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”DU FÅR ALDRIG PLOCKA BORT EN DRÖM” 

VAD BETYDER EMPOWERMENT FÖR ARBETSKONSULENTER, SOM 

ARBETAR MED BRUKARSTÖD FÖR DAGLIG VERKSAMHET?

 

 

Mats Willers 

 

 

Empowerment har speciellt inom vårdsektorn blivit ett centralt 

begrepp, som samstämmigt anses vara ett otydligt begrepp. Syftet med 

denna studie var att beskriva hur arbetskonsulenter/stödpersoner 

upplever och tillämpar begreppet empowerment i sitt arbete med att få 

ut brukare/deltagare, med olika psykiska funktionsnedsättningar på 

arbetsmarknaden. I studien genomfördes sju individuella intervjuer 

med stödpersoner, som arbetade på varsin enhet inom en privat 

organisation. Därefter gjordes en tematisk analys. Resultatet pekar på 

att man i första hand ser empowerment som något på individnivå där 

begrepp som brukarinflytande, självständighet, självkänsla, egenmakt, 

stärkande och bemyndigande är nyckelord. Vidare råder en stor 

samsyn vars nyanser mest verkar ha att göra med vilken kategori av 

brukare som man stödjer. Stödpersoner stöttades också själva i sin syn 

på empowerment genom organisationens tydliga visioner, mål och 

metoder. Om man vill klarlägga begreppet och dess tillämpning 

ytterligare så borde man i första hand vända sig till deltagare. För att 

se potentialen i empowerment på gruppnivå så borde den testas och 

utredas.   

 

Begreppet empowerment har blivit ett modeord i olika sammanhang och specifikt inom 

vårdsektorn. Empowerment anses som någonting bra och har också blivit ett intressant 

begrepp för forskare (Askheim & Starrin, 2007).  Det har en historia som i 

vetenskapliga artiklar går tillbaks till 1926 men varit sparsamt förekommande före 

1970-talet för att sedan 2000-talet förekomma i tusentalet titlar. Det förekommer som 

nyckelbegrepp i olika organisationer. Vilka som använt begreppet har också varierat 

från politisk vänster till politisk högerkant. I takt med ökad social rättvisa, minskade 

sociala klyftor och högre grad av sysselsättning har begreppet blivit mer avpolitiserat 

och kommit att användas mer individuellt. Det har i sin tur skapat en motreaktion och 

den radikala förståelsen av empowerment har fått nytt liv. (Askheim & Starrin, 2007). 

Empowerment har blivit ett centralt begrepp, särskilt inom vårdsektorn, samtidigt som 

det på många sätt är ett otydligt begrepp. Många inom vårdsektorn arbetar med 

empowerment men vad det egentligen betyder och hur detta arbete kan omsättas i 

praktiken är en central frågeställning i denna studie.  

Hur beskrivs empowerment i litteraturen? Flemming och Ward (1999) framställer 

empowerment som: ”en begreppsmässig deodorant, som används för att rättfärdiga 

förslag som i grund och botten representerar en rad olika ideologiska och politiska 

ståndpunkter, som döljer konflikter och skillnader i sista hand framstår som ett ”förgyllt 
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redskap” för social kontroll och professionella egenintressen” (s.370). Ett drygt 

decennium senare har i vissa sammanhang begreppet en fastare grund och kvantifierats 

till en empowermentskala som föreslås användas som ett komplement vid utvärderingar 

av supported employment (Bejerholm & Björkman, 2011). 

Askheim (2007) delar upp begreppet dels i de tre skilda betydelserna etablering av 

motmakt, en marknadsorienterad infallsvinkel, en terapeutisk position dels en 

infallsvinkel där begreppet karaktäriseras som en liberal styrningsstrategi. Motmakt 

delas i sin tur upp i de tre komponenterna medvetandegörande, dialog och kontakter 

sinsemellan (identitetsbildning). Medan maktorienterade infallsvinklar är 

självständighet, frihet och tillit till individen. Den terapeutiska positionen är kopplad till 

ord och ordpar som stärkande, bemästrande, styrande - samtalspartner, jämställd 

brukare – stödperson, brukarkunskap – expertkunskap. I liberal styrstrategi kopplar 

Askheim på individuell nivå till kontakt med sitt egentliga jag och vad man vill med 

brukarens personliga utveckling.  

Empowerment kopplas ihop med makt. Ett första steg är att se sin egen individuella 

livssituation och i vilken mån det är strukturerna i samhället som orsakat den. Detta steg 

kallas att etablera en motmakt (Askheim, 2007). Askheim hänvisar till Freire (1972) där 

medvetandegörande är ett centralt begrepp och att förtryckta samtidigt är sina egna 

förtryckare och att ”dialogen är det viktigaste vid revolutionär handling” (Freire, 1972, 

s.108). Bland välfärdsstatens tjänstemottagare kommer motmakten till uttryck speciellt 

genom organiserandet bland personer med psykiska sjukdomar och 

funktionsnedsättningar (Beresford, 1999; Campbell & Oliver, 1996). De gemensamma 

erfarenheterna av organiserandet ger en positiv identitetsutveckling, som en komponent 

i motmakten. Det har också skapats etiketten disability pride (Swain m.fl., 2003). 

Utgångspunkten för den marknadsorienterade infallsvinkeln är den självständiga fria 

individen (Dwyer, 2000). Individen är den enhet som politiken skall byggas runt. 

Oavhängighet och autonomi för den enskilda individen blir därför grundläggande 

principer. Till grund för en sådan ståndpunkt ligger en grundläggande tillit till 

individen: hon eller han ses som oberoende, kompetent och rationell och den som själv 

bäst förmår ta tillvara sina egna intressen (Askheim, 2007). Empowerment har blivit ett 

centralt politiskt slagord i högerliberala kretsar i stater som USA och i New Labours 

välfärdspolitik i Storbritannien (Clarke, 2005). Att konkurrensutsatta den offentliga 

sektorn för att bli kostnadseffektivare genom att öppna upp för dels privata marknaden 

dels för att individen skall kunna göra friare val har pågått under något decennium i 

Sverige, contracting out och fritt konsumentval (Klausen & Ståhlberg, 1998; Ramsdal & 

Skorstad, 2004). Men även delar av vänsterrörelsen har anammat tankar om ett starkare 

oberoende av staten och tagit intryck av kommunitaristiska tänkandet där närmiljö och 

civilsamhälle i högre grad bör lösa välfärdsuppgifter (Askheim, 2007). En talesman för 

denna hållning är Rappaport (1981, 1987) som kallar sin variant av empowerment för 

community psychology. Om man sätter likhetstecken mellan empowerment och 

brukarinflytande, så får man ut begreppet ur den politiska bilden. Det sker en 

avpolitisering, och mer grundläggande maktförhållanden i samhället tas bort från 

dagordningen (Andersen m.fl., 2000). 

Den terapeutiska positionen kännetecknas av att stärka individen. I nordiska länderna 

har individorienteringen i empowerment kanske varit särskilt tydlig inom hälso- och 

sjukvård (Askheim, 2007). Gulbrandsen (2000) tycker att man på detta område skall 

ersätta empowerment med stärkande. Inom medicin och sjukvård har empowerment ofta 

använts synonymt med patient education (Thesen & Malterud, 2001). Ett annat begrepp 

som närmast tycks jämställas med empowerment är begreppet ”bemästrande” inom 
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rehabiliteringsområdet. En huvudpoäng är att ändra expertens roll från att vara styrande 

till att vara en samtalspartner på jämställd fot med den hjälpbehövande. Brukarkunskap 

och fackkunskap ska jämställas (Askheim, 2007). 

Cruikshank (1999) och Villadsen (2003, 2004) har, inspirerade av den franska filosofen 

Michel Foucault karaktäriserat empowermenttänkandet inom socialt arbete som en 

liberal styrningsstrategi (Askheim, 2007). Uppgiften blir kort sagt att befria individen 

genom att föra honom i kontakt med sitt ”egentliga jag” (Villadsen, 2003, s. 200). I 

detta sammanhang blir det ”egentliga jaget” något som Cruikshank (1999, s.52) kallar 

the standard of life. Det vill säga något som experten har en uppfattning om och 

försöker skapa hos brukaren via vad Cruikshank (1999) kallar 

medborgarskapsteknologier. Brukarens önskemål blir därmed inte heller fria utan 

produkter av bestämda diskursiva processer (Askheim, 2007).  

Rolf Rönning (2007) tar upp relationen mellan brukarmedverkan, empowerment och 

makt inom välfärdssektorn. Han pekar på maktens olika ansikten: den aktörs- och 

beteendeorienterade, den strukturella, diskursiva och den hegemoniska makten. Den 

aktörs- och beteendeorienterade makten kan definieras som att kunna få andra att göra 

något som de annars inte skulle ha gjort. Det bör vara något som är viljestyrt och inte 

något som sker av oaktsamhet. Rönning (2006) menar vidare att den strukturella makten 

ligger i organisatoriska och fysiska strukturer. Den diskursiva makten är att få sin 

uppfattning av ett fenomen till att bli den rådande. Hegemonisk makt definieras i 

enlighet med Foucault som en form av makt som är osynlig och internaliserad på ett 

sådant sätt att den strukturerats in i vårt dagliga liv och tas för given. Rönning drar 

slutsatsen av en genomgång av försök med brukarmedverkan på olika områden inom 

välfärdssektorn att det inte har skett någon väsentlig överföring av makt och styrning till 

brukarna. Rönning gör kopplingen mellan brukarmedverkan, empowerment och makt 

genom att förklara att empowerment handlar om att överföra makt, vilket i detta 

sammanhang betyder en överföring av makt från experter och hjälpinstanser till 

brukarna av tjänsterna. Det vill säga att går att sätta ett likhetstecken mellan 

brukarmedverkan och empowerment. Vidare anser Rönning att de teoretiska och 

ideologiska rötterna till empowermentbegreppet kan föras tillbaks till marxismen och 

psykoanalysen. I linje med Marx blir den statsvetenskapliga översättningen av ordet 

empowerment maktmobilisering.  Det är ett nollsummespel där den ene förlorar och den 

andre vinner makt. Medan man inom psykoanalysen har föreställningen att man kan öka 

makten över sin egen situation utan att utmana andra. Det innebär att empowerment 

snarare kan vara ett makttillskott utan överföring av makt. Rönning tar också upp 

spänningen mellan kontroll och hjälp som professionella hamnar i på grund av 

ovanstående maktstrukturer. 

Bengt Starrin (2007) tar upp empowerment som ett förhållningsätt med koppling till 

emotion. Han ser en dikotomi mellan paternalistiska tankefigurer med ett separerande 

språk och empowermentinriktade tankefigurer med ett sammanbindande språk. I det 

separerande språket finns inslag av olika slag som predikande, hot, dömande, snokande, 

manipulerande, skuld- och skambeläggande, föreläsande och 

kategoriserande/stämplande. Medan kännetecknande drag i det sammanbindande 

språket är uppmuntrande, medkännande och bekräftande. Det sammanbindande språket 

skapar en ömsesidig trygghet och förstärker den enskildes självkänsla. 
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Syfte   

Då begreppet empowerment enligt litteraturen är så mångfacetterat så kan det både bli 

svårbegripligt och svårhanterat för de som skall leva och verka med det. Det kan för att 

bli användbart behöva klarläggas. 

Studiens syften är att undersöka dels hur begreppet ”empowerment” förstås av 

stödpersoner till brukare med olika funktionsnedsättningar dels hur empowerment 

manifesteras i det praktiska arbetet. Syftet är också att undersöka hur personalen 

upplever sitt empowermentarbete. Studiens syften kan konkretiseras i följande 

frågeställningar: 

1. Hur uppfattas begreppet empowerment? 

2. Hur manifesteras empowerment i det praktiska arbetet 

 

 

Metod 

 

Då studiens syfte var att undersöka individers upplevelser och handlingar i sitt arbete 

valdes en kvalitativ metod med individuella intervjuer.    

 

Undersökningskontext - organisationen, arbetssätt och empowerment 

Undersökning rör en enskild privat verksamhet, som har sitt stöd i LSS (lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade; SFS 1993:387) och SOL (socialtjänstlagen; 

2001:453). Kommuner och landsting är skyldiga att hjälpa personer med behov av 

särskilt stöd till meningsfull sysselsättning. Då detta särskilda stöd är daglig verksamhet 

hjälper organisationen brukare (kallade deltagare), som omfattas av detta, att hitta ut och 

fungera på arbetsmarknaden med hjälp av stödpersoner (kallade 

konsulenter/handledare) från organisationen. Organisationen är uppdelad på ett antal 

enheter med inriktning på individer med någon typ av funktionsnedsättning såsom 

utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, 

hjärnskada. Inom organisationen arbetar man oftast i team om två 

konsulenter/handledare med varje deltagare. Alla konsulenter har ett huvudansvar för 

cirka tio deltagare och är en andra-person till ungefär lika många. Man arbetar likartat 

på de olika enheterna och arbetar enligt modeller och metoder som supported 

employment, mer specifikt Individual Placement and Support (IPS), trestegsmodellen 

och ISA-metoden. Då arbetskonsulenter/-handledare talar om sig som stödpersoner och 

om brukarna som deltagare har dessa beteckningar använts. Begreppet empowerment 

diskuteras inom organisationen, dels genom en arbetsgrupp som är tillsatt för att för att 

ta fram ett underlag för hur man ska förhålla sig till begreppet dels har varje enhet fått 

sig tilldelat empowermentpengar, som varje enskild stödperson kan söka åt sina 

deltagare. 

Deltagarna tillhör personkrets 1 enligt LSS, som är en rättighetslag, och då har de på ett 

eller annat sätt kommit fram till med sin LSS-handläggare att de behöver daglig 

verksamhet. De som kommer till organisationen är de som uttryckt en vilja att arbeta. 

Organisationen har en klar och tydlig arbetsinriktning på sin dagliga verksamhet. 

Deltagarna är mellan 16 och 64 år men de flesta är mellan 20 och 25 år utom inom 

enheten hjärnskada där medelåldern är betydligt högre. Kontakter med deltagarna är 

ganska långa. De kan vara inskrivna 4-5 år. Frekvensen i kontakten med deltagarna 

varierar men vanligt är en gång i veckan. Arbetsfördelningen mellan huvudansvarig och 

andreperson varierar från att man verkligen delar på ansvaret till att kollegan är med 
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som bollplank. Organisationen är platt utan mellanchefer. På enheterna finns en 

enhetschef, arbetskonsulenter och arbetshandledare. Handledare gör samma arbete som 

konsulenter. Skillnaden är att handledare saknar tillräckliga akademiska meriter i 

passande ämnen.   

   

Undersökningsdeltagare 

I studien ingick sju stödpersoner som arbetade med inriktning mot daglig verksamhet. 

Via en kontaktperson, som inte hade en arbetsledande roll på företaget, erhölls listor 

med namn och kontaktuppgifter på anställda. För att få en spridning i urvalet 

kontaktades sju stödpersoner från sju olika enheter med olika inriktningar, tre mot 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (främst Asperger syndrom och/eller ADHD), 

en mot utvecklingsstörning, en mot autism, en mot psykisk ohälsa och en mot 

hjärnskada. Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta i studien. Studiegruppen kom att 

bestå av fem kvinnor och två män. Åldern varierade mellan 26 och 50 år med ett snitt på 

39 år. Anställningstid i företaget varierade mellan två och nio år med ett snitt på 5,5 år. 

Fem av respondenterna hade någon typ av vårdutbildning.  Alla hade någon form av 

vårderfarenhet. Tre hade erfarenhet av motsvarande arbete i kommunal-/landstingsregi. 

Som en avidentifieringsåtgärd omnämns alla stödpersoner som om de vore kvinnor. 

 

Procedur  

Stödpersonerna, som valts ut enligt ovan, kontaktades via telefon. Jag informerade om 

studiens syfte, att det var frivilligt, att de inte behövde förbereda sig, att de kunde välja 

mötesplats antingen där de arbetade eller i min lokal och gav utrymme för frågor. Tre 

föredrog min lokal. Jag skickade sedan bekräftelsemail. Intervjuerna skedde antingen i 

avskilt mötesrum på deras arbetsplatser eller i lokal som jag förfogade över. Först togs 

de etiska frågorna upp om frivillighet, att det var konfidentiellt och hur informationen 

skulle användas 

 

Datainsamling 

Syftet var att undersöka hur begreppet empowerment tolkades och praktiserades av 

stödpersoner. Individuella intervjuer gjordes med en halvstrukturerad intervjuguide som 

grund. Frågor ställdes inledningsvis runt respondentens bakgrund, arbetsplats och 

företaget. Detta gjordes avsiktligt relativt noggrant för att i senare skede eventuellt 

kunna koppla tillbaks till strukturer inom företaget. Detta då det enligt teorin 

empowerment kan vara nära förknippat med strukturer. Intervjuguiden var uppbygg av 

stödord som togs med i olika frågeformuleringar. Exempel på stödord under 

Terapeutiska positionen: Stärkande, Bemästrande, Styrande – samtalspartner 

(konsulentens roll), Jämställd konsulent – deltagare och Deltagarkunskap–

konsulentkunskap (brukarkunskap– expertkunskap). Exempel på fråga: ”Vad får verka - 

expertens kunskap eller brukarens kunskap?”. Stödord för Motmakt: 

Medvetandegörande, Dialog och Kontakter sinsemellan (identitetsbildning). Exempel 

på fråga: ”vad skapar det för reflexioner om jag säger medvetandegörande och 

empowerment?”. Ett exempel hämtat från marknadsorienterade infallsvinklar på 

följdfråga för att reda ut stödpersonernas sätt att realisera begrepp var ”Hur verkar du 

för att de skall bli självständiga?”. Intervjun genomfördes genom att först låta 

respondenten först få uttala sig fritt för att sedan komplettera med frågeguiden som stöd. 

Detta för att fånga upp respondentens medvetna uppfattning om begreppet 

empowerment för att sedan komplettera med vilken förankring som fanns i de övriga 

teoribildningarna av empowerment. Från att i de första intervjuerna ha följt frågeguiden 
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relativt noggrant anpassades ordning och frågor till intervjupersonen och inhämtad 

kunskap. Då blev frågeguiden mer ett kontrollinstrument att alla områden berörts. 

Intervjuerna varade en dryg timme och samtliga spelades in. Ljud- och bildfilerna 

transkriberades fullständigt. Det sammantagna transkriberade materialet utgjorde 88 

sidor. 

 

Analys 

Från transkriberingarna gjordes en tematisk analys (utifrån Hayes, 2000) i huvudsak 

som den återges av Langemar (2008, s. 128). Langemar (2008, s. 128) har indikerat med 

en parentes runt sista punkten ”av utveckla en teori” att det inte behöver vara aktuellt. 

Det blev inte aktuellt att utveckla någon teori. De fullständiga transkriberingarna lästes 

igenom och rensades på fyllnadsord och halvfärdiga meningar. Det innebar att jag 

återlyssnade och såg på transkriberingsfilerna då oklarheter rådde. Samtidigt i den något 

”renare” transkriberingen behandlades varje frågeavsnitt så att nyckelord markerades 

och sammanfattande innehåll skrevs in i den journal som fördes med hänvisning till sida 

i renade transkriberingen. Sedan skapades ett analysdokument ordnat på de teman som 

kunde identifieras. Då intervjuerna i grunden var halvstrukturerade och teoristyrda 

återfanns också dessa teman som teman i transkriberingarna. I analysdokumentet var 

fortfarande sidhänvisningar med. Initialt gjordes endast en insortering från journalen. 

Sedan användes analysdokumentet för vidare sortering och genomgång så att vissa 

teman slogs ihop eller hamnade i en ordning som motsvarade viktighet. I dokumentet 

strävades också efter att uppnå vad som verkade vara ett ”naturligt” flöde och så lite 

överlappning som möjligt. Därefter skrevs det preliminära resultatet stycke för stycke 

från analysen ibland utnyttjande sidhänvisningen till transkriberingen för att få mer 

”kött på benen”. Då empowerment är ett mångfacetterat begrepp framträdde flera 

teman. Därför gjordes en efteranalys av preliminära resultatet med syfte att minska text 

och rubriker och skapa sammanfattande rubriker som korresponderade med studiens 

syfte.  

 

 

Resul tat  

 

Resultatet redovisas i huvudsak efter samma struktur som inledningens struktur. 

Dessutom avslutas med två sammanfattande avsnitt kopplade till 

huvudfrågeställningarna. Då de individuella aspekterna dominerar över gruppaspekterna 

så har dessa redovisats först. Teman som är upptagna är terapeutiska positionen, 

språkligt förhållningssätt, att kunna påverka själv, liberal styrstrategi, maktperspektiv, 

empowerment genom gruppverksamhet, sammanfattning av uppfattningen om 

begreppet empowerment och sammanfattning av hur empowerment manifesteras i det 

praktiska arbetet. 

 

Terapeutiska positionen 

En grundsyn i empowermentarbete hos stödpersonerna är att förstärka det som fungerar 

snarare än att titta på det som inte fungerar. Många deltagare kommer in i verksamheten 

med dålig självkänsla, självförtroende och identitetsuppfattning, som behöver stärkas. 

Man börjar med att stärka självförtroendet så kan självkänslan komma i ett senare 

skede. Ett sådant exempel tas från en film om Hudikteatern, en teaterföreställning 

uppsatt med utvecklingsstörda som skådespelare. Där har någon kämpat med att lära sig 

knyta skor. Lösningen blir att man kan använda skor med kardborrband i stället. För 
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deltagare med diagnosen autism görs en profil med bland annat en tregradig skala: ”kan 

inte”, ”kan” och ”på väg”. Då är det framför allt ”på väg”-färdigheterna som man 

stärker om personen vill. För någon stödperson är det att stärka på individuell nivå och 

inte gruppnivå för att stärkas som människa i sin position i samhället. 

 

En annan grundsyn hos stödpersonerna är att bekräfta deltagarna där de befinner sig. 

Detta sker oavsett om det är lämpligt eller olämpligt socialt beteende. Det kan röra sig 

om att man känner sig övervakad. Då går man inte dit där det finns 

övervakningskameror. I bekräftandet ligger att stämma av att man förstått. Det kan 

ibland betyda en klapp på axeln om personen har svårt med talet. För människor med 

hjärnskada kan det finnas mycket sorg inte bara för skadan utan också för att man 

övergetts av hustru, man eller barn och då kan personerna vara hjälpta av att bli 

bekräftade i att de blir hörda. Kan man få personerna att bekräfta sig själva så har man 

lyckats med empowerment uttrycker någon stödperson. 

 

Att självkänsla är viktig råder en samstämmighet om. Däremot skiljer stödpersonernas 

relation till deltagarnas utveckling av den något. En del ligger i hur man definierar 

begreppet. Då det är förknippat med självständighet ligger det i linje med stödpersonens 

insats. Självkänsla, som en inre upplevelse hos deltagarna, anses ligga utanför 

stödpersonernas uppdrag och blir mer en positiv följdeffekt av deras insatser. En 

stödperson uttrycker det som ” ökad självkänsla är empowerment på individuell nivå 

som heter duga”. Åsikten att de flesta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

behöver terapi på något sätt framförs men att det finns för få habiliteringscenter för 

personer med Asperger. För många personer med hjärnskada har självkänsla en otroligt 

viktig koppling till empowerment hävdar stödpersonen för denna kategori och fortsätter: 

”Utan självkänsla kommer man aldrig att våga ta kommando över sitt liv och hävda sin 

rätt”. Skynda långsamt med personer som är medvetna om sin förlust så att självkänslan 

inte får nya törnar säger stödpersonen för deltagare med hjärnskada, Tiden för 

återanpassning för denna kategori rör sig om år. Ett exempel är mannen som började 

som deltagare för sex år sedan och hade vakenperioder om 5-10 minuter. En dag vände 

det och nu är det full fart i flera timmar fem dagar i veckan.  

 

Allting bygger på att deltagarna känner sig trygga. Det handlar om bemötande och något 

som går att generalisera hos organisationen är att man börjar lugnt och fint så att 

personerna känner förtroende för lokaler och för verksamheten. Till exempel skall 

tryggheten vara så stark att en deltagare känner sig så trygg att han/hon kan säga nej till 

en praktikplats som stödpersonen ordnat utan att känna sig rädd för motreaktioner från 

stödpersonen. Trygghet skapas också genom att den som har funktionsnedsättning 

bemöts på samma sätt, som den som inte har det, i stället för att ha ett 

omsorgsperspektiv. För en stödperson är bästa arbetsredskapet humor. Att man kan 

skratta åt situationer som blir konstiga så att de blir avdramatiserade. Det skapar 

trygghet. 

 

Alla tillfrågade uttrycker spontant att ilska är lätt att arbeta med och någon relaterar till 

att det är svårare att arbeta med människor som är likgiltiga eller nollställda. De kopplar 

också ilskan till empowerment då det är en sorts eget våga och tillit till att det är viktigt. 

Speciellt rättfärdigad ilska men även andra former. Stödpersonen, som arbetar med 

deltagare med autism, uppfattar att deras ilska förekommer mest i samband med 

orättvisor i samhället eller världen. Ett exempel ges där ilskan formas om till handling i 



8 

 

form av insamling till tsunamins offer. De mer högfungerande med psykisk ohälsa kan 

ilskan övergå i frustration nästan hopplöshet över insikten om att det är väldigt svårt att 

ta att man har denna ohälsa. För personer där ilskan går över i bitterhet och kanske både 

en och två spärrar släppt så tycker stödpersonen att det i stället blir en av de svåraste 

känslorna att arbeta med. Från intervjuerna framkommer att ilska är lågfrekvent. En 

stödperson spekulerar i orsaken och tror att det kan bero på att deras miljö skapar 

trygghet.  Alla intervjuade uppfattar att de tar upp ilskan till diskussion då den uppstår. 

Stödpersonen för personer med utvecklingsstörning ser det som en öppning till att få 

personen att göra egna val med frågeställningar som ”Vad vill du i stället? Vad vill du 

ha mitt stöd i?” 

 

De intervjuade upplever att för deltagare på flera enheter är begreppen skam och 

speciellt stolthet så pass abstrakta, att de sällan förekommer. På enheten för psykisk 

ohälsa förekommer både uttryck av stolthet och skam. Stödpersonen kan känna oerhörd 

glädje när deltagaren uttrycker stolthet. Glädje är mer den känsla som stödpersonen för 

autism känner för och möter hos sina deltagare. Har deltagaren ett stukat självförtroende 

så kan det vara svårt att känna stolthet men som stödperson arbetar man hårt för att 

deltagarna skall få känna ”denna sköna känsla”.  Stödpersonen för deltagare med 

hjärnskador påtalar att skammen är svår och ger exempel på deltagare som tagits av 

tunnelbana för man trott att de varit berusade och ej uppfattat deras 

funktionsnedsättning.  Här arbetar stödpersonen med att stötta genom att påtala att det 

alltid kommer att finnas människor där ute som har svårt att hantera avvikelser men att 

det också finns andra människor och att det är dem man skall lägga krutet på. Detta att 

fokusera på det som fungerar eller är bra gäller genomgående över hela linjen. Att bara 

få en praktikplats och inte ett riktigt arbete kan skapa skamkänslor. Denna skam har 

dessa deltagare kunnat släppa genom att fås att se praktikplatsen som utbildning. Ett 

vanligt problem är dålig närvaro. Hjälpen kan då se ut så att man förmår deltagaren själv 

meddela orsaken (i angivet exempel var det sjukdom) och därmed släppa skammen över 

att inte vara närvarande och känna sig stärkt. Skam som skapats av frånvaro på grund av 

att deltagare vänder på dygnet kan hanteras genom att fråga deltagaren ”hur skall vi 

göra för att du skall känna… ”.  

 

Inom ramen för rollen så antar stödpersonerna snarlika grader av jämställdhet och 

styrning och vems vilja som får gälla: ”bara rätt åt ett håll: det måste vara deltagaren 

som styr annars fungerar det ej”, ”sjunka ner i att jag finns där för personen och att 

personen får använda mig som en kartläsare till målet” och ” jämställdheten känns helt 

självklar”. Angående expert- kontra brukarkunskap så råder förhållningssättet att 

deltagaren är expert på sitt liv. En stödperson tillägger: ” jag kan se saker utifrån och 

bidra med ytterligare en pusselbit”. Även om man inte vill plocka bort några drömmar 

så arbetar man för att deltagaren i första hand skall skaffa sig arbetslivserfarenhet 

genom att ta jobb och samtidigt utveckla något mer framöver. ”det är bättre än att gå 

och vänta”.  

 

Språkligt förhållningssätt 

Förmyndarmentalitet i språket i form av predikande, dömande, manipulerande, 

snokande, skuld och skambeläggande är något som stödpersonerna tar avstånd från. Det 

påpekas att organisationens goda renommé bygger på hur de behandlar och pratar med 

deltagarna. Man använder sig av ett språk, som binder samman deltagare och 

stödpersoner. Metodstöd finns i Individual Placement and Support (IPS) och supported 
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employment. Beroende på vilken målgrupp stödpersonerna stöder blir svaren på frågor 

runt språkbruk lite olika. För utvecklingsstörda är det mer en fråga om att genom 

tydlighet och styrande stötta deltagaren i samtalen med de många samverkansgrupperna. 

Angående snokande så uttalar sig en stödperson om det redan första gången hon möter 

en deltagare genom att påpeka att hon endast vill veta för att veta var stöttning kan 

behövas. Kopplingen mellan empowerment och språket blir också tydlig då man 

förminskar en deltagare genom att etikettera henne. Då kan man ta makten från 

deltagaren även om det görs av god vilja och gott engagemang. ”Det är lätt att om en 

person fått diagnos på en fyraårings nivå rent intellektuellt men med en fyrtioåring karls 

erfarenhet att man glömmer bort det och möter personen på en fyraårings nivå.” 

Stödpersonen för hjärnskadade berättar att synsättet att man vet vad som är bäst för 

personen är vanligt i vården och hos anhöriga till yngre personer. Det kan leda till 

hetsiga diskussioner då stödpersonen möter den inställningen. 

 

Att kunna påverka själv 

Det råder en samsyn om att empowerment är att få tillbaka makten över sitt liv liksom 

att friheten är kopplat till oberoende. Det blir då en central del i stödpersonernas arbete 

att stötta deltagarna till självständighet. Sättet att komma dit präglas av det salutogena 

förhållningssättet och känslan av sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 1987). Allting 

skall vara hanterbart, meningsfullt och begripligt.  För gruppen med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning är ett ledord deltagarens inre motivation som skapas genom att få 

lyckas med något. För deltagare med utvecklingsstörning eller autism är ledordet mer 

hanterbarhet.  För deltagare med utvecklingstörning är känslan av självständighet och 

frihet också kopplad till att inte utsättas för icke hanterbara situationer. Det kan bland 

annat åstadkommas genom systematiska instruktioner som bryts ner i hanterbara bitar. 

Något som stöds av supported employment. En erfarenhet, som stödpersonen för 

utvecklingsstörda deltagare uttalar, är att det kan bli en lite krock för deltagaren då 

stödpersonen förklarar att det är de själva som skall vara med i processen och inte bara 

får det ordnat. Att kunna påverka själv är en process som kan ta lång tid och det finns en 

svårighet i att få till rätt längd i stödet. Man påpekar vikten av att inte bara ordna 

anställning utan också följa upp så att deltagaren behåller sitt arbete. Uppdraget är dels 

att hjälpa till dels att dra sig ur.  Att dra sig ur varken för tidigt eller sent är viktigt: ”det 

kan vara ett jättekliv för deltagare, nästan som att byta identitet. Det kan vara 

skrämmande att ta steget att klara sig själv mer och inte ha så stora stödinsatser.”  En 

stödperson påpekar att det händer att det är en förälder som styrt deltagarens val att gå 

till denna organisation och då gäller det att hitta deltagarens egen inre motivation. 

 

I processen att nå självständighet ligger också att stödpersoner har tillit att deltagarna 

kan utvecklas. Stödpersonen för deltagare med utvecklingsstörning uttalar: ”Det är 

jätteviktigt att tro på att personen kan utvecklas. Det finns alltid små, små 

utvecklingssteg.” Ett exempel kan vara att ta sig till arbetsplatsen med tunnelbana. Där 

man gradvis och planerat, så att tryggheten behålls, fasar ur genom att först vara med 

bredvid, sedan sitta fyra rader bakom, för att nästa gång sitta i en annan vagn.”  I 

intervjuerna framkommer vikten av att åstadkomma en form av jämlikhet i mötet 

oavsett brukarens funktionshinder. Att inte se sig själv som förmer och kunna möta 

deltagaren utifrån dennes kapaciteter, så som följande citat illustrerar: ”Att få till mötet 

oberoende av kognitiva nivån är någonting man alltid strävar efter och att absolut inte 

sätta sig på höga hästar för att man inte har en diagnos.”  
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Det finns ett gemensamt råd inom organisationen där deltagare från olika enheter deltar. 

Veckovisa brukarmöten där deltagare framför sina åsikter och personal för anteckningar 

förekommer också på flera enheter. Empowerment handlar mycket om 

medbestämmande hävdar stödpersonerna. Många av deltagarna kan behöva stöd i att 

kunna säga nej. TEACCH-pedagogiken, som felaktigt använd kan bli en härskarmetod 

men med inlagda valsituationer där deltagaren har möjlighet att välja bort, är ett 

hjälpmedel. Sociala manus som inte innehåller några negationer utan formuleringar av 

typen ”när jag känner så här så gör jag så här” kan också hjälpa. Det är viktigt att arbeta 

med rädslor som uppstår i samband med detta. Till exempel att förklara att stödpersonen 

inte blir arg då deltagaren gör eller säger något. För vissa deltagare är det jättestort att ta 

makten över sitt eget liv då man saknar referensramar och vanan att själv bilda sig en 

uppfattning från erfarenheter. Omgivningen skyddar personen från att misslyckas och 

möjligheten att dra slutsatser från det. Personen blir expert på att säga det som 

omgivningen säger. Stödpersonen för denna grupp arbetar mycket med visuella 

hjälpmedel. Då kan de bli en bild ena gången och en annan den andra gången. Ofta står 

den ena bilden för vad en anhörig vill. Genom att lägga fram bägge och säga: ”Du säger 

två olika saker. Vad vill du? Vill du ha mitt stöd?” kan stödpersonen få personen att 

tycka till. 

 

Som framkommit i inledningen så är i många sammanhang empowerment kopplat till 

politik. Inom organisation förs på individuell nivå inga politiska diskussioner mer än 

möjligtvis om demokratibegreppet. En stödperson uttrycker att det är synd att lägga 

empowermentbegreppet i ett politiskt fack: ”bra att frigöra som ett socialt begrepp för 

då kan det kanske bli tillgängligt för en större grupp.” Stödpersonerna relaterar sina 

verksamheter till politik lite olika till delar beroende på deltagarnas 

funktionsnedsättning. För deltagare med utvecklingsstörning har lagen om valfrihet 

(LOV) lett till strukturell antiempowerment hävdar stödpersonen. Ersättningarna 

sänktes rejält i samband med att den infördes. Utvecklingsstörning delas in i 

kategorierna lindrig, måttlig och grav. För en person med 100 procents stödbehov 

räcker pengar in längre till för att vara kvar i deras organisation. Det har inneburit att 

från att ha tagit hand om personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning kan man 

bara ta hand om lindrig. Av de med måttlig utvecklingsstörning har några kunnat 

slussas över till autismenheterna, som har viss inneverksamhet. Även om stödpersonen 

tycker att grundtanken med valfrihet är bra så har det blivit svårare att hitta till 

organisationen. Personer med utvecklingstörning har svårt att söka fakta själva då 

handläggare tagits bort. De intervjuade uppfattar vidare att handläggare i en stor stad 

inte har kunskap om alla alternativen. När man bestämt sig för ett individuellt stöd så 

görs en bedömning av ett bedömningskansli där två stycken jobbar för hela staden. I 

bästa fall intervjuar de stödpersonen innan ersättningen fastställs. En annan kategori 

som kommit i kläm enligt de intervjuade är människor med ADHD då de tillhör 

personkrets 3 som inte har rätt till daglig verksamhet. Då organisationen märkt att deras 

metoder fungerar bra för denna kategori har man ändå lyckats behålla en del genom 

diverse projekt som stöds av bland annat allmänna arvsfonden och riksförbundet 

Attention. Det finns också en inlåsningseffekt som påtalas både av stödperson för 

deltagare med utvecklingsstörning och stödperson för deltagare med hjärnskada. Den 

har med hur socialförsäkringssystemet och arbetsmarknadspolitiken interagerar. Man är 

rädd att förlora sitt bidrag från socialförsäkringen eller åtminstone få det sämre 

ekonomiskt om man ger sig ut på arbetsmarknaden. För personer med 

utvecklingsstörning är problemet att man har svårt med generaliseringsförmågan. Det 
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betyder att om man blir av med ett arbete så kan man också bli av med hela sin 

arbetsförmåga men då kvarstår bedömningen att man har en viss arbetsförmåga och man 

får inte det bidrag som behövs för att klara sig. För individer med hjärnskador är det ena 

problemet att för att få bidrag till anställning med stöd krävs att man orkar prestera 10 

timmar i veckan. Det är det väldigt få av dessa deltagare som orkar. Det andra 

problemet är trots att man talar om att samhället skall vara tillgängligt för alla så finns 

fysiska hinder som trösklar och mentala hinder, som att man måste hitta allt på nätet då 

försäkringskassan tar bort fysiska mötesplatser. Stödpersonen konstaterar:” Det skapar 

stort beroende till andra människor och tar bort självständighet.” En stödperson med 

erfarenhet från arbetsförmedlingen konstaterar att där styrde politiken verkligen och ger 

exempel på att stöd kunde avbrytas mitt i och utan förvarning med direktiv uppifrån 

organisationen. Att så inte sker i denna organisation uppskattar stödpersonen. 

 

Liberal styrstrategi 

I empowerment för liberal styrstrategi ligger begreppen personlig utveckling och 

utveckling av det egentliga jaget. Vad stödpersonerna svarar på frågan om personlig 

utveckling beror på hur de tolkar begreppet. Tolkat som personens utveckling i största 

allmänhet och mot att kunna komma ut mot arbetsmarknaden så fås svar som ”det enda 

jag vill uppnå” och ”det är ju det som jag plockar energi från, som gör att jag tycker om 

mitt arbete”. För att nå denna typ av utveckling påpekas vikten av trygghet, att hitta en 

arbetsplats där personen passar in, att få det till att det är personen själv som styr. 

Stödpersonen för utvecklingsstörda påpekar i samband med personlig utveckling att det 

tar lång tid: ”Man samlar på massor av små steg som man ett år senare kan visa, gärna 

visuellt, på skillnader”. Hon tycker det är jättebra att lagen kräver en genomförandeplan 

så att personens rättighet till utveckling tas tillvara. Stödpersonen påpekar vikten av att 

se planen som ett verktyg och att hon kan ge stöd till realitetsanpassning med 

kommentaren: ”du får aldrig plocka bort en dröm”. Att deltagaren känner till sina 

rättigheter och sitt värde som människa är något stödpersonen för deltagare med autism 

försöker förmedla till dem. Det påtalas att för deltagare med hjärnskada är det lätt att de 

blir överkörda om de tappat bort sina exekutiva funktioner. Deltagarna möts av olika 

tolkningar av begreppet hävdar någon stödperson. De intervjuade menar att 

försäkringskassan kan se personlig utveckling som att få jobb medan boendepersonal 

kan tycka att det är bra att personen är så utvecklad att han/hon kan vara på annat ställe 

så att det inte behöver ta hand om personen hela dagarna.   

 

Empowerment kopplat till personlig utveckling tolkat som psykoterapeutiskt begrepp, 

en utveckling av sin personlighet, ligger närmare den terapeutiska positionen. Det är 

inte något som stödpersonerna anser ligger inom deras mandat utan något som ses som 

en bonus om den inträffar. Åsikten kommer upp att det kan vara empowerment att inte 

vara så personlig och ta hänsyn till personens integritet och därmed fredandet av det 

egentliga jaget, tolkat som psykoterapeutiskt begrepp. Det påpekas att det är en 

utmaning och balansgång att inte pusha för mycket så att det skapar totalt kaos om 

referensrammar öppnas upp. Det återkommande budskapet är att stärka deltagaren i det 

den kan eller är på väg att kunna. Det kan också stärka jaget. 

 

Maktperspektiv 

När det gäller maktmobiliseringen (nollsummespel enligt marxism) att makt flyttas från 

stödperson till deltagare så ingår detta implicit eller explicit hos alla som ett positivt 

utvecklingssteg. Det framkommer i kommentarer som att ett mål för stödpersonen är att 
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avveckla sig själv och att deltagaren skall ha makt över sin egen process. Det kan ibland 

upplevas som jobbigt när deltagare själva vill byta bransch eller säger upp sig då man 

har en arbetsplats som fungerar på alla sätt. En stödperson påpekar att man då kan tänka 

på sin egen karriär och att man bytt jobb för att utvecklas. Grundsynen är annars det 

psykoanalytiska perspektivet då man är fokuserad på att stärka individen och inte 

upplever att man förlorar sin makt. Man bidrar med att stödja personen att använda sina 

egna resurser och hitta sin egen röst och föra sin egen talan.  

   

Även om stödpersonerna vill att makten skall hamna hos deltagarna så ser de 

svårigheter i detta. Man är sensitiv för detta både specifikt: ”skall ju ha ett coachande 

förhållningssätt och vara steget bakom… inte alls ovanligt att jag är steget före… det är 

ju maktutövning.” och allmänt: ”man skall vara väldigt observant på maktstrukturer 

generellt. Framförallt då man är med människor som riskerar att marginaliseras och 

lever i en utsatt position.”  Stöd i detta förhållningsätt får man i supported employment 

och självreflekterande frågeställningar som ”varför gör jag det här”. Trots vilja och 

metodstöd för empowerment i form av brukarmakt så måste stödpersoner ibland ta 

befälet. Det behövs om deltagaren är helt passiv. Det som ser ut som expertmakt kan i 

stället vara en hjälp att styra deltagaren mot det deltagaren egentligen vill och som är 

realistiskt. Ett exempel på detta är en deltagare, som uttrycker att han vill ha ett 

kvalificerat yrke med lång utbildning och höga intagningskrav. Efter att de tittat 

närmare på detta yrke genom studiebesök etcetera så slutar det med att deltagaren får 

anställning på ett café på denna arbetsplats då det visar sig att det är miljön som är det 

viktiga. Experten kan också utnyttja sin maktposition till att få förtroende som 

mellanled mellan deltagare och handläggare. Det kommer sig av att stödpersonen vet 

mer om deltagaren än handläggaren och mer om handläggning än deltagaren. Därmed 

kan experten vara behjälplig att få igenom det deltagaren vill. Denna typ av 

maktposition påtalas också av annan stödperson som talar om olika domäner där 

stödpersonen kan behöva gå in i domänen bostad för att stötta deltagaren.  

 

Det finns medvetenhet och självreflektion runt antiempowerment i form av diskursiv 

makt hos stödpersonerna. ” det är självklart att mitt bagage styr”. Om en deltagare inte 

vill så tycker en stödperson att hon endast styr genom att motivera genom att till 

exempel titta på statistik och genom att fånga upp deltagaren då han/hon bryter sin 

isolering som har med funktionshindret att göra. Stödpersonen för deltagare med autism 

har stött på att man utövar sin makt för att man tror att man är en bättre människa för att 

man inte har diagnosen eller använder sin makt som ett sätt att göra sin vardag lite 

lindrigare. Genom medvetenheten om den diskursiva makten kan den även tjäna ett 

empowermentsyfte. Det kan ske genom att stödpersonerna upplyser om normalitet 

rörande ämnen som kan vara tabubelagda. Om stödpersonen inte pratar om dem kan det 

ge bilden av att hon själv inte har ett normalt liv. Exempel på sådana ämnen är 

sexualitet och alkohol. ”det kan vara enkla saker om våld och vad som händer i kroppen 

om jag tar en öl.” ”väldigt sällan man ser en person med funktionsnedsättning på 

krogen”. Det påpekas vidare att det är viktigt att de som stödpersoner står för 

empowerment för enskilda personer i den här typen av ämnen gentemot anhöriga eller 

boendepersonal. ”Vi är dom som vågar lyfta den diskussionen”. 

 

Att uttala sig om sina förutfattade meningar är principiellt omöjligt. Medvetenheten om 

att de existerar och hur man hanterar dem finns hos stödpersonerna. En stödperson 

uttrycker ”vi är människor och vi förhåller oss till saker utifrån vilka vi själva är och vad 
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vi har för erfarenheter och dåliga och bra sidor och hit och dit så det där är jättesvårt… 

ansvar gentemot dem som vi hjälper eller ger stöd gör ju saken ännu mer svår.” 

Förutom metodstöd och självrannsakande så uttrycker man att organisationen med team, 

personalmöten och handledning ger stöd i detta. En stödperson ger ett exempel på hur 

det kan fungera med hanteringen av förutfattade meningar. Hon reagerade på annan 

stödpersons förhållningssätt till deltagare rörande processen att ta sig ut i arbetslivet och 

tar då upp det på personalmöte. Det kommer förslag på att man som tidigare skall ta upp 

empowerment till diskussion. Att ha det som en fast punkt på agendan med 

frågeställningar som: ”Är det här empowerment? Tänker vi empowerment? Var ligger 

kraften? Ligger den hos oss eller ligger den hos deltagaren? Känner deltagaren att 

han/hon har kraften?” 

 

Ett strukturellt maktperspektiv är att köpare och nyttjare av tjänsten är olika personer. 

Stödpersonen skall lämna skriftliga rapporter till köparen, som är kommunens 

handläggare. De samlas i en mapp som följer deltagaren resten av livet, så det blir 

väldigt viktigt vad som står. Stödpersonen, som påtalar detta perspektiv, tycker det vore 

bättre om handläggare pratade direkt med deltagaren i stället. Stödperson för deltagare 

med autism glädjer sig åt att samhälliga maktstrukturerna ändrats. ”Det var inte många 

år sedan som personer med autism inte hade någon samhällelig makt” hävdar 

stödpersonen. Stödpersonen kan berätta hur man i den dagliga verksamheten blev ett 

nästa steg i näringskedjan då man fick jobb som intagna i kriminalvården vägrade 

utföra.  Anhörigstrukturer kan styra uttalar en stödperson och ger ett exempel där 

deltagaren har ett arbete men där hon inte kan få anställning. Hon har möjlighet att få 

anställning på annan plats och därmed ej behöva utnyttja aktivitetsersättningen. Något 

som arbetsmarknaden vill och ligger i stödpersonernas uppdrag att försöka åstadkomma. 

Anhöriga får då deltagaren att säga nej då de inte vill riskera ersättningen och 

tryggheten på den befintliga arbetsplatsen. Stödpersonen för deltagare med 

utvecklingsstörning ser ett dilemma i att det blir kaos för deltagaren om hon inte får en 

struktur av stödpersonen samtidigt som det då blir svårt för deltagaren att gå utanför 

denna strukturs ramar. Stödpersonen upplever att de deltagare hon arbetar med ofta 

hamnar i underläge då de inte har tillgång till allt som andra har. Hon försöker ge 

deltagaren makt att kunna yttra sig samtidigt finns en strukturell makt som inte ger den 

friheten. Ju fler personer det är på ett möte desto mer i underläge hamnar deltagaren. 

Därför är stödpersonen oerhört vaksam på hur många som skall delta i ett möte. Hon 

pratar med deltagaren innan om antalet och vad deltagaren vill berätta. Sedan stöttar 

stödpersonen med kroppsspråk och styr, då hon upplever att man pratar över huvudet på 

deltagaren, med kommentarer som ”du hade någonting Kalle som… ”. Så stödpersonen 

tycker det är schystare mot deltagaren med dessa styrande strukturer än utan. 

 

För att kunna stå upp för sin sak och vara en motmakt behövs medvetandegörande inom 

och utanför organisationen. Att medvetandegöra individen om vad den personen vill 

stärka sig själv med är grundläggande för alla stödpersoner. Då kan gränsdragning 

mellan att uppmuntra och övertala vara svår, att begränsa sin vilja att övertala till att 

övertala till eftertanke. Medvetandegörandet bygger på dialog. För en stödperson är 

dialogen öppen redan från början och kopplad till rakhet och tydlighet som uttrycks 

redan i första samtalet. Det är väldigt svårt för vissa deltagare med verbal dialog och det 

ifrågasätts om man måste ha det för att kunna få en självkänsla. Som motexempel tas att 

en elgitarrkurs kan innebära en annan typ av dialog som stärker då man tillhör en grupp 

och får den gruppens makt.  
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Empowerment genom gruppverksamhet 

Organisationen är i grunden helt orienterad mot individuellt arbete. De flesta uttrycker 

att ett behov av gruppverksamhet finns även om det inte finns pengar för det inom LSS. 

Det påtalas att metoden supported employment stödjer ”off job”-grupper. Förutom 

sådan, har samtalsgrupper, social och emotionell (SET) grupp och vägledningsgupp 

uppstått. På flertalet enheter har gruppverksamheter ändå uppstått. Alla med 

empowermenteffekter. Exempel på sådana är att det varit stärkande för deltagare att få 

träffa personer i liknande situation och få bekräftelse att man gör rätt. Som praktikanter 

är deltagarna ofta ensamma i sin roll på sin arbetsplats. Det kan ha bidragit till att 

gruppverksamhet med deltagare i samma situation har haft empowermenteffekter. För 

en grupp höll personal från början i strukturen med bestämd mötesdag en gång i 

månaden, förslag på teman och att se till att alla kommer till tals. Efter hand har 

deltagarna blivit självständigare och själva hittat teman och skapat egna sociala nätverk. 

Efter samtal i gruppen ändrade en deltagare sina ursprungsplaner och fick anställning 

och gick vidare med en passande utbildning. I en annan gruppverksamhet har deltagarna 

fått lära sig olika problemlösningstekniker att hantera rädslor och ilska etcetera. Det 

påpekas att företaget är så individinriktat att man glömmer bort att när vi går i 

utbildningar så ses vi i grupp och reflekterar ihop med andra och att vissa 

deltagargrupper inte ges den möjligheten. På autismenheten har man en bas inne och lite 

större lokaler för gemensamma aktiviteter. Där manifesterar sig empowerment genom 

att påverka vad man skall äta och göra. Stödpersonen från enheten ser oerhört goda 

resultat då deltagare får vara med och tycka tillsammans i större sammanhang än bara i 

en till en- situationer. Stödpersonens erfarenhet är att deltagarna då blir mycket lättare 

och mer harmoniska att samarbete med. En stödperson ser empowerment i en grupp då 

deltagarna i den går från att i början var tysta till att de sedan börjar prata. 

  

Att en deltagare vill vara med människor utan funktionshinder i första hand är en orsak 

till att gruppverksamhet inte alltid passar. För personer med hjärnskada saknas en 

plattform inom enheten. ”För de är olika och mår bättre av att leva sina individuella liv 

med hela sin historia från förr utan att identifiera sig med en grupp” hävdar 

stödpersonen från den enheten.  Med synen att empowerment är en individuell sak, som 

omfattas av en intervjuad, så blir gruppverksamhet också ointressant. 

 

Stödpersonen för deltagare med hjärnskada påpekar att det finns ett stort behov av 

empowerment på gruppnivå i samhället då hon anser att det är en otroligt bortglömd 

osynlig grupp. Stödpersonen argumenterar att det sätts in otroligt stora resurser i 

sjukdomsstadiet sedan finns ingen ordentlig rehabiliteringskedja. ”bara för att man har 

fått stroke vid 60 år och varit yrkesverksam hela livet så innebär det inte att man mår 

bra av att bara sitta hemma resten av sitt liv. Man har rätt att göra mer utifrån sina 

förutsättningar!” Enligt de intervjuade är ett problem för hjärnskadade att det finns flera 

olika små föreningar och bara en hjärnskadekoordinator i staden. Organisationen har 

också varit med i Almedalen och då haft fokus på rätten till arbete.  

 

Sammanfattning av uppfattningen om begreppet empowerment 

Resultatet grundar sig på stödpersonernas medvetna uppfattning om empowerment 

kompletterat med svaren på den teoristyrda frågeguiden. Det gör att i huvudsak är 

empowermentbegreppet kopplat till olika värdeord. Dessa har sedan samlats under 
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rubriker som motsvarar bakomliggande teorier och tankemönster som nämnts 

inledningsvis.  

  

Det är den terapeutiska positionen som är starkast bland stödpersonerna. Bland 

begreppen som tagits upp för att definiera denna position finns det nyansskillnader i 

viktighet och innehåll som kan knytas till vilken kategori av deltagare stödpersonen 

arbetar med. Som exempel kan tas begreppet självkänsla. Deltagare med hjärnskada kan 

på grund av ett tidigare fullt funktionellt liv vara känsligare än övriga deltagare för att 

återfå självkänslan då det kan vara en medveten förlust. En grundsyn hos stödpersoner 

är att förstärka och uppmuntra det som fungerar snarare än att titta på det som inte 

fungerar. En annan grundsyn hos stödpersonerna är att bekräfta deltagarna där de 

befinner sig. Det råder en samstämmighet om att självkänsla ingår i empowerment. 

Allting bygger på att deltagarna känner sig trygga. Alla stödpersoner ser ilska som 

något positivt och då inte bara rättfärdigad utan även annan ilska. Stolthet är inte så 

vanligt. Det är mer glädje. Skam förekommer och kan vara stark. Angående expert- 

kontra brukarkunskap så råder förhållningssättet att deltagaren är expert på sitt liv.  

 

Stödpersonerna står för att deltagarna skall kunna påverka själv, som står för frihet 

kopplad till självständighet. Det är viktigt att ha tillit till att individen kan utvecklas. 

Empowerment handlar mycket om medbestämmande/ brukarinflytande. Det vore bra att 

frigöra empowerment från politik och se det som ett socialt begrepp för då kan det 

kanske bli tillgängligt för en större grupp. 

 

Synen på begrepp kopplade till liberal styrstrategi beror på tolkningen av dem. 

Personliga utvecklingen och egentliga jag tolkat som psykoterapeutiska begrepp är man 

noga med att dra en gräns mot och värna om deltagarens integritet. Tolkat som 

personens utveckling i största allmänhet och mot att kunna komma ut på 

arbetsmarknaden i synnerhet så är det angeläget för stödpersonerna.  

 

Även om det kanske mest centrala i litteraturen om empowerment är makt med sina 

olika ansikten så är det för stödpersonerna, med tyngdpunkten i den terapeutiska 

positionen, mer en fråga om att vara medveten om maktens ansikten och deras betydelse 

för empowerment.  Grundsynen är det psykoanalytiska perspektivet då man är 

fokuserad på att stärka individen och inte upplever att man förlorar sin makt. Det som 

kallas beteendemakt tas inte upp tidigare i resultatdelen då den är självklar och 

genomgående finns. Det finns en expertmakt kontra brukaren. Om sina egna 

uppfattningar/diskursiv makt uttalar sig en stödperson att det är självklart att hennes 

bagage styr. Stödpersonerna är medvetna om att deras oreflekterade icke medvetna 

åsikter är en maktfaktor. Det vill säga att hegemonisk makt existerar. Ett strukturellt 

maktperspektiv är att köpare och nyttjare av tjänsten är olika personer. 

Anhörigstrukturer kan styra. För vissa deltagare kan styrning vara ett stöd i stället för 

maktövergrepp. För att kunna stå upp för sin sak och vara en motmakt behövs 

medvetandegörande i samhället och inom organisation och individ. Det är svårt med 

mer makt som individ utan dialog samtidigt har vissa deltagare svårt med verbal dialog.  

 

Det finns behov av empowerment genom gruppverksamhet. Det är stärkande för 

deltagare att få träffa personer i liknande situation och få bekräftelse att man gör rätt. 

För deltagare med hjärnskada finns det ett stort behov av empowerment på gruppnivå i 

samhället då det är bortglömd osynlig grupp, enligt de intervjuade.  
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Det finns nyansskillnader i olika aspekter på empowermentbegreppet beroende på 

deltagargrupp. Utifrån stödpersonernas uppfattningar kan tyngdpunkten för de olika 

grupperna kopplas till nyckelord (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Stödpersonernas nyckelord för empowerment för respektive grupp av psykisk 

funktionsnedsättning 

 

 

Psykisk funktionsnedsättning 

 

 

Nyckelord 

 

 

Utvecklingsstörning 

 

Brukarinflytande 

Autism Brukarinflytande 

Neuropsykologisk funktionsnedsättning Självständighet – självkänsla, egenmakt 

Psykisk ohälsa Stärkande 

Hjärnskada 

 

Bemyndigande 

 

  

Sammanfattning av hur empowerment manifesteras i det praktiska arbetet 

Under terapeutiska positionen i sammanfattningen ovan har förhållningssätt rörande 

förstärka, uppmuntra, bekräfta och expert- kontra brukarkunskap, som kan ses som en 

slags manifestation, redan tagits upp. Att skapa trygghet handlar om bemötande och är 

något som går att generalisera hos organisationen. Alla tar upp ilskan till diskussion då 

den uppstår. Ilska ses som en viljeyttring som är ett uttryck för empowerment och ger 

stödpersonen något att förhålla sig till. Endast då den går över i bitterhet blir det något 

som är desto mer svårhanterat. Då skam uppstår arbetar stödpersonen med att stötta till 

exempel genom att påtala att det alltid kommer att finnas människor där ute som har 

svårt att hantera avvikelser men att det också finns andra människor och att det är dem 

man skall lägga krutet på. Detta att fokusera på det som fungerar eller är bra gäller 

genomgående för alla intervjuade. I relationen mellan expert och brukare så antar 

stödpersonerna inom ramen för sin roll snarlika grader av jämställdhet och styrning och 

uttalar att det är deltagarens vilja som får gälla.  

 

I intervjuerna framkommer att stödpersonerna använder ett sammanbindande språk som 

betyder att det är uppmuntrande, medkännande och bekräftande. Stödpersonerna har 

tagit in det sammanbindande språket till den grad att det i handling leder till att man 

hamnar i diskussioner med omgivning som inte använder det. 

  

För att deltagarna skall kunna påverka själv stöttar stödpersonerna deltagarna till 

självständighet och eget inflytande. Deltagar-/Brukarinflytande fås genom att arbeta 

med olika tekniker där valmöjligheter finns. Speciellt gäller det att få deltagarna att 

komma ifrån ja-sägande. Externt påverkas deltagarna av politiken. Den skapar för vissa 

grupper stort beroende till andra människor och tar bort självständighet. Det leder för 

vissa grupper som personer med ADHD till att man skapar projekt som helt eller delvis 

finansieras utanför LSS. Internt är politikens påverkan relativt liten vilket uppskattas. 

 

Det sociala perspektivet på personens utveckling att kunna ta plats på arbetsmarknaden 

är målet med kontakten mellan deltagare och stödperson. I det konkreta arbetet stötas 
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det av organisationens visioner, mål och arbetsmetoder. De psykologiska perspektiven 

på ”egentliga jag” och personliga utvecklingen är något stödpersonerna inte arbetar med 

direkt. Stödpersonerna kan se den personliga utvecklingen som en positiv bieffekt av 

sitt arbete. Någon stödperson är noga med att påtala att hon inte skall hamna i en rent 

terapeutisk roll.  

 

Det marxistiska maktperspektivet i form av maktkamp mellan stödperson och deltagare 

finns knappt i annan form än en kamp mot maktkamp. Man använder sig av det 

psykoanalytiska perspektivet genom att stödja personen att använda sina egna resurser 

och hitta sin egen röst och föra sin egen talan. Expertmakt kontra brukare kan vara svår 

att komma ifrån även om stödpersonerna vill det. Den kan också användas konstruktivt 

som mellanhand mellan deltagare och externa grupper. Stödpersonen utnyttjar sin 

diskursiva makt genom att vara upplysare om normalitet. Stödpersonen använder den 

som stöd för enskilda deltagare gentemot anhöriga eller boendepersonal. Medvetenheten 

om hur man hanterar den hegemoniska makten finns hos stödpersonerna. Förutom 

metodstöd och självrannsakande så uttrycker man att organisationen med team, 

personalmöten och handledning ger stöd i detta. En stödperson föreslår att man bör ha 

begreppet empowerment och dess tillämpningar på agendan som en fast punkt. 

Stödpersonen för utvecklingsstörda ger exempel på styrning av strukturell makt då hon 

stöttar med kroppsspråk och styr, då hon upplever att man pratar över huvudet på 

deltagaren. Att medvetandegöra individen om vad den personen vill stärka sig själv med 

är grundläggande för alla stödpersoner. På autismenheten ser man goda resultat då 

deltagare får vara med och tycka tillsammans i större sammanhang än bara i en till en- 

situationer. Det förbättrar dialogen inte bara i gruppen utan sedan även i en till en- 

situationer. Medvetandegörandet och dialogen är förutsättningar för att deltagarna skall 

kunna hävda sig och utgöra en motmakt. 

 

Empowerment genom gruppverksamhet sker bland annat med ”off job”-grupper som 

metoden supported employment stödjer. Stödperson på alla enheter utom 

hjärnskadeenheten har i olika omfattning stött olika typer av gruppbildningar. 

Verksamheterna har utgjort en liten del då företaget är starkt individorienterat. Från 

merparten av stödpersonerna uttrycks ett stöd för gruppverksamhet som en naturlig del 

för deltagarens utveckling om än i lite olika former beroende på funktionsnedsättning. 

Det man inte vill ha är den institutionaliserade gruppverksamheten som gör deltagarna 

maktlösa. Gruppverksamheterna blir i första hand ett komplement för empowerment på 

individuell nivå. Stödpersonerna uppmärksammar att ”ut i arbetslivet”-processen, som 

de är inblandade i, tar tid och behöver ta tid och är känslig för störningar ur 

empowermentperspektiv. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med föreliggande studie var att genom intervjuer undersöka hur begreppet 

empowerment uppfattas och realiseras av stödpersoner till brukare med psykiska 

funktionsnedsättningar. Resultatens förankring i data får anses god då tolkningsgraden 

är låg och struktureringen tämligen given på grund av den höga graden av teoristyrning 

och det därmed mest har skett en komprimering. Det framkom vid intervjuerna att man 

arbetar enhetligt inom företaget. Det stärks av att man arbetar efter fastställda metoder 

och modeller såsom supported employment etc. Intervjuerna ger också vid handen att de 
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intervjuade har stor samsyn. Dvs. datainsamlingen ger en generaliserbar bild av hur 

stödpersoner inom det studerade företaget uppfattar begreppet. Däremot går det inte att 

generalisera resultaten till hur stödpersoner på andra företag och organisationer 

uppfattar och praktiserar empowerment i sitt arbete. Resultaten får betraktas som 

exempel på hur empowerment kan uppfattas och användas i praktiskt brukarstöd för 

daglig verksamhet. När det gäller studiens validitet så gav intervjumaterialet en mycket 

hög grad av relevanta kvaliteter vilket kan bero på att intervjuerna gjordes initialt 

förutsättningslöst för att fortsätta med ett teoristyrt frågande som bygger på de i 

inledningen upptagna teorierna, som i sin tur är grundade i forskning. Då resultatet är 

relaterat till i stort sett alla i inledningen upptagna aspekterna så får det anses som 

noggrant undersökt. Validiteten stärks också mot bakgrund av att stödpersonerna kunde 

artikulera sig och därmed hade utrymme för att kunna tolka inte bara vilka aspekter som 

de ansåg ingå utan även likheter och skillnader i begreppsuppfattningar. Koherensen i 

resultatet finns men är kanske ganska given beroende dels på intervjuformen dels på 

urvalet, som är stödpersoner, som arbetar med psykiska funktionsnedsättningar, inom 

samma organisation. På grund av att begreppet till sin natur är så pass luddigt så skapas 

en frihet i tolkningen av det men också en svårighet i att veta vad som skall realiseras. 

Man kan diskutera validiteten utifrån social önskvärdhet att företaget vill att de anställda 

skall jobba med empowerment och att det kan finnas en viss skillnad i vad man säger att 

man gör och vad man faktiskt gör. Ett sätt att avgöra hur sanningsenliga deras 

berättelser är och ett komplement här skulle vara deltagande observation och/eller att 

undersöka deltagares uppfattningar om hur stödpersonerna arbetar. Det verkar som en 

del nyansskillnader i synen på begreppet empowerment har en koppling till vilka 

funktionsnedsättningar som stödpersonernas deltagare har. Detta kan inte verifieras med 

ett så pass litet urval. För att validera det skulle undersökningen behöva kompletteras 

med åtskilliga intervjuer.  

 

Flemming och Ward (1999) framställer empowerment som: ” förgyllt redskap för social 

kontroll och professionella egenintressen”. Studiens resultat motsäger denna 

framställning. Begreppet i sina olika tolkningar är centralt för alla stödpersoner utan 

kontrollbehov och professionella egenintressen. Genomgående är att individperspektivet 

är betydligt starkare än grupperspektivet. Det stärker Askheims (2007) uttalande om att 

i nordiska länderna har individorienteringen i empowerment kanske varit särskilt tydlig 

inom hälso- och sjukvård. Gulbrandsen (2000) tycker att man på detta område skall 

ersätta empowerment med stärkande får också ett starkt stöd. Det gäller även Askheims 

(2007) uttalande att begreppet bemästrande närmast tycks jämställas med empowerment 

inom rehabiliteringsområdet. Detta ligger också i linje med hur stödpersonerna 

uppfattade empowerment i deras praktik. 

 

Även den marknadsorienterade infallsvinkeln med utgångspunkt i den självständiga 

individen (Dwyer, 2000) tar en stor del av begreppet empowerment i resultatdelen under 

rubriken ”att kunna påverka själv” då stödpersonerna talar om sitt arbete med att få 

deltagarna att fatta självständiga beslut. För de stödpersoner som har mer erfarenhet av 

kommunal daglig verksamhet och boende betonas detta starkare som kontrast mot dessa 

verksamheter. Det vill säga i någon mening ett politiskt ställningstagande. Andersen 

m.fl. (2000) hävdar att det sker en avpolitisering då man sätter likhetstecken mellan 

empowerment och brukarinflytande. Det likhetstecknet sätter också stödpersonerna. En 

stödpersoner uttrycker att det vore bra om begreppet avpolitiseras. Askheim tar upp som 

en tredje infallsvinkel liberal styrstrategi. Begreppet myntades inom socialt arbete av 
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Cruikshank (1999) och Villadsen (2003,2004) inspirerade av Michel Foucault. Det 

handlar om att komma i kontakt med sitt ”egentliga jag” något som Cruikshank i detta 

sammanhang kallar the standard of life. Processen dit kallar Cruikshank (1999) för 

medborgarskapsteknologier. En process som i psykologiska samhang närmast kallas 

personlighetsutveckling. Därav kan jag förstå tankarna om det egentliga jaget från ett 

psykologiskt perspektiv. Det egentliga jaget definieras lite olika av Freud, Ljung och 

Assagioli (2006). Enligt Assagioli (2003) är också en viss typ av vilja starkt kopplad till 

jaget. Cruikshank definierar den sociala personen med begrepp grundade i den 

psykologiska personligheten. Tolkat som den sociala personens utveckling så stöds det. 

I något fall till den grad att det uttalas som ”att det är det enda jag vill”. Tolkat som 

psykologiska begrepp drar stödpersonerna en integritetsgräns, som man inte vill gå 

över, även om man kan se sådan utveckling som en positiv bieffekt. 

 

Starrin (2007) tar upp kopplingen till emotion och dikotomin mellan paternalistiska 

tankefigurer med ett separerande språk och empowermentinriktade tankefigurer med ett 

sammanbindande språk. Det framgår klart att stödpersonerna arbetar med ett 

sammanbindande språk. Då en stödperson gör en liknelse med förälder så är det vad 

som skulle kunna kallas den goda föräldern, som använder sig av ett sammanbindande 

språk. Som framgår av resultaten finns det nyansskillnader beroende på deltagarnas 

behov. Exemplet där är att för vissa personer kan styrande snarare vara stöttande. 

 

Maktfaktorn i empowermentbegreppet är en central del som Rönning (2007) delar upp i 

aktörs- och beteendeorienterad, strukturell, diskursiv och hegemonisk makt. Aktörs- och 

beteendemakt kan också uttryckas som expertens makt kontra omvärlden. 

Stödpersonerna ser att den finns. Rönning (2006) påpekar att den bör vara viljestyrd och 

inte något som sker av oaktsamhet. Intervjuerna visar att alla stödpersonerna tillämpar 

makten på det viset. Många visar upp en hög grad av självreflexion. Stödpersonerna 

minskar på så sätt den diskursiva makten. Den hegemoniska makten minskas genom 

arbetets former dels organisatoriskt med olika samrådsgrupper dels med metod- och 

visionsstöd.  Som framgår av resultatet så finns det sammantaget knappt maktkamp i 

annan form än en kamp mot maktkamp. För att få empowerment att fungera påpekades 

att det dels tar tid men också att det gäller att varken ta för lång eller kort tid. En annan 

aspekt för att det skall fungera är att hålla begreppet levande. Något som en av 

stödpersonerna tagit in genom att föreslå att begreppet och hur det realiseras finns med 

som en stående punkt på agendan för vissa personalmöten. 

 

Då Askheim (2007) belyser begreppet empowerment så är det i första hand i 

gruppsammanhang och kopplat till begreppet motmakt, som inom gruppen skapas 

genom medvetandegörande, dialog och identitetsbildning genom kontakter sinsemellan. 

Från merparten av stödpersonerna uttrycks ett stöd för gruppverksamhet som en naturlig 

del för deltagarens utveckling. Det sker i former som skiljer sig från institutionaliserade 

verksamheters gruppverksamheter, som gör deltagarna maktlösa. Gruppverksamheterna 

blir i första hand ett komplement för empowerment på individuell nivå. Behovet av 

gruppen som en motmakt uttrycks bara på något håll. När Beresford, (1999) i likhet 

med Campbell och Oliver, (1996) uttrycker att gemensamma erfarenheterna av 

organiserandet ger en positiv identitetsutveckling, som en komponent i motmakten så 

stämmer detta förmodligen bättre på konstellationer som intresseföreningar för olika 

funktionshinder än gruppverksamheterna inom organisationen. Dock skapas samma 

komponent. Det är medvetandegörandet som i första hand kan behöva stärkas. Etiketten 
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disability pride (Swain m.fl., 2003) verkar inte ha trängt in i organisationen även om 

den goda viljan finns hos stödpersonerna. En hypotes är att möjligheten finns även för 

denna målgrupp att utgöra en motmakt i form av en grupp. Organisationens roll i detta 

kan diskuteras. Skall den vara stödjande eller något annat mer eller mindre aktivt?  

 

Den bild som denna studie ger är att stödpersonerna i första hand ser empowerment som 

något på individnivå där begrepp som brukarinflytande, självständighet, självkänsla, 

egenmakt, stärkande och bemyndigande är nyckelord. Så studien har gett svar på frågan 

hur begreppet empowerment uppfattas. I det svaret ligger också begränsningar mot den i 

inledningen givna bredare bilden. De ligger i första hand i en vilja att avpolitisera 

begreppet. Hur empowerment manifestras kopplat till stödpersonernas uppfattning om 

empowerment framkom genom åtskilliga exempel. Alla stödpersonerna visade på stor 

samsyn, likartade värderingar och agerande. Det tyder på att organisationens har tydliga 

visioner, mål och arbetar med väl förankrade metoder, som stöd i det praktiska arbetet 

med empowerment. Nyanserna mellan stödpersonerna verkade mest vara av ”praktisk” 

karaktär kopplat till vilken typ av funktionsnedsättning deras deltagare hade. Då urvalet 

var litet ur denna aspekt och att det dessutom skulle vara relativt lätt att identifiera de 

intervjuade så har detta inte tydliggjorts på det sätt som det framkom i intervjuerna.  

   

För vidare forskning skulle det vara intressant att studera hur empowerment omsatt i 

praktiskt arbete uppfattas och förverkligas av brukare. Ett annan viktig fråga för vidare 

studier att undersöka gruppaspekterna av empowerment, både utifrån ett 

brukarperspektiv och utifrån ett professionellt perspektiv. Detta i sin tur kan sedan 

återkopplas på olika sätt i organisationer som arbetar inom sociala sektorn. 
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