

teoridelen, syftar till detta.  

   En intervjuguide har utarbetats inför intervjuerna. Frågorna i intervjuguiden är avsedda 

att ge ett intervjumaterial som kan bearbetas så, att resultatet kan analyseras på ett sätt 

som svarar på uppsatsens syfte och frågeställningar (jfr Kvale, 1997). Intervjuguiden är 

halvstrukturerad i syfte att göra det möjligt för intervjupersonerna att redogöra för sin 

livsvärld (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden testades i en pilotintervju med 

en granne, som också arbetat med omsorg med förståndshandikappade. Den visade sig 

fungera bra på det hela taget. En smärre justering gjordes dock av en fråga. 

   Ett personligt brev har formulerats med inbjudan att delta i intervju. Brevet informerar 

om intervjuundersökningens syfte och om relevanta forskningsetiska principer som  

tillämpas i samband med intervjuerna (jfr Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Kontakt 

För att hitta intervjupersoner kontaktades min före detta chef. Hon hade föreslagit att jag 

skulle skriva en uppsats om omsorgspersonals förhållningssätt till förståndshandikappade 
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mot bakgrund av föreställningar om kvinnligt och manligt. Hon fick per mail det 

personliga brevet med inbjudan att medverka i intervju, att vidarebefordra till personer 

som hon trodde kunde vara intresserade. Efter ett tag meddelade hon mig att en person 

tackat ja till att medverka i intervju, och gav mig kontaktuppgifter till henne.  

   Därpå kontaktades denna intervjuperson direkt och vi bestämde tid och plats för 

intervju. På denna intervjupersons förslag ringdes hon också upp dagen innan intervju 

bokats och bekräftade bokad intervjutid. En annan person som tackade ja till att bli 

intervjuad kontaktades till att börja med av en kommunal tjänsteman. Hon hade innan 

dess kontaktats av min före detta chef och fått det personliga brevet. Tjänstemannen 

tipsade mig om denna person och gav mig kontaktuppgifter till henne. Därpå ringdes hon 

upp och vi bestämde tid och plats för intervju. Två personer som tackade ja till att bli 

intervjuade kontaktades efter att en kollega till en bekant frågat dem ifall de var 

intresserade. De hade sagt till honom att de var det. Därefter erhölls kontaktuppgifter från 

den bekantes kollega. Jag kontaktade själv dem, var för sig, och vi bestämde tid och plats 

för intervju. En person som valde att medverka i intervju kontaktades under ett besök hos 

närstående efter tips från en av de närståendes grannar. Han ringdes upp och vi bestämde 

tid och plats. Ett par dagar efter att han intervjuats ringdes han upp igen och tillfrågades 

om han kände till någon ytterligare person som kunde vara intresserad av att bli 

intervjuad. Han frågade en person som förklarade för honom att han var intresserad. Jag 

talade sedan i telefon med honom igen och han gav mig denne intervjupersons 

telefonnummer. Därpå ringdes denne intervjuperson upp och vi bestämde tid och plats för 

intervju. Jag mailade själv personligt brev till alla intervjupersoner för att vara säker på 

att de fått brevet.  

 

Urval 

För att få intervjuer som kan ge tillräckligt intressant information om upplevelser av 

professionell omsorg om förståndshandikappade har jag sökt efter och intervjuat 

intervjupersoner som har minst två års erfarenhet av omsorgsarbete med 

förståndshandikappade. Det har varit fråga om personer med en omfattande 

yrkeserfarenhet, inte bara erfarenhet av sporadiska vikariat. För att göra det lättare att 

analysera intervjuerna på ett bra sätt ur ett genusperspektiv har jag också gjort ett 

könsblandat urval, tre kvinnor och tre män. På så sätt är det möjligt att jämföra kvinnors 

och mäns intervjuuttalanden (jfr Holmberg, 1993). 

   Undersökningen syftar inte till generaliserbarhet. Urvalet har det specifika syftet att få 

fylliga redogörelser från människor med specifika erfarenheter. Att hitta ett representativt 

urval har därför inte varit viktigt. Ett bekvämlighetsurval har gjorts (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Min före detta chef ombads tillfråga personer som arbetar med omsorg om 

förståndshandikappade om de var intresserade av att bli intervjuade, och fick personligt 

brev med inbjudan att medverka i intervju. Detta brev ombads hon ge tilltänkta 

intervjupersoner. För att validitet och reliabilitet inte skulle urholkas på grund av ett 

tidigare kollegialt förhållande ombads hon fråga personer som arbetar på andra 

gruppboenden är det gruppboende jag arbetade på. Därigenom undveks risken att 

intervjupersoner känner sig pressade att ställa upp, vilket skulle haft en mycket negativ 

effekt på validitet och reliabilitet. Frivillighet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet,  

2002) förklarades tydligt i det personliga brevet. 
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   Hon gav brevet till tre chefer på olika arbetsplatser, så att de kunde informera personal. 

Hon gav det även till en anställd på ytterligare en arbetsplats samt till en kommunal 

tjänsteman. På detta sätt hittade jag en intervjuperson. För att hitta ytterligare 

intervjupersoner kontaktades efter samråd med min handledare den kommunala 

tjänstemannen. Enligt min före detta chef hade hon visat intresse för min 

intervjuundersökning. Jag bad tjänstemannen hjälpa mig hitta intervjupersoner. Så 

småningom fann hon en intervjuperson. 

   För att hitta ytterligare intervjupersoner utvaldes slumpartat chefer att kontakta genom 

att planlöst surfa på en stor kommuns hemsida. Först 13 och senare ytterligare sju chefer 

för gruppboenden mailades en presentation av undersökningen. Det personliga brevet 

bifogades presentationen. Vidare mailades efter tips från bekantas bekanta två 

gruppboenden i en mindre kommun. Inget av dessa mail gav dock något resultat. 

   Av en tillfällighet kom jag i kontakt med en kollega till en bekant. Min bekantes 

kollega visade sig vara anhörig till en förståndshandikappad kvinna. Han frågade på mitt 

förslag ett par personer som arbetar med henne ifall de ville ställa upp på intervju. De 

tackade ja. 

   En intervjuperson hittades under ett besök hos några närstående. Tillsammans med en 

närstående gick jag och frågade en av den närståendes grannar i hennes hem ifall hon 

kände någon som kunde vara intresserad av att bli intervjuad. Grannen gav ett tips på en 

person som jag kontaktade efter att ha letat upp hans telefonnummer i telefonkatalogen. 

Ett par dagar efter intervjun tillfrågades han ifall han hade tips på någon ytterligare 

intervjuperson. Han tipsade mig om en person efter att ha tillfrågat honom. Jag fick hans 

telefonnummer och ringde upp honom.  

   Jag har själv mailat personligt brev till alla intervjupersoner.   

 

Insamling av materialet 

Intervjuerna har spelats in på elektronisk diktafon. Två av intervjuerna genomfördes på 

café, två i intervjupersonernas hem, en på intervjupersonens arbetsplats och en i ett 

avslappningsrum i lokalerna hos en firma som drivs av bekanta till intervjupersonen. Den 

kortaste intervjun tog knappt 40 minuter, den längsta tog en timme och fem minuter, och 

de fyra övriga tog omkring 45 minuter. 

 

Genomförande 

För att fokusera på intervjupersonernas egna upplevelser har intervjuerna varit 

fenomenologiskt inspirerade. Fenomenologin syftar bland annat till att undersöka den 

mänskliga livsvärlden. Att undersöka intervjupersonens livsvärld är också ett centralt 

tema i den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna har 

syftat till att ge intervjupersonerna möjlighet att utförligt redogöra för sin livsvärld, inte 

till att ifrågasätta den. Därför ställdes inte kritiska frågor under intervjuerna. Däremot 

ställdes många uppföljningsfrågor som gav tillfälle till tydligare förklaringar av 

livsvärlden (jfr Kvale, 1997).  

   Förhoppningsvis har min yrkeserfarenhet varit till hjälp för att bygga upp en bra 

relation med intervjupersonen. Den har förhoppningsvis gett möjligheter till 

identifikation (jfr Matsson, 2005). Min upplevelse är att intervjuerna överlag har fungerat  

bra på grund av mängden av liknande erfarenheter från omsorgen. Sannolikt hade det  



 28 

varit avsevärt svårare att vinna intervjupersoners förtroende utan egen yrkeserfarenhet. 

En intervju upplevde jag som i viss mån problematisk på grund av mindre möjligheter till 

identifikation. Den genomfördes med en person som inte arbetat i arbetslag med annan 

omsorgspersonal utan gett och ger professionell omsorg på annat sätt.  

   Intervjupersonerna har själva fått välja plats för intervjuerna. Syftet har varit att de ska 

känna sig komfortabla i intervjusituationen. Därmed förbättras förutsättningarna att ge 

svar av hög kvalitet (Kvale, 1997). Två intervjupersoner valde att intervjuas på café. Två 

andra föredrog sitt hem som plats för intervjun. En annan valde att bli intervjuad i 

avslappningsrummet på en firma där bekanta till henne arbetar. Ytterligare en annan 

valde att intervjuas på sin arbetsplats. Alla intervjuer genomfördes i avskildhet.  

   På ett av caféerna var det bara ett par ytterligare besökare. Tidpunkten var timmen 

innan stängningsdags, och miljön var i stort sett tyst frånsett en del slammer i samband 

med servering och städning. Det andra cafét besöktes av uppskattningsvis 10-15 personer 

under intervjuns gång. Utomstående hade inte heller där möjlighet att höra vad som 

sades. Intervjun genomfördes i ett hörn längst bort från disken. Andra cafébesökare kom 

inte i närheten när intervjun pågick. Musik spelades på låg volym. Den försvårade inte för 

intervjupersonen och mig att höra varandra. Intervjun på arbetsplatsen genomfördes inne 

på kontoret. Dörren till kontoret var stängd och annan personal kom inte i närheten.  

   Ett problem med den tekniska reliabiliteten uppstod vid den första intervjun. 

Diktafonen hade testats dagen innan. Då hade den fungerat bra. Emellertid indikerade 

displayen att batteriet var på väg att ta slut precis när jag slog på den i syfte att påbörja 

intervjun. Eftersom det inträffade inte bara var ett tekniskt problem utan även kunde 

påverka intervjupersonens förtroende för mig negativt bad jag om ursäkt. Hans 

kommentar var att det inträffade var mänskligt. Jag rådfrågade honom vidare om hur jag 

skulle göra i den aktuella situationen. Han tipsade mig om en tobaksaffär i närheten som 

han trodde hade batterier. Jag gick dit och köpte batterier och satte dem i diktafonen. 

Därefter fungerade den bra. En lärdom av detta är att man som intervjuare alltid bör ha 

säkert fungerande reservbatterier till hands.  

 

Bearbetning 

Intervjuerna har transkriberats så gott som omedelbart efter intervjutillfället, för att uppnå 

bästa möjliga förståelse av intervjukontexten och därmed öka validiteten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna har transkriberats ordagrant. Även ord/läten som mycket 

ofta fyller ut meningar i talspråk, såsom ehm, eh och hmm har transkriberats för bättre 

förstå intervjupersonernas upplevelser, exempelvis om något är svårt för dem att 

formulera i ord (jfr Kvale, 1997).  Ofullbordade ord, vilka också är mycket vanliga i 

talspråk, har likaså transkriberats. Pauser i tal har markerats med tre åtföljande 

bindestreck (---). Ord eller läten som inte kunnat tydas har markerats med (ohörbart). 

   Vid citering av intervjuutalanden i uppsatsen utelämnas ofta en del i sammanhanget 

mindre relevanta ord för att öka läsbarheten. De autentiska muntliga, transkriberade 

uttalandena omformuleras dock inte i skriftspråk. Utelämnade ord markeras med tre 

åtföljande punkter (…).  

   På inspelningen från cafét där slammer från servering och städning förekom kunde jag 

vid några enstaka tillfällen inte uppfatta vad som sades eftersom dessa bakgrundsljud var 
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alltför höga. I övrigt överröstades intervjuerna inte av bakgrundsljud. Däremot uppfattade 

jag vid några tillfällen i varje intervju det som yttrades som så otydligt att jag inte 

förmådde tyda det vid transkriberingen.  

   För att kunna tyda så mycket som möjligt av inspelningarna spelade jag upp delar av 

dem som var svåra att höra för mig själv om och om igen. På så sätt blev det möjligt att 

tyda en del ord som tidigare inte kunnat tydas. 

   Meningskategorisering av intervjumaterialet har utförts genom färgkodning utifrån 

återkommande teman i intervjuerna. Syftet är att uppnå en tydlig förståelse av 

återkommande teman i intervjuerna som kan presenteras på ett väl strukturerat, 

övergripande sätt (Aspers, 2007). Teman som återkommer i intervjuerna analyseras  

utifrån teoretiska begrepp som behandlats i teoriavsnittet.  

  

Tolkning och analys 

Vid tolkning av intervjuerna i syfte att redovisa ett resultat och vid analys av resultatet 

har hermeneutisk metod använts. Hermeneutiken är till hjälp för att kunna tolka och 

förstå intervjuer som texter. Den ger möjlighet att relatera intervjutexterna till den 

forskningshorisont som historiska bakgrundsförhållanden utgör (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

Operationalisering 

 
Intervjufrågorna har operationaliserats utifrån syfte och frågeställningar samt de teorier 

som redogjorts för i teoriavsnittet. En intervjuguide har utarbetats. Den är 

halvstrukturerad. Fokus i frågorna är på teman som intervjupersonen har stor frihet att 

själv utveckla närmare och reflektera över, för att göra det möjligt att förstå hennes eller 

hans livsvärld (jfr Kvale, 1997). Dessutom finns frågor i intervjuguiden angående 

intervjupersonens utbildning, yrkeserfarenhet och ålder. På så sätt blir det möjligt att ge 

en allmän bild av intervjupersonernas identitet och den personliga bakgrunden hos 

intervjupersonerna. Intervjupersonerna presenteras i resultatavsnittet. Intervjuguidens 

frågor är avsedda att hänga väl ihop med undersökningens syfte och frågeställningar samt 

med de teoretiska begreppen i teoriavsnittet. Dessa begrepp är avsedda att ge en fylligare 

förståelse av syfte och frågeställningar.  

 

Validitet och reliabilitet 

 
Inom den kvalitativa forskningsintervjun är validitet en fråga om att få uppriktiga och 

nyanserade svar. Sådana svar kan ge en god förståelse av intervjupersonens upplevelser. 

Reliabilitet har där att göra med tillförlitlighet och konsistens (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

    Den personliga relationen mellan intervjuperson och intervjuare är central för resultatet 

av den kvalitativa forskningsintervjun. Validiteten och reliabiliteten blir bara bra om 

samspelet mellan intervjuperson och intervjuare fungerar bra. Därmed finns också en risk 

för ett dåligt resultat om samspelet mellan intervjupersonen och intervjuaren inte fungerar 

bra.  

   Det finns en spänning mellan den fenomenologiska ansatsen i den kvalitativa  
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forskningsintervjun och den hermeneutiska ansatsen i tolkningarna av intervjuerna. Den 

kvalitativa forskningsintervjun syftar till att förutsättningslöst undersöka 

intervjupersonens livsvärld. Hermeneutisk tolkning präglas däremot av förförståelse. T. 

Öhlund (personlig kommunikation, 25 februari, 2011)  

   Principiellt är denna spänning problematisk. Ändå bedömer jag det som mest givande 

att så förutsättningslöst som möjligt utgå från intervjupersonernas livsvärld under 

intervjuandet. Att använda hermeneutisk metod också i själva intervjuerna hade ökat 

risken för att styra intervjupersonerna till att få svar som helt enkelt bekräftar 

förförståelsen. Därmed hade validiteten och reliabiliteten minskat. 

   Validitet och reliabilitet är vid användning av den kvalitativa forskningsintervjun 

beroende av ett väl fungerande samspel mellan intervjuperson och intervjuare (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Därför kan validitet och reliabilitet stärkas om intervjupersonen inte 

styrs av intervjuarens förförståelse. 

   Ett validitetsproblem med den kvalitativa forskningsintervjun är att validiteten är 

beroende av en god relation mellan intervjuare och intervjuperson. Samtidigt kan det vara 

svårt att skapa en god relation utan gemensamma referensramar. Detta kan innebära en 

förförståelse som i värsta fall är styrande och minskar intervjuns kvalitet.  

   Vidare är det ofta svårt att förena en systematik i frågeställandet som är värdefull för 

validiteten med en god relation mellan intervjuare och intervjuperson, vilken också är 

viktig för validiteten. Ifall intervjuaren styr och därmed påverkar intervjupersonen så 

minskar det också validiteten, och reliabiliteten. 

   Intervjuarens förförståelse kan såväl stärka som försvaga reliabiliteten, beroende på om 

förförståelsen är ledande eller fördjupande och klargörande. Jag har använt min 

förförståelse för att följa upp intervjusvar i syfte att få fylligare och mer klargörande 

redogörelser. 

   För att öka reliabiliteten grundas också resultatredovisningen i många, fylliga och 

talande citat (Kvale & Brinkmann, 2009). För att stärka den tekniska reliabiliteten  

användes inspelningsutrustning av hög kvalitet, en Olympus VN-5500 PC Digital voice 

recorder (elektronisk diktafon), som jag lånade från Socialhögskolan.    

 

Generaliserbarhet 

 
Inom kvalitativ forskning har generaliserbarhet att göra med ifall undersökningens 

resultat kan tillämpas även på andra sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kvalitativa forskningsintervjuer är inte generaliserbara i och med att de rör enskilda 

personers upplevelser. Däremot kan de ge värdefulla infallsvinklar och uppslag till 

ytterligare forskning i och med att de ingående, djupgående, initierat och kvalificerat 

redogör för just dessa personers upplevelser (ibid).         

 

 

 

 

 



 31 

Etik 

 
Vetenskapsrådet anger fyra huvudsakliga krav för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. I det följande redovisas för det innehåll i kraven som har relevans för min 

undersökning. 

 

Informationskravet 

 
Forskaren ska ge undersökningsdeltagarna relevant information. Detta innebär att de 

måste få veta på vilket sätt de bidrar till undersökningen. De måste även informeras om 

villkoren för sin medverkan. Forskaren ska göra klart för dem att deras deltagande är 

frivilligt och att ”de har rätt att avbryta sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Informationen ska innehålla projektansvarigs namn och ange projektansvarigs 

institutionsanknytning. Undersökningens syfte ska anges, liksom hur undersökningen 

genomförs. Forskaren måste förklara vilken ny kunskap som undersökningen kan leda till 

”för att motivera till deltagande.” (Ibid). Eventuella risker för obehag och skada måste 

redovisas. Att insamlade uppgifter bara ska användas i forskningssyfte måste klargöras 

för deltagare i undersökningen (ibid). Dessutom är det önskvärt att ”uppgift lämnas om 

hur och var forskningsresultaten kommer att offentliggöras” (ibid). 

Undersökningsdeltagare ska informeras muntligt eller skriftligt, senast innan intervjuer 

påbörjas (ibid). 

 

Samtyckeskravet 

 
Forskaren måste inhämta undersökningsdeltagares samtycke (Vetenskapsrådet, 2002).  

Undersökningsdeltagare har ”rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de skall delta.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). De har rätt att avbryta sin 

medverkan (ibid). Ingen otillbörlig påverkan till att delta, avbryta eller inte avbryta 

medverkan får utövas av forskaren. Vidare bör inga beroendeförhållanden ”föreligga 

mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare” (ibid). 

 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

 
Personuppgifter i undersökningen ska vara konfidentiella i möjligaste mån. Obehöriga får 

inte ges möjlighet att ta del av personuppgifter. De ska förvaras säkert. Utgångspunkten 

vid bedömning av vad som kan vara etiskt känsliga personuppgifter ska vara vad de 

berörda (inte forskaren) kan uppleva som känsligt (Vetenskapsrådet, 2002).  

   När studien offentliggörs får enskilda personer inte kunna identifieras. Forskaren måste 

vara medveten om risken att detaljerade redogörelser som avser personliga förhållanden  

kan medföra att enskilda personer blir möjliga att identifiera. Därför måste forskaren 

försvåra identifiering av enskilda. Detta är särskilt viktigt i fråga om individer vilka kan 

anses utsatta eller svaga i olika avseenden (ibid).  

   Avslutningsvis får uppgifter som insamlats om enskilda individer bara användas i  
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forskningssyfte (ibid). 

 

Min hantering av de forskningsetiska kraven 

 
I det personliga brev som skickades ut med förfrågan om att delta i 

intervjuundersökningen angavs syftet med undersökningen. Det framgick vilka 

upplevelser av att ge professionell omsorg som skulle undersökas och varför. Hur 

intervjupersonerna skulle bidra till undersökningen förklarades. Vidare klargjordes vilken 

kunskapsökning som undersökningen syftar till att bidra till. 

   Av brevet framgick vidare att medverkan i undersökningen var frivillig och anonym, 

samt att den tilltänkta intervjupersonen hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Vidare poängterades att inga detaljer som avslöjade en intervjupersons identitet skulle 

skrivas ut i uppsatsen. När, var och hur uppsatsen offentliggörs framgick också.  

   Därutöver välkomnade jag i brevet den tilltänkta intervjupersonen att höra av sig till 

mig och min handledare med eventuella frågor och angav kontaktuppgifter till oss båda. 

Tilltänkta intervjupersoner välkomnades av mig att själva föreslå tid och plats för 

intervju.  

   Jag såg själv till att alla intervjupersoner verkligen fick det personliga brevet. Därutöver 

informerades intervjupersonerna muntligen om frivillighet och konfidentialitet innan 

intervjuerna påbörjades.  

   Att jag inte intervjuade tidigare kolleger kan bland annat motiveras etiskt, för att 

undvika ett beroendeförhållande mellan forskare och intervjupersoner (jfr 

Vetenskapsrådet, 2002).  

   Intervjupersonernas frihet att själva välja plats för intervjun syftade till att minimera 

risken att obehöriga tog del av uppgifter som framkom under intervjuerna. Därmed kan 

denna frihet motiveras etiskt (jfr ibid).  

   Inspelningar på den elektroniska diktafonen förvarades så att obehöriga inte kunde 

komma åt dem och förstördes så fort transkriberingarna var klara. En intervjuperson bad 

om att få läsa transkriberingen av intervjun med honom, vilket han fick möjlighet till. 

   På en punkt kan mitt handlande ifrågasättas etiskt. Jag har inte redovisat några risker 

för obehag eller skada för intervjupersonerna. Ändå ställde jag frågor om sexualitet och 

föräldraskap.  

   Emellertid bedömde jag att det inte fanns någon egentlig risk för obehag eller skada. 

Nämnda frågor utgjorde bara en mindre del av undersökningen. Min upplevelse är också 

att ingen av intervjupersonerna reagerade med obehag på frågorna. 
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Resultat 

 
I detta kapitel redogörs för resultatet av intervjuerna. Fokus ligger på teman i intervjuerna 

som har relevans för i uppsatsen presenterad teori och tidigare forskning. Dessa teman 

kommer från bearbetningen av intervjumaterialet med hjälp av färgkodning (jfr Aspers, 

2007).  

    

 

Jag redogör för  

 

personalens syn på normalisering och olika aspekter av normalisering; attityder i 

samhället och hos anhöriga 

 

personalens föreställningar om genus i omsorgsarbetet och olika aspekter av genus; vad 

som anses som kvinnligt och manligt i samhället, att vara förebilder för de boende, de 

boendes utseende, hushållsarbete, sexualitet, frågan om förståndshandikapp och 

föräldraskap 

 

personalens uppfattning om självbestämmande och olika aspekter av självbestämmande; 

rättigheter och färdighetsträning, frågor om intellektuella begränsningar och 

institutionalisering, sätt att arbeta som kan hindra självbestämmande, resursbrist, frågor 

om mat. 

 

 Resultatet sammanfattas i diskussionskapitlet. Eftersom metoden inte är kvantitativ fästs 

ingen avgörande vikt vid om många eller få intervjupersoner uttryckt någon viss 

uppfattning (jfr Holmberg, 1993). Emellertid jämförs ofta motstridiga eller 

kompletterande uppfattningar med varandra. Intervjupersonens kön påtalas när det 

bedöms som relevant ur ett genusperspektiv. För att ge en bild av intervjupersonernas 

bakgrund och personlighet, alltså av var intervjumaterialet kommer ifrån, inleds 

resultatredovisningen med en presentation av intervjupersonerna. 

    

Intervjupersonerna 
 

De intervjuade är: 

 

En 32-årig man som studerat teologi på högskolenivå. Han har ingen vårdutbildning. Han 

har arbetat med att ge förståndshandikappade professionell omsorg på gruppboende i 

sammanlagt nio och ett halvt år. Han arbetar i en liten kommun nära en medelstor stad 

och en storstad. 

 

                                                                                                                                             

En 28-årig kvinna som har arbetat sammantaget cirka sex år på ett gruppboende. Hon 

började arbeta där för elva år sedan och har gjort vissa uppehåll. De senaste åren har hon 

arbetat intensivt parallellt med studierna. Hon går sin andra naturvetenskapliga 
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högskoleutbildning. Hon arbetar i en liten kommun på pendlingsavstånd till en medelstor 

stad och en storstad. Hon har ingen vårdutbildning. 

 

En 53-årig kvinna som har undersköterskeutbildning med inriktningen skötare. Hon har 

arbetat med förståndshandikappade i femton år, i en liten kommun på landet frånsett de 

fyra sista åren, då hon arbetat i en medelstor kommun som gränsar till en stor kommun. 

 

En 34-årig kvinna. Hon har två samhällsvetenskapliga högskoleutbildningar. Hon har 

arbetat på tre olika arbetsplatser inom ett och samma företag under en tolvårsperiod, och 

varit både vårdare och gruppchef. Hon arbetar nu som platschef och som personlig 

assistent till en boende på gruppbostad, i en medelstor kommun som gränsar till en stor 

kommun. 

 

En 70-årig man som har en skogsutbildning men ingen vårdutbildning. Han har arbetat 

med omsorg till förståndshandikappade under en 16-årsperiod. Då såg han dels efter ett 

par personer som bodde i närheten av honom och som hjälpte till i ett jordbruk, dels 

ordnade han aktiviteter som fritidsledare för förståndshandikappade. Nu är han 

kontaktperson och handledare för förståndshandikappade i föreningsaktiviteter. Han är 

engagerad i frivilligarbete med förståndshandikappade. Han arbetar i en liten kommun på 

landsbygden.  

 

En 50-årig man som har undersköterskeutbildning med inriktning på handikappomsorg. 

Han är även utbildad konditor. Han har arbetat med förståndshandikappade i ungefär 18 

år, huvudsakligen på gruppboende, där han också arbetar nu. Han arbetar i en liten 

lansdygdskommun. 

 

Personalens syn på normalisering 

 
Intervjupersonernas syn på normalisering skiljer sig åt. De flesta är positiva till 

normalisering, men en är skeptisk och en är direkt kritisk. För de flesta är normalisering 

att ha samma tillgång till samhället som andra. I möjligaste mån ska man också klara sig 

själv. Samma tillgång till samhället innebär  

 

”samma rättigheter att leva som andra”,  

 

samma standard som andra har, och att  

 

”personer med handikappet ska kunna vistas i samhället…och utnyttja det som samhället 

har att erbjuda”.  

 

Att klara sig själv är det vanliga i samhället, alltså det normala. Det innebär att man själv  

 

                                                                                                                                             

gör vad man kan göra, utan att få hjälp av andra. Därmed blir färdighetsträning som övar 

 omsorgstagare i att klara vardagliga göromål på egen hand en viktig del av 

normaliseringen. 
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   Flera intervjupersoner understryker vikten av att all personal följer gemensamma 

riktlinjer. För att främja omsorgstagarnas utveckling måste de bemötas på ett konsekvent 

sätt. Personalen måste handla på samma sätt i likartade situationer. Konsekvens är också 

viktig för att komma tillrätta med ”ett problematiskt beteende.” 

   En intervjuperson ser ett samband mellan färdighetsträning och integritet: ”målen 

är…att…leva så självständigt som möjligt och…kunna utveckla den egna integriteten”. 

Med integritet menar intervjupersonen delaktighet och självbestämmande i möjligaste 

mån. 

   En annan menar att normalisering kan uppfattas som att man ska göra som alla andra 

och inte sticka ut, vilket han är skeptisk till. Normalisering i bemärkelsen tillgång till 

samma levnadsförhållanden som andra är däremot någonting positivt.  

   En tredje är tydligt kritisk till begreppet normalisering, och menar att det betyder att 

förståndshandikappade ”ska vara som alla andra och inte får vara sig själva”. Boendes 

tillvaro på gruppbostäderna är för styrd och programmerad. De har inte frihet att komma 

och gå som de vill och kan inte själva välja vad de vill göra. ”Det är en försämring” 

jämfört med tiden innan gruppbostäderna. 

   Flertalet intervjupersoner framhåller att begreppet normalisering inte brukar användas 

på deras arbetsplats, varken i utbildning eller i diskussioner inom personalen. Emellertid 

är de väl bekanta med begreppet, som de menar är ständigt aktuellt där. De har reflekterat 

över vad det står för. 

 

Personalens syn på attityder i samhället 

Flera intervjupersoner menar att allmänhetens inställning till förståndshandikappade har 

förbättrats på senare år. Olikheter respekteras i högre grad. Samtidigt finns en osäkerhet 

hos allmänheten, på grund av okunskap. De flesta människor tar sig heller inte tid att 

anpassa sig till förståndshandikappades långsammare tempo. På grund av fördomar är 

många överdrivet omhändertagande och beskyddande. De tror inte att 

förståndshandikappade klarar saker själva. Den positiva inställningen sitter ofta på ytan. 

Många tycker att det kan vara roligt att möta förståndshandikappade exempelvis på en 

restaurang under några minuter men efter en halvtimme känner de sig besvärade.  

   En intervjuperson har en mörkare bild av allmänhetens inställning. Enligt vederbörande 

kan taxichaufförer som kör färdtjänst bete sig rent oförskämt mot förståndshandikappade 

vars beteende de inte begriper sig på, men ”värst är väl egentligen vanliga 

förbipasseranden som kan titta och skratta och så där.” 

 

Personalens syn på anhörigas attityder 

Äldre förståndshandikappade har ofta inte kontakt med anhöriga, eftersom de lämnades 

bort på institution som barn, eller för att anhöriga avlidit. Däremot har yngre 

förståndshandikappade anhöriga som är aktiva och delaktiga i deras liv. 

   Anhöriga har ofta svårt att förstå att deras barn blivit vuxet:  

 

”en mamma, hon kan stå och pussa sin tjugosjuåriga son ute på stan och…det är litet  

                                                                                                                                             

sådant där som man inte skulle göra kanske med ett barn utan handikapp.” 
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Föräldrar kan vara överbeskyddande. ”Finns ju inte en chans att få möjlighet då att växa 

opp och bli självständig.” Samtidigt får omsorgspersonalen det lättare att förstå boendes 

preferenser ifall den har en bra kontakt med de anhöriga. De kan berätta hur en boende 

tidigare velat ha det och vad hon tyckt om. 

   En intervjuperson menar att anhöriga är pådrivande för normalisering: ”anhöriga tycker 

jag är en grupp som är duktiga på…att motivera för sitt barn eller för sin…närmaste och 

liksom kräva stöd och hjälp och göra det lättare, ta bort hindren. De är den starkaste 

gruppen även om man jämför med personal”.  

 

Personalens föreställningar om genus i omsorgsarbetet 

 
Enligt de flesta intervjupersonerna präglar vanliga föreställningar om kvinnligt och 

manligt inte deras arbete med förståndshandikappade:  

 

”varje person ska…kunna lära sig att ta vara på sig själv och då handlar det om att 

utföra sådant som tidigare har utförts av enbart män och enbart kvinnor.”  

 

Det centrala för omsorgsarbetet är inte könet utan personen i sig. En intervjuperson 

menar dock att könsstereotyper ”finns överallt, i samhället, i arbetslivet och privat”.  

 

Personalens föreställningar om vad som anses som kvinnligt och manligt i samhället 

De flesta intervjupersonerna menar att det finns vanliga föreställningar om kvinnligt och 

manligt i samhället:  

 

”naturligtvis lever vi kvar i traditionella föreställningar hos gemene man till större eller 

mindre del”.  

 

Uppfattningar om olikheter mellan könen beskrivs som fördomar vilka ingen går fri från. 

Att det finns stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt ännu på 

tjugohundratalet betecknas som tragiskt. En ytterligare synpunkt är att ”vi tror att det är 

ett ganska modernt samhälle men det styr fortfarande ganska hårt att män ska bete sig så 

och kvinnor ska bete sig så. Tyvärr är det så.” Det finns en industri för bland annat mode 

vilken bygger på könsstereotyper. 

   Inte alla intervjupersoner är helt eller entydigt kritiska till föreställningarna om 

kvinnligt och manligt i samhället. En kvinna menar att kvinnor och män generellt sett är 

olika och att det är därför som föreställningar om könens olikheter har uppkommit i 

samhället. Förklaringen till könens olikheter finns både i biologin och i uppfostran och 

andra miljöfaktorer. Män är ”mer…rakt på sak” och ”kvinnor har en..litet mer vårdande 

sida”. Detta gör dock inte män till sämre omsorgspersonal.  

   En man anser att kvinnor är bättre än män på hushållsarbete, till exempel att pyssla, 

baka och fixa. Kvinnor föredrar också att ägna sig åt lugna och stillsamma aktiviteter, 

som att fika och sy. 

 

                                                                                                                                             

Personalens föreställningar om förebilder 
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Omsorgspersonal är viktiga förebilder på gruppboenden. Boende ser ofta upp till 

personalen och föredrar dess sällskap framför sina grannars. Genom att vara förebilder 

kan personalen fostra personer de arbetar med till ett mer socialt accepterat beteende. 

Exempelvis kan de fostras till att inte vara aggressiva och till att använda ett vårdat språk. 

En sådan påverkan kan också stärka självkänslan. 

   Genom sin position som förebilder har personalen stora möjligheter att påverka 

boendes liv. Inte sällan påverkar personalen efter eget tycke och smak.  

 

”Som någon kan säga till exempel bordsskick…så har jag hemma och så…tycker jag att 

det ska vara runt mitt bord”. 

 

En intervjuperson beklagar frånvaron av manliga förebilder på gruppbostäder. Den 

kvinnliga personalen ”får ju klä på sig en farsaroll litet mer…och…de här 

symötesfasonerna som är på en gruppbostad…det räcker bara att det kommer in en kille 

där så blev det annat.” 

   En annan intervjuperson menar att han är en viktig manlig förebild i och med att han är 

den ende mannen i personalgruppen. Han poängterar att det alltid är viktigt för boende att 

ha både manliga och kvinnliga förebilder. Samtidigt har ett exempel som han ger på hur 

han kan vara en förebild formen av en jämförelse med traditionell kvinnlig omsorg i 

hemmet. Han jämför påverkan av boendes klädval med en mors påverkan på sin lille sons 

klädval. Lika väl som en mor kan förklara för sin lille son att han inte kan gå ut i pyjamas 

kan omsorgspersonal förklara för boende att de inte kan gå ut i kläder som de bedömer 

som olämpliga. 

   En annorlunda uppfattning om vad det innebär att vara en förebild framkommer också i 

intervjumaterialet, nämligen att det handlar om att ”visa öppenhet och stöttning” för val 

som boende gör, exempelvis i fråga om sexualitet. 

 

Personalens inställning till boendes utseende 

En dominerande uppfattning bland intervjupersonerna är att de boende inte bryr sig 

mycket om sitt utseende.  

 

”Det är personalen som handlar kläder och sådant…Det är bara en som bryr sig om hur 

hon ser ut överhuvudtaget…de andra, nej…kammar vi inte håret på morgonen så skulle 

inte de göra det.” 

    

Personalen styr alltid boende mer eller mindre vad gäller deras utseende.  

 

”Det är väldigt lätt att du styr den omsorgstagare du är kontaktman åt. Du går ut och 

köper kläder och du ser en jättesnygg klänning---jag tycker den är jättesnygg. Så 

självklart köper jag den då till---frågar henne: tycker du, visst är den snygg, visst är den 

snygg?...så där har jag ju styrt.” 

 

En intervjuperson menar att normalisering kräver att personalen styr boendes utseende. 

Exempelvis måste de boende vara finklädda när situationen kräver det. Motsatt  

uppfattning framkommer också i intervjumaterialet: ”det går att låta bli att raka sig, det är  
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ingenting som är livsviktigt…klippa sig och raka sig och jag vill inte köpa nya kläder: 

okay.” 

   En annan ståndpunkt är att ifall en boende exempelvis inte vill raka sig så ska det 

respekteras i möjligaste mån. Om den boende har rakningen inskriven i sina rutiner 

uppstår dock ett pedagogiskt problem ifall han går orakad alltför länge. Då kan han tappa 

motivationen att följa rutinen. Därför måste den följas åtminstone ganska strikt. 

Tillfällena då han inte rakar sig får inte bli alltför många. 

   Den som kan tala för sig har bäst utsikter att få sitt självbestämmande respekterat. Gravt 

förståndshandikappade antas inte kunna förstå konsekvenser och deras självbestämmande 

väger relativt lätt. 

 

Personalens syn på boendes hushållsarbete 

Hushållsarbete är i allmänhet impopulärt hos boende men utförs i lika hög grad av män 

som av kvinnor. Hur mycket de utför beror på hur mycket de klarar av, inte på kön. En 

del personal menar att många förståndshandikappade inte förstår könsstereotyper. Detta 

kan vara ett skäl till att manliga boende inte försöker slippa hushållsarbete med 

hänvisning till sitt kön: ”det är nog snarare så att de inte vill i så fall.” 

   En intervjuperson menar att kvinnor är bättre än män på hushållsarbete. I hans arbete 

med två förståndshandikappade män, vilket inte utfördes på gruppbostad, fick männen 

ägna sig åt utomhussysslor i ett jordbruk. Hushållsarbete ägnade de sig inte åt. 

Matlagning till dem sköttes av kvinnliga närstående. 

 

Personalens inställning till boendes sexualitet 

Omsorgspersonal som arbetar med äldre omsorgstagare menar att deras sexuella intresse 

är svagt eller snarare obefintligt på grund av åldern. Sexualitet relateras också till grad av 

förståndshandikapp. Gravt förståndshandikappade anses inte vara på en sådan 

utvecklingsnivå att de har något påtagligt sexuellt intresse överhuvudtaget.  

   En manlig intervjuperson som arbetar med män och kvinnor som har Downs syndrom 

beskriver att männen visat stort sexuellt intresse för kvinnliga grannar men framförallt för 

kvinnlig personal. De har rört vid kvinnliga grannar och kvinnlig personal på ett sexuellt 

sätt. Mot denna bakgrund har kvinnlig personal tidigare fått direktiv från arbetsgivaren att 

inte bära vissa typer av kläder i arbetet. Numera kräver arbetsgivaren att all personal bär 

arbetskläder. Personalen försöker lära ut gränssättning i sexuella frågor till de boende. 

Det sexuella intresset har visserligen på senare år minskat bland boende, eftersom de 

blivit äldre: ”de är trötta oftare och de orkar inte mera”. 

   Frågor om sexualitet diskuteras på arbetsplatserna, men hur mycket de diskuteras 

varierar kraftigt. Personal är också ofta osäker på hur frågor om sexualitet ska hanteras.  

Den intervjuperson som arbetar på en gruppbostad för lindrigt förståndshandikappade 

berättar att det är vanligt att personalen diskuterar sexuella spörsmål. Boende har inte 

sällan tillfälliga sexuella kontakter. De vänder sig ofta till personal och ber om råd vid 

konflikter som uppkommer i samband med sexuella kontakter. Personalen försöker då 

låta bli att blanda sig i. Den menar att det är mer pedagogiskt att låta boende lösa 

konflikter själva och lära av sina misstag och ”växa för livet”. 

   En manlig boende har kommit ut som homosexuell. Personalen stöttar honom i det 

valet. Han drömmer om att hitta en pojkvän och personalen försöker hjälpa honom med 
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det. Andra boende är också positiva till hans val. Intervjupersonen uttrycker dock viss oro 

över att han inte alltid förstår när han bemöts på ett fientligt sätt ute i samhället, till 

exempel med ironi, av icke förståndshandikappade. 

 

Personalens inställning till förståndshandikapp och föräldraskap 

Att förståndshandikappade blir föräldrar beskrivs som ett problem. De anses inte vara 

tillräckligt mogna för att förstå vad föräldraansvar innebär och kunna ta ett sådant ansvar.   

En intervjuperson säger att ”det är givetvis inte bra” att förståndshandikappade blir 

föräldrar. De har inte förutsättningar att ge sina barn en bra start i livet. De har sällan 

möjlighet att behålla sina barn. Ofta går förståndshandikapp i arv. Dessutom är det inte 

roligt för barnen att veta att föräldrarna är förståndshandikappade. Dock vill han inte att 

det offentliga på något sätt hindrar förståndshandikappade från att bli föräldrar, eftersom 

det är omöjligt att dra en gräns för vilka som är lämpliga föräldrar. Exempelvis är 

personer med missbruksproblem olämpliga som föräldrar, men kan inte hindras från att 

bli det. Lämplighet måste bedömas individuellt. 

   När intervjupersonerna talar om förståndshandikappades problem med att behålla sina 

barn ligger fokus nästan helt på moderns föräldraansvar. Bara en intervjuperson talar om 

stöd som modern kan få från andra för att klara sitt föräldraskap. Hon har varit med om 

att kvinnor med lättare förståndshandikapp vilka bott i gruppbostad har fått barn. 

Gruppbostaden har försökt att ge stödet som behövdes för att behålla barnet men det 

fungerade inte. Emellertid menar hon att  

 

”i det fall det händer…så tycker jag att man ska försöka ge henne eller dem det stödet de 

behöver för att kunna behålla sitt barn.” 

 

En intervjuperson poängterar att det är förståndshandikappades rättighet att skaffa barn. 

 

Personalens syn på självbestämmande 

 
Enligt personalen ger omsorgskontexten bra möjligheter till självbestämmande för 

förståndshandikappade. Inget kön har mer självbestämmande än något annat. 

Omsorgstagarna  

 

”får bestämma precis som vi gör…de får styra…de får säga vad de vill på sitt sätt…det 

är målet…att de ska säga vad de tycker och de ska styra sin egen tid”.  

 

Personalen menar sig ha kompetensen att förstå förståndshandikappades intellektuella 

förutsättningar och bemöta förståndshandikappade på rätt sätt.  

   Förståndshandikappade visar sin personlighet genom kroppsspråk och handlingar, 

förutom i tal. Till exempel visar de känslor genom att ge långa kramar: ”många har ju 

mycket kärlek i sig”. De uttrycker gillande och ogillande på ett starkare sätt än andra. 

   Personalen upplever inte att det finns några skillnader mellan könen i fråga om 

intressen och aktiviteter. Utövande av intresse och aktiviteter beror på personligheten,  

inte på könet. Hur gravt förståndshandikappet är spelar stor roll. Gravt 

förståndshandikappade har enklare aktiviteter, exempelvis att lyssna på musik och 
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promenera. Intressen kan också ha samband med ålder. Exempelvis är olika slags musik 

populär i olika åldrar. Att personalen styr aktiviteter är ofrånkomligt  

 

”för det bygger ju på att man kan bli erbjuden att välja efter sitt intresse”.  

 

Vanliga aktiviteter är till exempel dans, att lyssna på musik (bland annat 

dansbandsmusik), museibesök och promenader. Personalen föreslår aktiviteter. Boende 

gör sällan det. Däremot kan de ofta uttrycka intresse för mat. 

 

Personalens syn på rättigheter och färdighetsträning 

En intervjuperson understryker särskilt sin uppfattning att självbestämmande innebär 

rätten att säga nej till att följa vissa rutiner. En boende som intervjupersonen arbetar med 

vill inte alltid ta sin schemalagda förmiddagspromenad. Det respekterar hon. Alla 

kolleger har dock inte samma inställning: ”det finns personal som helt nonchalerar” ifall 

den boende inte vill promenera. 

   Några intervjupersoner anser att självbestämmande kräver färdighetsträning, som de 

ger de boende. Personalen måste vara kompetent att genomföra tränigen och den måste 

genomföras på ett konsekvent sätt. Alla i personalen måste genomföra den på samma sätt. 

   Denna träning beskrivs ofta som en fostran i självständighet vilken bygger på att 

boende tillåts göra egna misstag. På så sätt förutsätter den respekt för den boendes vilja. 

Som en kommentar lyder, så gäller det att bita ihop och inte lägga sig i för mycket. 

   Även en annan inställning till träning finns dock bland personal. En berättelse som 

framförs med uppskattning handlar om hur chefen bestämt att ingen skulle prata med en 

boende en dag då han valt att stanna hemma från sin dagliga verksamhet. Den 

bakomliggande tanken var att bristen på stimulans skulle motivera honom att gå på sin 

dagliga verksamhet följande dag. Detta blev också resultatet. Att inte prata med den 

boende framställs i denna berättelse som normalisering, i och med att det inte är normalt 

att sitta hemma på dagarna. 

   En annan berättelse handlar om att människan av naturen är lat. En kvinna som tränades 

i matlagning ville helst tillaga enkla maträtter för att slippa anstränga sig så mycket. 

Sensmoralen var att det är bäst att börja tidigt med träningen. Annars blir det svårt att få 

in de rätta vanorna. Kvinnor och män tränas till samma färdigheter.  

 

”Tittar vi på en förståndshandikappad kille så ska även han kunna lära sig att laga mat 

till exempel.” 

 

Personalens syn på intellektuella begränsningar och institutionalisering 

Framförallt boendes egna intellektuella begränsningar är ett hinder för deras 

självbestämmande enligt intervjupersonerna. En boende kan till exempel vilja utföra ett 

arbete som är för avancerat för att det ska vara möjligt. Många boende är för gravt 

förståndshandikappade för att kunna kommunicera ett stort antal preferenser. Det är ofta 

svårt att veta vad de vill. Äldre boende beskrivs som alltför institutionaliserade för att 

kunna träna upp egen initiativförmåga och lära sig odla egna intressen i någon större 

utsträckning. 

                                                                                                                                             

Personalens syn på sätt att arbeta som kan hindra självbestämmande 
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Enligt en intervjuperson är förståndshandikappades möjligheter till självbestämmande på 

gruppbostäder dåligt eftersom personalen är bekväm av sig. Därför erbjuds de boende 

framförallt lugna aktiviteter, i stället för att delta i exempelvis danser eller utflykter. Han 

tror att överrepresentationen av kvinnlig personal på gruppbostäderna är förklaringen till 

att de boende styrs på detta sätt:  

 

”kom det in någon karl i den verksamheten, då kanske det blev inte så mycket åka och 

fika”. 

 

Inkompetent personal beskrivs av en annan intervjuperson som ett hinder för boendes 

självbestämmande:  

 

”om man inte har…en kompetent personalgrupp eller…en gemensam 

arbetsmetod…riskerar man att inte kunna se vilket stöd en person behöver.” 

 

Personalens syn på resursbrist 

Flera intervjupersoner framhåller att resursbrist är ett hinder för boendes 

självbestämmande. Personalbrist kan medföra att det inte finns tid till aktiviteter, eller 

bara till enklare aktiviteter, som promenader eller att lyssna på musik. 

  

Personalens syn på frågor om mat 

De flesta intervjupersoner berättar att boende inte kan välja middagsmat, eftersom 

middagsmålet lagas i gemensamt kök, för alla boende. En intervjuperson poängterar att 

han inte ser någon motsättning till självbestämmande i detta förhållande. Han jämför med 

att han måste anpassa sig till vilken mat hans fru lagar till honom. Alltså jämför han 

omsorgspersonalens arbete med traditionellt kvinnligt hushållsarbete i hemmet. 

   Tiden räcker inte till att tillgodose individuella önskemål:  

 

”det skulle aldrig finnas tid att laga individuella maträtter till alla…så att det är ju några 

rätter som kanske inte alla är så förtjusta i. Då kanske man ger dem litet extra kvällsmål 

så där och att gå hungrig några timmar, då får man göra det om man ratar maten.” 

 

På en gruppbostad har boende möjlighet att påverka veckomatsedeln. ”I den mån 

personen kan vara med och önska och tacka nej till viss mat och vara med och planera 

veckomatsedeln, då gör man det, och annars så är det ju fruktansvärt svårt…att planera en 

veckomatsedel med en person utan tal”. 

   På en annan gruppbostad är de boende lindrigt förståndshandikappade och lagar sin 

egen mat. Personalens inställning är i grunden att de boende får äta ensidig och mindre 

nyttig kost om de vill. Emellertid är det viktigt att motivera dem att äta allsidigt och 

nyttigt. I hur hög grad de boendes preferenser ska accepteras som de är och i hur hög grad  

boende ska motiveras till att ändra dem diskuteras mycket inom personalen. Olika 

anställda gör olika avvägningar. 

   Intervjupersonerna berättar om specialanpassning av kosten för överviktiga och 

underviktiga boende. De nämner samarbete med dietister och viktkontroller. Detta arbete 

med att påverka boendes vikt beskrivs som mycket professionellt. 
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Analys 
 

I det följande analyseras empirin såsom den presenterades i föregående kapitel med hjälp 

av de teoretiska begreppen som presenterades i teorikapitlet, alltså 

normaliseringsprincipen, genus och intersektionalitet.  

 

Normaliseringsprincipen som analytiskt verktyg 

 
Normalisering uppfattas av personalen framför allt som att förståndshandikappade ska ha 

samma tillgång till samhället som andra. Lika rättigheter betonas. Ett annat viktigt tema 

är normalisering som pedagogisk princip. Förståndshandikappade ska tränas att i 

möjligaste mån klara sig själva och göra egna val och bedömningar. 

   Förståndshandikappades valfrihet har påtagliga gränser. Att till exempel äta för mycket 

eller för litet leder till att personalen försöker motivera till ändrade kostvanor eller ser till 

att den boende får särskild diet. Samarbete med dietister är vanligt. 

   Personalen är till övervägande delen negativ till att förståndshandikappade skaffar barn. 

Den anser inte att förståndshandikappade klarar föräldraansvaret. Fokus ligger på den 

förståndshandikappade individens bristande förmåga. Föräldraskap som rättighet och 

möjligheten att klara föräldraskap med hjälp av stödinsatser lyfts bara fram i begränsad 

utsträckning. Ingen uttrycker dock direkt att förståndshandikappade i allmänhet bör 

hindras från att skaffa barn (jfr Nirje, 2003b). Även intervjupersoner som menar att det i 

allmänhet är problematiskt att förståndshandikappade skaffar barn betonar att 

lämpligheten måste bedömas i varje enskilt fall. När förståndshandikappade skaffat barn 

så ska de stöttas i sitt föräldraskap (jfr Löfgren-Mårtensson, 2003). 

   Uppfattningen om normalisering som färdighetsträning kan vidare innebära att träning 

till socialt accepterat eller gängse beteende ses som normalisering. Ett par 

intervjupersoner betonar särskilt att de försöker träna bort aggressivt beteende genom att 

ignorera det. Denna träning kräver konsekvens och rutiner. Hela personalen måste göra 

på samma sätt. 

   Uppfattningen om normalisering som påverkan av beteende kontrasterar mot 

uppfattningen om normalisering som tillgång till samhället (Perrin & Nirje, 1982). Ifall 

normalisering innebär påverkan av individens beteende så innebär det påverkan av 

individens personlighet.   

   Personalens fokus på normalisering som beteendeförändring, vilket kontrasterar mot 

normaliseringsprincipen, kan tolkas som att normaliseringsprincipen är svår att tillämpa i 

omsorgsarbetets vardag eftersom den inte är anpassad för den. Ett annat sätt att tolka 

fokuset på beteendeförändring är att det ger skäl att ifrågasätta attityder till beteende som 

anses problematiskt i omsorgen. Kanske skulle en starkare tillämpning av 

normaliseringsprincipen kunna leda till ifrågasättande av benämningen av vissa 
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beteenden som problematiska och inställningen att beteendena ska tränas bort, snarare än 

att omgivningen eller dess attityder ska förändras. 

   Normalisering innebär samma respekt för förståndshandikappades individualitet som 

för andra samhällsmedlemmars individualitet. Därmed blir det viktigt att uppmärksamma 

ifall attityder i omsorgen är förknippade med en underordning av omsorgstagare som gör  

                                                                                                                                             

att uttryck för missnöje bemöts som problembeteende snarare än som en indikation på att 

omgivningen kanske måste ändras. ”Ett kritiskt tänkande kan…medföra att det som 

endast tolkas som oacceptabelt beteende som bör åtgärdas också kan förstås som…en 

protest mot en underordnad social position.” (Barron, 2009, s. 77). Därmed blir det 

viktigt att försöka förstå vad en omsorgstagare som beskrivs som utagerande vill säga 

med sitt beteende och vilken kompetens personalen behöver för att bemöta beteendet på 

ett bra sätt (jfr ibid). 

   Omsorgstagarnas beroendeförhållande ger personalen mycket stora möjligheter att styra 

boendes tillvaro i fråga om exempelvis klädsel och utseende i övrigt (jfr Mallander, 

1999). Personalen kan också styra boendes sexualliv i en mycket omfattande utsträckning 

(jfr Löfgren-Mårtensson, 2003). Individuella uppfattningar hos personalen om vad som är 

bra och lämpligt avgör ofta hur omsorgstagare bemöts av personalen (jfr ibid). Därmed 

kommer normalisering i praktiken att uppfattas som anpassning till vad individer i 

personalen anser vara normalt och fint. Normalisering blir något annat än det 

självbestämmande som är det vanliga i samhället. 

   Anhöriga kan också styra omsorgstagares liv och stå i vägen för självständiga val. 

Samtidigt kan de förse personalen med information som underlättar förståelsen av vad 

omsorgstagaren verkligen vill och tycker om. 

   Personalen menar att boende sällan själva föreslår aktiviteter som de ägnar sig åt 

tillsammans med personal. Den uppmärksammar att passivitet från äldre boendes sida 

kan ha en bakgrund i tidigare institutionsliv. Den reflekterar dock, med ett undantag, inte 

över om dagens omsorgskontext och den styrning av boende som förekommer i den kan 

medföra passivisering. 

   Personalen tror inte att gravt förståndshandikappade uppfattar sig själva som att de har 

ett kön, eller några påtagliga sexuella intressen. Den menar heller inte att boendes 

intressen i allmänhet relaterar till könstillhörighet på något tydligt sätt. Den reflekterar 

inte över könets betydelse för identitetsutvecklingen. 

 

Genus 

 
Omsorgspersonalen säger att vanliga föreställningar om kvinnligt och manligt inte 

påverkar den omsorg som förståndshandikappade får. Samtidigt menar den att alla 

människor har stereotypa föreställningar om könen i högre eller lägre grad. 

   Uppfattningen att omsorgen inte påverkas av könsstereotyper kan relateras till en 

uppfattning om gravt förståndshandikappade som för lågt utvecklade för att ha en 

förståelse av kön, och även av sexualitet (jfr Löfgren-Mårtensson, 2003). Den kan också 

relateras till den specifika omsorgskontexten. Exempelvis färdighetsträning och 

aktiviteter för förståndshandikappade anses inte påverkas av kön. Snarare anses de 

påverkas av uppfattningar om vad som fungerar och är lämpligt mot bakgrund av 

omsorgstagarens utvecklingsnivå och grad av funktionsnedsättning.  
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   Omsorgspersonals individuella värderingar styr också utformning av omsorgen. Dessa 

kan vara mer eller mindre präglade av könsstereotyper. Även om personalen inte menar 

att omsorgen styrs av könsstereotyper, ger den exempel på omsorgsarbete där 

omsorgstagares val styrs i enlighet med vad som förutsätts vara passande för något visst 

kön. En kvinnlig omsorgstagare antas passa i en klänning som anses snygg. 

                                                                                                                                             

   Personalens upplevelse av sig själv som förebilder för omsorgstagare kontrasterar mot 

uppfattningen att omsorgen inte är könsstereotypt präglad. Två manliga intervjupersoner 

understryker särskilt vikten av manliga förebilder. En av dem poängterar att det ändrar 

utformningen av omsorgen. Det blir mindre av ”symötesfasoner” och mer aktivitet, vilket 

passar manliga omsorgstagare bättre. Den andre av de nämnda manliga 

intervjupersonerna framhåller att både manliga och kvinnliga förebilder behövs, det vill 

säga könen kompletterar varandra (jfr Hirdman, 2003). Han berättar också om hur 

kvinnlig personal och boende måste sätta gränser mot manliga förståndshandikappade 

som har svårt att hejda sitt sexuella intresse. Dessa förståndshandikappade män måste 

också lära sig att respektera ett nej från kvinnor. Detta är en helt stereotyp bild av 

manliga förståndshandikappades sexualitet (Löfgren-Mårtensson, 2003).  

   Kraven på kvinnlig personal att undvika viss klädsel för att förebygga att 

förståndshandikappade män berör dem på ett sexuellt sätt kan tolkas som ett exempel på 

Kvinnans underordning. Kvinnan förutsätts attrahera mannen sexuellt genom att hon är 

hans motpol, och det blir hennes ansvar att värja sig från Mannens sexualdrift för att 

upprätthålla sin ärbarhet (Hirdman, 2003). Kraven kan också relateras till 

heterosexualitetens överordnade samhällsställning, som innebär ett heteronormativt 

samhälle (Gemzöe, 2003). Uppenbarligen tolkas beröring mellan män eller mellan 

kvinnor inte som sexuell och föranleder inte direktiv om klädsel (jr Löfgren-Mårtensson, 

2003). 

 

Intersektionalitet 

 
Att intervjupersonerna förnekar att könsstereotyper påverkar omsorgsarbetet kan förstås 

som att omsorgstagarna i omsorgskontexten tenderar att i första hand uppfattas som 

funktionshindrade, inte som komplexa personer vilka bland annat har ett kön (jfr Barron, 

2009). Funktionshinder kan ses som en struktur där såväl män som kvinnor med 

funktionshinder underordnas omsorgspersonal, och anhöriga, på grund av ett 

beroendeförhållande. Omsorgspersonal är oftast kvinnlig. Med andra ord är män inte 

alltid överordnade kvinnor. I omsorgskontexten kan funktionshindrade män på grund av 

sitt beroendeförhållande till kvinnor vara underordnade dem (Barron, 2009). 

   Omsorgspersonals uppfattning om manliga och kvinnliga förebilder kombineras inte 

sällan med en betoning av att det är lätt för omsorgspersonal att styra omsorgstagares 

preferenser. Samtidigt understryks ofta att förståndshandikappades färdigheter och 

beteende måste tränas för att de ska förmå göra val och klara sig själva. Detta kan tolkas 

som meningsyttringar vilka visar på att kön är något som måste spelas (jfr Mattsson, 

2005). Visserligen säger ingen intervjuperson själv att kön måste spelas. 

   En intervjuperson betonar vilka svårigheter det kan möta för en förståndshandikappad 

boende att vara öppet homosexuell ute i samhället. Han förstår nämligen inte negativa 

attityder till homosexualitet som han möter. Hans svårigheter kan analyseras som att det 
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möter motstånd att inte spela rollen man på det förväntade sättet, det vill säga i enlighet 

med den heterosexuella normen i samhället (jfr Mattsson, 2005; Gemzöe, 2003). 

Emellertid är det uppenbarligen möjligt för denne man att komma ut som homosexuell. 

Att han är homosexuell ifrågasätts inte av personalen. Detta kan möjligen relateras till att  

han är lindrigt förståndshandikappad och själv tydligt kan förklara sina sexuella 

                                                                                                                                             

preferenser. Personalen behöver inte tolka exempelvis icke verbala uttryck för att dra 

slutsatser om hans sexuella preferenser (jfr Löfgren-Mårtensson, 2003).  

   Aktiviteter med boende kan knappast tolkas entydigt med avseende på klassidentitet. 

Danser är vanliga men museibesök är också en ofta förekommande fritidsaktivitet. 

Dansbandsmusik beskrivs som ett vanligt intresse. Danser och dansbandsmusik brukar 

anses som arbetarklasskultur medan museibesök i allmänhet uppfattas som mer 

medelklassbetonat. Graden av förståndshandikapp liksom tillgången till resurser i 

verksamheten framstår som mer styrande för utformning av aktiviteter än föreställningar 

om klass. 
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Diskussion 

 
I det följande sammanfattas resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet diskuteras och jämförs med förförståelsen. Ytterligare forskning föreslås 

också. 

 

Sammanfattning av resultatet 

 
Omsorgspersonal uppfattar huvudsakligen normalisering i arbete med 

förståndshandikappade som att de ska ha samma tillgång till samhället och samma 

levnadsförhållanden som andra. Självbestämmande är en viktig del av normaliseringen 

eftersom det är det normala i samhället för vuxna människors del. Förståndshandikappade 

har samma rättigheter som andra. Förändring av förståndshandikappades beteende 

uppfattas också av en del omsorgspersonal som normalisering.  

   Det finns enligt personalen vanliga uppfattningar om kvinnligt och manligt i samhället 

men de styr inte utformningen av omsorgen. Det ställs samma förväntningar och krav på 

kvinnliga och manliga omsorgstagare. Aktiviteter anpassas till omsorgstagares 

utvecklingsnivå och gruppbostadens tillgång till resurser. Kvinnor och män erbjuds 

samma typer av aktiviteter. Ofta är det svårt att avgöra vilka intressen boende har och vad 

de vill eftersom många inte kan kommunicera språkligt. Vidare uttrycker boende sällan 

självmant att de har något visst intresse, och föreslår sällan själva aktiviteter. 

   Personal styr ofta boendes val av klädsel och påverkar även utseende i övrigt, till 

exempel påverkas manliga boende att raka sig (jfr Barron, 2004). Påverkan av boendes 

utseende framstår i intervjupersonernas berättelser som tydligt könsstereotyp. Vad som är 

normalisering blir i omsorgskontexten ofta i praktiken en fråga om individuella anställdas 

tycke och smak. Olika personal har olika uppfattningar om vad som är fint och passande i 

olika situationer. Normalisering blir det som den enskilde anställde räknar som en god 

standard, alltså normalt, i samhället. Könsstereotyper har i sådana sammanhang stort 

utrymme att påverka. 

   Personalen ser sig som förebilder vilka de boende ser upp till och tar efter. Boende 

umgås ofta hellre med personal än med grannar. Betydelsen av att ha både manliga och 

kvinnliga förebilder betonas. Könen beskrivs som olika, varför både män och kvinnor 

behövs som förebilder. Denna beskrivning kontrasterar mot uppfattningen att omsorgen 

inte styrs av könsstereotyper. Att vara en förebild kan dock även vara att lämna utrymme 

för individen att vara sig själv och respektera individens val. 

   Uppfattningen om normalisering som självbestämmande kontrasterar mot en annan 

uppfattning om normalisering. Den innebär att boende måste tränas till att bli 

självständiga och ansvarstagande i möjligaste mån. Träningen kan visserligen bygga på 
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respekt för den boendes vilja som den boende uttrycker den, i och med att det ger 

utrymme för egna misstag och eget lärande. Emellertid kan den också bygga på att 

boendes beteende påverkas i den riktning som anses önskvärd genom ignorering av 

beteende som inte anses önskvärt. En del beteende uppfattas som problematisk beteende 

vilket ska tränas bort. En uppfattning är att träning behövs för att få bort lättjefullt 

beteende, som anses naturligt för människan. 

                                                                                                                                             

   Självbestämmandet begränsas vad gäller mat. Överviktiga eller underviktiga boende får 

speciellt anpassad kost. Personalen har samarbete med dietister. Personalen ser inte 

påverkan av boendes vikt som problematiskt mot bakgrund av själbestämmandet, utan ser 

snarast denna påverkan som ett uttryck för professionalitet. 

   Personalen tror ofta inte att boende har sexuella intressen, på grund av hög ålder eller 

låg utvecklingsnivå. Frågor om boendes sexualitet diskuteras i viss utsträckning på 

arbetsplatserna men det varierar mycket mellan olika arbetsplatser. Detta är delvis 

relaterat till hur sexuellt aktiva de boende uppfattas vara. På ett gruppboende bor lindrigt 

förståndshandikappade, som ofta har sexuella kontakter. Där diskuterar personalen inte 

sällan frågor om boendes sexualitet och sitt eget förhållningssätt. På en arbetsplats 

uppfattades män med Downs syndrom tidigare visa stort sexuellt intresse för kvinnlig 

personal och kvinnliga grannar. Detta ledde till att arbetsgivaren införde regler för 

kvinnors klädsel och senare obligatoriska arbetskläder. Personalen försökte vidare lära 

dessa män att respektera andras sexuella integritet. Personalen är ofta osäker på hur den 

ska hantera frågor om boendes sexualitet. Den ser boendes sexualitet som en svår fråga. 

   Personalen är negativt inställd till att förståndshandikappade skaffar barn. Den menar 

att de inte förmår ta föräldraansvar och ge barnen en bra uppväxt utan måste lämna bort 

barnen. Fokus ligger på moderns bristande omsorgsförmåga, inte på faderns 

omsorgsansvar eller på möjligheter till stödinsatser som gör det möjligt att behålla barnet. 

Samtidigt framhålls att det offentliga inte kan hindra förståndshandikappade från att 

skaffa barn, utan det är en rättighet. När förståndshandikappade har skaffat barn gäller det 

för personalen att stötta efter bästa förmåga i den situationen. 

   Personal diskuterar ganska sällan i termer av normalisering på arbetsplatsen men är väl 

bekanta med tankeinnehållet i begreppet normalisering. Det är ständigt aktuellt på 

arbetsplatsen och diskuteras ofta där. Personalens sätt att förhålla sig till frågor om 

normalisering ur ett genusperspektiv i sitt arbete är komplext. Olika uppfattningar om 

normalisering och om könsstereotyper kontrasterar mot varandra. Personalen säger att 

arbetet inte styrs av könsstereotyper. Samtidigt framgår det av berättelser om specifika 

situationer att stereotypa uppfattningar om vad som är bra och lämpligt för en kvinna 

eller man kan styra och påverka exempelvis boendes utseende och klädsel. Uppfattningen 

om värdet av manliga och kvinnliga förebilder i omsorgen är också könsstereotyp (jfr 

Holmberg, 1993; Mattsson, 2005).        

   Betoningen av självbestämmandet och av att kvinnor och män behandlas på samma sätt 

kan beskrivas som uttryck för en strävan att hantera könsstereotyper så, att de inte får 

utrymme i omsorgsarbetet. Resonemang om vikten av manliga och kvinnliga förebilder 

måste däremot rimligen ses som ett uttryck för önskan att göra omsorgsarbetet mer 

könsstereotypt. 



 48 

   Uppfattningen av sexualitet är i allmänhet heteronormativ (jfr Löfgren-Mårtensson, 

2003), även om en intervjuperson berättar om en manlig boende som kommit ut som 

homosexuell och får stöd i det. 

   Särskilt gravt förståndshandikappade beskrivs som mer eller mindre asexuella och 

könlösa. De anses inte tillräckligt utvecklade för att ha tydliga egna uppfattningar om kön 

eller påtagliga sexuella intressen. I den mån boende ses som könlösa kan det relateras till 

maktförhållandena i omsorgskontexten. Funktionshindrade som befinner sig i ett 

beroendeförhållande till omsorgspersonal och anhöriga uppfattas ofta som mer eller  

                                                                                                                                             

mindre könlös av personalen (Barron, 2009). I omsorgskontexten underordnas såväl 

manliga som kvinnliga omsorgstagare personalen på grund av beroendeförhållandet. Att 

manliga omsorgstagare underordnas kvinnlig personal innebär att män inte alltid är 

överordnade kvinnor (ibid). I den mån omsorgspersonal inte förhåller sig till 

omsorgstagare som kvinnor och män kan det i sig ses som ett uttryck för omsorgstagares 

underordning, i och med att omsorgstagare vill uppfattas som komplexa individer som 

har ett kön (ibid). 

   Personalen anser sig arbeta med normalisering, eller snarare värderingar som kan 

uttryckas i ordet normalisering men i dagens Sverige oftast benämns med andra ord. 

Normalisering kan innebära många olika saker. Det kan innebära såväl tillgång till 

samma levnadsförhållanden som andra som respekt för självbestämmande, träning i 

självständighet och ansvarstagande och påverkan till beteende som personalen anser som 

bra och önskvärt. I den praktiska omsorgskontexten styr personal ofta omsorgstagares val 

efter eget tycke och smak. Normalisering blir då vad den enskilde anställde anser är bra 

och passande, och detta kan i hög grad styras av könsstereotyper.  

 

Resultatet och förförståelsen 

Resultatet visar att personalen inte så ofta talar i termer av normalisering. Däremot är 

andra begrepp som kan sägas stå för samma sak ständigt aktuella i dess arbete och 

diskuteras återkommande. Min förförståelse att innehållet i begreppet normalisering ofta 

är oklart när personal talar om normalisering bekräftades, åtminstone i den mån 

resonemang om normalisering vid intervjuer kan jämföras med resonemang om 

normalisering som förs på arbetsplatser. 

   Förförståelsen att könsstereotyper tydligt präglar val av kläder och annan påverkan av 

utseende bekräftades. Dessutom uttrycker omsorgspersonal könsstereotypa uppfattningar 

om värdet av manliga och kvinnliga förebilder i omsorgen, vilket jag tidigare inte 

reflekterat över. Uppfattningen om sexualitet är i allmänhet heteronormativ, vilket 

bekräftar min förförståelse. Emellertid berättar en intervjuperson om hur en manlig 

boende kommit ut som homosexuell och om att personalen stöttar honom i det valet. 

Bilden av heteronormativiteten nyanseras därmed på ett sätt som omkullkastar min 

förförståelse på denna punkt. 

   Personal är ofta osäker inför frågor om boendes sexualitet. Dessa frågor upplevs dock 

knappast som känsliga av personalen, vilket strider mot min förförståelse. Frågor om 

sexualitet diskuteras också oftare än vad som var fallet enligt förförståelsen, även om det 

varierar avsevärt mellan olika arbetsplatser hur mycket sådana frågor diskuteras. 

Personalen är negativ till att förståndshandikappade blir föräldrar och motiverar det också 

som de skulle göra enligt min förförståelse. 
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   Enligt personalen styrs varken träning i vardagliga färdigheter eller val av aktiviteter av 

gängse föreställningar om kvinnligt och manligt. Detta överensstämmer med min 

förförståelse, liksom bakgrunden till dessa förhållanden, som personalen redogör för den. 

 

Diskussion av resultatet 

 
Resultatet visar att personalen menar att kvinnor och män behandlas på samma sätt och 

att samma villkor gäller för kvinnor och män på gruppboendena. Samtidigt påvisar  

                                                                                                                                             

personalens belysning av enskilda fall att boendes vardag i en omfattande utsträckning 

styrs av könsstereotypa föreställningar om exempelvis utseende, sexualitet och 

barnafödande. Bakgrunden är att enskilda anställda gör bedömningar efter eget tycke och 

smak om vad som är passande och fint för en boende. Dessutom menar personal att det är 

viktigt med manliga och kvinnliga förebilder, vilket innebär en könsstereotyp påverkan 

av boende.  

   Frågor som har att göra med normalisering diskuteras på arbetsplatserna men det finns 

inte gemensamma riktlinjer för bemötande av boende. Ifall sådana riktlinjer funnes skulle 

de åtminstone kunna markera normen att könsstereotyper måste brytas för att öka 

individens möjlighet att göra egna val. Huruvida det är realistiskt att sådana riktlinjer 

skulle fungera normgivande i den vardagliga omsorgen är en annan fråga. 

   Resultatet visar att det finns ett flertal olika uppfattningar om normalisering bland 

omsorgspersonalen. Olika uppfattningar kontrasterar mot varandra och strider ibland mot 

varandra. Självbestämmande beskrivs genomgående som en viktig del av normalisering. 

Av personalens berättelser om praktiskt omsorgsarbete framgår dock att det inte sällan 

underordnas andra mål, exempelvis hälsa. Detta problematiseras inte. Normalisering kan 

också ses som en träning i socialt accepterat beteende. Beteenden som uppfattas som 

problematiska ska tränas bort. 

   För omsorgstagare är självbestämmande särskilt viktigt i och med att de befinner sig i 

en underordnad position i omsorgskontexten. Relationen till omsorgspersonal och 

anhöriga präglas av beroende. Detta beroende innebär att även manliga omsorgstagare 

underordnas kvinnlig personal och kvinnliga anhöriga. En del av underordningen kan 

vara att inte ses som en komplex individ som har ett kön utan som en könlös 

omsorgstagare. I omsorgskontexten insocialiseras omsorgstagare lätt till undergivenhet. 

   För att respektera boendes självbestämmande måste personal vara medveten om sin 

maktställning i förhållande till boende, och hur den påverkar boendes utrymme att själva 

bestämma över sina liv. Brist på egna initiativ hos boende kan då exempelvis inte 

rimligen ses som en individuell egenskap utan måste relateras till insocialiseringen till 

underordning. Beteende som uppfattas som problematiskt kan då heller inte analyseras 

som en individuell egenskap utan måste ses som ett sätt att reagera på omgivningen, 

vilket åtminstone ibland kan motivera förändringar av omgivningen. 

   Personalen har en medvetenhet om att institutionsliv i yngre år påverkat äldre boendes 

initiativförmåga negativt. Däremot verkar den knappast uppmärksamma eller diskutera 

hur dagens omsorgskontext påverkar initiativförmåga och utrymme till 

självbestämmande. Den framhåller att omsorgstagare ofta är lätta att påverka men 

reflekterar knappast över bakgrunden till det. 
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Diskussion av metoden 

 
En fördel med att använda kvalitativa forskningsintervjuer som metod är att intervjuaren 

har hjälp av att använda sina kunskaper. Det ger möjlighet att följa upp frågor på ett bra 

sätt. Därmed kan kvaliteten på intervjun bli hög (Kvale & Brinkmann, 2009). Validiteten 

ökar ifall intervjuaren kan använda sina kunskaper på ett skickligt sätt i det sociala 

samspelet med intervjupersonen (ibid). Min förförståelse från två års arbete som 

timvikarie på ett gruppboende för förståndshandikappade har kommit till nytta.  

                                                                                                                                               

Förförståelsen från litteraturstudier som redovisats i uppsatsen har också varit till hjälp. 

   Nackdelarna med metodvalet utgörs av riskerna att förförståelsen har styrt urvalet av 

frågor och sättet att ställa frågor. För att i möjligaste mån undvika detta har jag ansträngt 

mig för att ställa frågor som visserligen är initierade men ändå är öppna och inte styrande. 

I korthet redovisas också den förförståelse som är relaterad till min yrkeserfarenhet. 

Huruvida förförståelsen bekräftades eller omkullkastades av intervjuerna diskuteras 

kritiskt. 

   En begränsning hos kvalitativa livsvärldsintervjuer som metod, är att de inte kan visa 

hur människor beter sig i den praktiska vardagen. De kan bara visa människors 

upplevelser. Med den metod som använts finns ingen möjlighet att undersöka huruvida 

intervjupersonerna gör som se säger att de gör. För att undersöka människors handlande i 

sociala kontexter kan däremot metoden deltagande observation användas. 

   Naturligtvis finns en risk att intervjupersoner till exempel idealiserar sitt handlande och 

får det att framstå som ett handlande vilket uppfattas som socialt önskvärt. Jag hoppas 

dock att min egen yrkeserfarenhet liksom konfidentialiteten främjade ett förtroendefullt 

förhållande mellan intervjupersonen och mig, och att detta resulterade i uppriktiga 

intervjusvar. Det kan vidare vara svårt för intervjupersoner att på ett utförligt och fylligt 

sätt redogöra för sin verkliga syn på könsstereotyper, eftersom det kräver ett djupgående 

reflekterande inom en begränsad tidsram. Detta är en begränsning hos metoden. Min 

upplevelse är i alla händelser att jag följde upp oklarheter för att få tydliga och uppriktiga 

svar och att intervjupersonerna var uppriktiga. Intervjusvaren framstår till vissa delar som 

kontroversiella och knappast som socialt önskvärda. 

 

Förslag till ytterligare forskning 

 
Delar av resultatet kan utifrån ett genusperspektiv tolkas som att omsorgspersonal 

uppfattar omsorgsarbete med förståndshandikappade som analogt med traditionellt 

kvinnligt omsorgsarbete i hemmet. Personal jämför sin egen yrkesroll med en traditionell 

kvinnlig vårdande relation till anhöriga. Samtidigt är jämställdhetsideal utbredda i 

omsorgen. Personalen menar att det visserligen finns gängse föreställningar om kvinnligt 

och manligt i samhället, men att omsorgen inte präglas av det. Omsorgstagarna behandlas 

lika, oavsett kön. 

   Detta kan jämföras med en intervjustudie som påvisar att heterosexuella par som inte 

skaffat barn och som ser sig själva som jämställda likväl omfattar uppfattningen att 

kvinnan har ett slags omvårdnadsansvar för mannen (även om han är frisk). Hon har till 

uppgift att se till att mannen är skötsam och har ett vårdat yttre. Såväl kvinna som man i 

de intervjuade paren uttrycker denna uppfattning (Holmberg, 1993). 
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   Detta kan tolkas som att det finns en utbredd heteronormativ värdering i samhället, att 

en kvinna på sätt och vis har ansvar att vårda även en frisk vuxen man som hon är 

sammanboende med. I den omsorgskontext som jag undersökt i min studie är detta ytterst 

intressant. Det skulle kunna förklara paternalistiska ideal vilka annars ofta tolkats som 

kvarlevor från institutionstiden, till exempel idealet att de boende alltid ska vara hela och 

rena.  

   Kanske skulle det ligga närmare till hands att analysera omsorgskontexten som att 

omsorgstagarna delvis görs till barn i den, möjligen relaterat till den tendens som finns att  

                                                                                                                                             

stereotypt uppfatta omsorgstagarna som asexuella och könlösa. Å andra sidan har 

personalen också uppfattningar om normalisering som samma levnadsvillkor för boende 

som för andra, vilket innebär rätten till vuxenliv. Det passar bättre in i analogin med en 

kvinnas omvårdnad av en vuxen man, även om arbetet med kvinnliga omsorgstagare inte 

passar in i denna analogi ifall den tolkas bokstavligt. 

   Emellertid framgår av resultatet att även manlig omsorgspersonal kan se sin yrkesroll i 

analogi med en kvinnas traditionella omsorgsansvar. Kanske skulle konstruktionen av 

boende i denna kontext som personer i behov av social träning och anpassning kunna 

relateras till en stereotyp bild av Mannen som odisciplinerad och i behov av 

beteendepåverkan och kontroll från en kvinnlig livsledsagare (jfr Hirdman, 2003). 

   Ifall konstruktionen av omsorgstagare i omsorgskontexten kan förstås i analogi med en 

kvinnas omsorgsgivande relation med en sammanboende man kan det också bli lättare att 

förstå uppfattningar om normalisering hos omsorgspersonal vilka kontrasterar mot 

betoningen av självbestämmande i normaliseringsprincipen. Detta skulle kunna ge 

underlag till viktiga diskussioner om normalisering inom omsorgen. 

   Jag föreslår därför ytterligare forskning som undersöker  

 

1) ifall omsorgspersonal som arbetar med förståndshandikappade ser sin yrkesroll 

som analog med en traditionell vårdande kvinnoroll i förhållande till en vuxen 

man i ett hem 

2) huruvida det i så fall innebär en paternalistisk uppfattning om hur omsorgsarbete 

ska genomföras (och i så fall vilket omsorgsarbete) 

3) hur ovanstående relaterar till omsorgspersonalens uppfattning om normalisering 
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Bilaga 1 – Personligt brev 
 

Solna 2011-03-31 

 

Hej! Jag är en student som går socionomlinjen, allmän inriktning, sjätte terminen. Som en 

del av min utbildning skriver jag nu en vetenskaplig uppsats. 

   I uppsatsen ska jag undersöka hur omsorgspersonal som arbetar med 

förståndshandikappade upplever att den ger professionell omsorg utifrån målsättningen 

normalisering och mot bakgrund av vanliga föreställningar om kvinnligt och manligt. 

   För att kunna genomföra undersökningen ska jag intervjua tre kvinnor och tre män som 

arbetar med att ge förståndshandikappade professionell omsorg. Jag kommer att spela in 

intervjuerna och sedan sammanställa och analysera dem utifrån olika teman som kommer 

fram i dem. 

   Min avsikt är att undersökningen ska bidra till ökad kunskap om vilken professionell 

omsorg som förståndshandikappade får mot bakgrund av målsättningen normalisering 

och vanliga föreställningar om kvinnligt och manligt. 

   Jag söker dig som har en gedigen erfarenhet av omsorgsarbete med 

förståndshandikappade. Du ska ha minst två års erfarenhet av yrket, och det ska vara 

fråga om mer än enstaka vikariat. 

   Din medverkan är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Din 

medverkan är anonym. Jag kommer inte att skriva ut några detaljer i uppsatsen som gör 

att du kan identifieras. 

   Uppgifterna som jag samlar in i samband med mitt uppsatsarbete kommer förstås bara 

att användas i forskningssyfte. 

   Efter att min uppsats godkänts kommer den att finnas tillgänglig på Institutionen för 

socialt arbete vid Stockholms universitet. Den kommer också att publiceras elektroniskt 

på nätportalen DIVA. 

   Jag skulle vara mycket tacksam om du har möjlighet att ställa upp. Du är välkommen 

att höra av dig och själv föreslå tid och plats för en intervju. Jag kan de flesta dagar. Om 

du har några frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta mig eller 

min handledare Anneli Stranz, doktorand vid Institutionen för socialt arbete. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Daniel Lundgren 

 

http://ww.ne.se/lang/downs-syndrom
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Kungshamra 51:1002 

170 70 Solna 

 

070-3833653 

 

nothung3@hotmail.com 

 

Handledare: Anneli Stranz, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms  

universitet 

                                                                                                                                             

anneli.stranz@socarb.su.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Ålder? 

 

Utbildning? 

 

Tid i yrket? 

 

Erfarenhet av olika arbetsplatser? 

 

Vilka olika former av förståndshandikapp har de personer som du ger professionell 

omsorg på din nuvarande arbetsplats? 

 

Hur ser du på normalisering? 

 

Menar du att det finns vanliga föreställningar i samhället om hur kvinnor och män är och 

bör vara? – Hur ser du på sådana föreställningar? Menar du att de finns inom 

omsorgsarbetet med förståndshandikappade? – Hur ser du på sådana föreställningar? 

 

Hur känns det för dig att prata med mig om normalisering och vanliga föreställningar om 

kvinnligt och manligt? 

 

Vilka hinder och möjligheter kan du se för förståndshandikappade kvinnor och män att 

själva få bestämma över sin tillvaro på den arbetsplats där du arbetar? 

 

Vilka hinder och möjligheter kan du se för förståndshandikappade kvinnor och män att 

själva få bestämma över sitt liv i socialt umgänge med icke förståndshandikappade 

överhuvudtaget? 

 

Har det funnits tillfällen då du varit tveksam angående vad som är normalisering för en 

förståndshandikappad kvinna? Hur har du resonerat och handlat då? 

 

Har det funnits tillfällen då du varit tveksam angående vad som är normalisering för en 

förståndshandikappad man? Hur har du resonerat och handlat då? 
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Upplever du att du och annan personal kan fungera som en förebild för 

förståndshandikappade kvinnor och män som ni arbetar med? På vilka sätt då i så fall? 

 

Hur upplever du att förståndshandikappade kvinnor och män som du arbetar med formar 

och uttrycker sin personlighet? 

 

Hur ser du på normalisering för kvinnor och män i fråga om 

Intressen/aktiviteter 

Hushållsarbete 

Mat  

                                                                                                                                             

Utseende 

Sexualitet 

Föräldraskap 

 

Brukar personalen diskutera normalisering? Vid vilka tillfällen i så fall? Finns det några 

saker som du kan minnas har sagts som du tycker är särskilt intressanta? 

 

Har normalisering tagits upp i utbildning på arbetsplatsen som du tagit del av? Vad har 

sagts i så fall? 

 

Finns det några gemensamma riktlinjer angående normalisering i den organisation som 

du arbetar inom? Vad säger de i så fall? 

 

Är det något ytterligare du vill berätta eller tillägga? 
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