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Sammanfattning:
Att arbeta som baspersonal på en gruppbostad eller inom daglig verksamhet enligt LSS,
handlar om att ge stöd till brukaren så att han eller hon garanteras goda levnadsvillkor
och kan leva som andra. Lagen ställer krav på verksamheten att ge en god omsorg till
brukaren men lämnar till kommunen som huvudman att anställa personal med tillräcklig
kompetens för att bemöta brukarnas specifika behov.
Syftet med föreliggande studie är att beskriva vilken kompetens som krävs av baspersonal för att uppfylla LSS kvalitetskrav. Inom ramen för fördjupningsarbetet har två studier genomförts, en med brukarperspektiv och en med personalperspektiv, för att få dessa
båda gruppers uppfattningar om baspersonalens kompetensbehov. Båda studierna har en
kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde från brukarna i fokusgrupper och från baspersonalen med hjälp av metoden kritiska händelser, 8 brukare och 31 baspersonal har
deltagit i studien. Analys av det insamlade materialet i de båda studierna gjordes först
var och en för sig, men då en överensstämmelse visade sig slogs de båda resultaten
samman och bildade tre kompetensområden.
De områden som framträdde ur datamaterialet presenteras med sina respektive subteman i resultatet. Pedagogisk psykologi som huvudsakligen innefattar kunskaper hos
baspersonal om brukarnas funktionshinder, begåvningsnivå, behov samt interaktionen
mellan baspersonal och brukare. Tydliggörande didaktik vilket framträder som baspersonalens specifika kompetensområde där kunskap om alternativa kommunikationssätt
samt förmåga att ge brukarens vardagstillvaro struktur. Allmänmänsklighet är den dolda
eller tysta kunskap som finns hos baspersonalen vilken det sällan talas om men som ofta
benämns ”sunt förnuft”. Det är angeläget att arbetsgivaren fortlöpande utbildar baspersonalen inom dessa områden för att LSS kvalitetskrav ska tillgodoses.
Sökord: Social omsorg, självbestämmande, delaktighet, kompetens, pedagogisk psykologi, tydliggörande didaktik, allmänmänsklighet, funktionshinder, begåvning, LSS.

Förord

”Man kan behöva en puff” – inte minst för att bli klar med D-uppsatsen vilken är en del
av kursen vårdpedagogik 61-80 poäng. Det har varit en lång väg fram till målet och vi
har slitits mellan hopp och förtvivlan, men aldrig gett upp. När det känts motigt har det
varit skönt att vara två som kunnat ge varandra glada tillrop under resans gång.
Båda författarna till studien har lång erfarenhet av socialt omsorgsarbete, först som vårdare, senare som enhetschefer och för närvarande som utvecklare inom LSSverksamheten. Då vi i vår yrkesfunktion har ett nära samarbete med baspersonal och
brukare föll det sig naturligt att inrikta studien på deras kompetens och bemötande. Vi
vill med resultatet från denna studie bidra till att klargöra baspersonalens kompetensområden.
Vi vill tacka de medverkande brukarna och boendehandledarna från Götene, Mariestad,
Tibro, Tidaholm och Skövde som välvilligt ställt upp och svarat på frågor samt skrivit
berättelser, utan deras medverkan hade vårt arbete inte kunnat genomföras. Ett speciellt
tack till vår chef Kenneth Nilsson som stöttat våra studier och underlättat genomförandet. Vi vill också tacka Skaraborgssamverkan Socialtjänst – FoU, som trott på vår idé
och vill ge oss möjlighet att presentera resultatet i en FoU – rapport. Till vår handledare
Kaety Plos vill vi rikta ett varmt tack för att hon hela tiden varit positiv och gett oss
uppmuntran. Sist men inte minst vill vi tacka andra närstående personer som uppmuntrat och stöttat oss när tvivlen på vår förmåga varit som störst.
Skövde den 1 november 2004
Ulrika Hernant
Anne Kruse
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Inledning
Människor med utvecklingsstörning är ofta beroende av samhällets stöd för sitt vardagliga liv. Kommunerna är huvudmän för det stöd som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS (SFS 1993:387). Stödet enligt LSS ska för individen innebära att få leva ett självständigt liv utifrån de egna resurserna. Att få bestämma över sin vardag är avgörande för människors livskvalitet.
Vilka kunskaper och färdigheter de anställda inom verksamheten bör ha finns inte preciserat i LSS, de anges endast i allmänna ordalag som till exempel att det ska finnas den
personal som behövs för att ge en god service och ett gott stöd och omvårdnad (6 §).
Personalen skall ha den erfarenhet och utbildning som krävs för varje specifik uppgift.
Att arbeta inom LSS – verksamhet handlar förutom att ge god service och gott stöd, om
hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron, förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Stödet kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar,
att åskådliggöra tiden och att göra dagen förutsägbar. Personalen kan behöva stödja den
enskilde att komma fram till vad som är hans eller hennes personliga uttryck och önskemål, och medverka till att förverkliga olika livsprojekt. Det är särskilt viktigt att ta
hänsyn till och värna om den enskildes rätt till självbestämmande och integritet i det
egna hemmet.
För att uppfylla LSS kvalitetskrav krävs att personalen både har en generell kunskap
som bas och dessutom specifika kunskaper för att bemöta varje person efter hans eller
hennes behov. Utöver dessa kunskaper finns troligen hos personalen oformulerad/tyst
kunskap som är viktig att bibehålla i verksamheten för att den ska kunna utvecklas.
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Avsikten med studien är att utifrån brukare och personal klargöra behovet av kompetens
och kunskap hos baspersonal som arbetar inom LSS-verksamhet. Målet är att studiens
resultat ska kunna användas både i verksamhetsutveckling och utbildning av baspersonal.
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Bakgrund
Inledningsvis redogörs i bakgrunden för begreppen omsorg och social omsorg följt av
en presentation av de aktuella styrdokumenten för LSS-verksamheten. Därefter ges en
inblick i handikappbegreppet och om utvecklingsstörning. Vidare beskrivs mötet mellan
yrkesutövaren och omsorgstagaren samt den empatiska relationen. De teoretiska utgångspunkterna för studien med de centrala begreppen presenteras därefter. Bakgrunden
avslutas med ett avsnitt om yrkeskunnande och professionalitet.

Omsorg
Omsorg är det samlande begreppet inom samhällets omsorg om äldre, människor med
funktionshinder eller barn och ungdomar med psykosociala problem (Blomdal Frej, &
Eriksson, 1998).
Szebehely, (1996) säger att ordet omsorg är ett ovanligt betydelseladdat begrepp. Omsorg är besläktat med sörja, både i betydelse sörja för (det vill säga hjälpa, och ta hand
om) och sörja med (det vill säga känna för och med). Det finns alltså både en praktisk
och en känslomässig sida i begreppet omsorg. Gustavsson och Möller, (1998), beskriver
begreppet omsorg så här:
Omsorg innebär att sörja för någons välfärd, ibland bara för att bistå den
andre med något han eller hon behöver men inte själv kan åstadkomma, i
andra sammanhang handlar det om att öka den andres kompetens att i
framtiden leva ett lika autonomt och självständigt liv som andra samhällsmedborgare (a.a. s.13).

Den brittiska omsorgsforskaren Nicky James, (1992) ser omsorg som en kombination
av emotionellt och fysiskt arbete. Det emotionella arbetet innebär att ta hand om andras
känslor och det fysiska arbetet avser de praktiska omsorgssysslorna. Både det fysiska
och det emotionella omsorgsarbetet är ett hårt och kvalificerat arbete menar författaren.
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Andra forskare har lyft fram att omsorgsarbetaren måste ha en personlig kunskap om
den aktuella hjälpmottagaren och omsorgssituationen som nödvändiga förutsättningar
för att arbetet ska kunna leva upp till idealbilden av omsorg (Waerness, 1985).
I en studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerande yrken
beskrivs och definieras omsorg olika av personer i olika yrken (Motevasel, 2000). Studiens syfte var att jämföra fastighetsansvariga, kvarterspoliser, distriktssjuksköterskor
och vårdbiträden i hemtjänst med avseende på vilken innebörd yrkesutövarna lägger i
begreppet omsorg och omsorgshandlingarna som förekommer i respektive yrke. De
mansdominerade yrkena beskriver omsorg som att bry sig om och att ta hand om medan
det för kvinnorna främst innebär att lyssna och se olika behov hos människor.
I föreliggande studie används omsorgsbegreppet med betydelsen, att sörja för, inom ett
verksamhetsfält riktat mot människor med funktionshindret utvecklingsstörning.

Social omsorg
Social omsorg betecknar dels ett utbildningsämne och dels ett arbetsfält/yrkesarbete för
yrkesgrupper så som exempelvis boendehandledare och arbetshandledare. I den fortsatta
texten benämns dessa yrkeskategorier som baspersonal. Social omsorg kan kortfattat
sägas bestå i att hjälpa människor med olika funktionshinder och/eller särskilda behov,
att hantera sin vardag.
Social omsorg vilar på en värdebas som bland annat innefattar att vi ska ta till vara och
främja svaga gruppers intressen (Blomdahl Frej, & Eriksson, 1998). Det innebär att
samhället har ett ovillkorligt ansvar för dessa människor när det gäller att alla människor har lika värde.
Behovet av omsorg uppstår på grund av förändringar och begränsningar i individens
dagliga livsvillkor. Den sociala omsorgens syfte är att förebygga, stödja eller återupprätta den sociala funktionen i vardagen genom konkret vardaglig hjälp, service eller stöd
för sociala och existentiella behov. Socialt omsorgsarbete är ett förändringsarbete vars
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praktik inriktas exempelvis på att skapa resurser eller på att genom direkt inblandning i
den enskildes livssituation, åstadkomma en förändring. Arbetet kan också på olika sätt
utgöra ett stöd för individen (Hellström-Muhli, 2003).
I Socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453 kap. 1:1§) liksom LSS (6§) anges synsätt och
förhållningssätt för personal som arbetar inom den sociala omsorgens olika verksamhetsinriktningar. Det gäller främst förhållningssätt till omsorgstagare. Där framgår att
arbetet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
Både den vänskapliga och den yrkesmässiga hjälpens grundläggande form är att det
finns en annan människa till hands för den hjälpbehövande. Denna hjälprelation är själva hjälpen, såväl som den bär hjälpen, menar Bernler (1991).

Styrdokument för omsorgsarbetet
SoL gäller för alla samhällsmedborgares rätt till olika stödinsatser då behov av detta
stöd finns. SoL ska främja alla människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet (SFS 2001:453).
Sverige har utöver SoL sedan cirka 50 år tillbaka haft en särskild lagstiftning, som har
påverkat baspersonalens arbete, för att värna om utvecklingsstörda personers speciella
livssituation (Ericsson, 1995). Detta tillsammans med andra åtgärder inom socialpolitiken har inneburit att synen på människor med funktionshinder successivt förändrats,
från att ha varit präglat av institutionstänkande och segregering till att ge de funktionshindrade möjlighet att delta i samhällslivet. Sedan 1994 regleras utvecklingsstörda personers rättigheter av LSS, vars syfte är att alla människor, oavsett funktionshinder har
rätt att leva ett så normalt liv som möjligt (SFS 1993:387). Det betyder att varje individ
själv ska ha inflytande och bestämmanderätt över de insatser som kommunen och i sista
hand, baspersonalen ger.
Utöver de beskrivna lagarna finns FN:s standardregler inom handikappområdet, med
syfte att tillförsäkra människor med funktionshinder jämlikhet och delaktighet i samhäl-

5

let. Dessa antogs av FN:s generalförsamling hösten 1993. Standardreglerna har spelat en
mycket stor roll när det gäller att föra upp handikappfrågorna på den politiska agendan i
olika länder, men också som medel för att utveckla vissa minimistandards på handikapp
politikens olika områden (Larsson, 2001). I Sverige har Handikappombudsmannen exempelvis använt FN:s standardregler som utgångspunkt vid uppföljningen av tillgänglighet som gjorts i landets kommuner. Dessutom tar de enskilda kommunerna ofta sin
utgångspunkt i reglerna när de utformar sina egna handikapplaner. I FN:s standardregler
klargörs ett antal klassifikationer om de mänskliga rättigheterna, en av dessa sociala
klassifikationer är ICF (International Classification of Functioning, Disability and
Health (Smedby, Dahl, 2002).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS syfte är att garantera att de personer som har ett omfattande och varaktigt funktionshinder får den hjälp de behöver i sitt dagliga liv, goda levnadsvillkor och möjlighet
att påverka vilken service och vilket stöd de får (SFS 1993:387).
LSS gäller för:
1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av
yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på
normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service (aa, 1§).
LSS innehåller tio rättigheter/insatser som bland annat ger vuxna rätt till bostad med
särskild service eller annan anpassad bostad. De vanligaste formerna är gruppbostad och
servicebostad. I den fortsatta texten benämns boendet som gruppbostad. Personerna i
personkrets ett och två, i yrkesverksam ålder som inte utbildar sig och saknar ett arbete
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har rätt till daglig verksamhet. Fritids och kulturella aktiviteter ingår också i insatserna.
De personer föreliggande studie berör, tillhör personkrets ett.
Det övergripande målet i LSS är att den enskilde ska få ett liv som alla andra och garanteras goda levnadsvillkor. Med goda levnadsvillkor menas självbestämmande, delaktighet, tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet.
Den enskilde skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors liv som möjligt och i gemenskap med andra (Socialstyrelsen,
2003, s. 21).

Handikappbegreppet
Ordet handikapp kommer ursprungligen från engelskans ”handicap”. Handikapp har
fram till 1980-talet syftat på olika attribut eller egenskaper hos den enskilde personen
(Tideman, 2000).
1980 gav WHO för första gången ut en ”handikappklassifikation” ICIDH (The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) som definierar handikapp som en relation mellan individens funktionsnedsättning och den omgivande miljön
eller situationens krav (www.socialstyrelsen.se, 030510). Det innebär att en person med
funktionshinder kan vara handikappad i vissa miljöer och sociala situationer, men inte i
andra.
Världshälsoförsamlingen antog 2001 den nya klassifikationen ICF (Smedby, Dahl
2002) vilken är en vidareutveckling av ICIDH. ICF är uppdelad i två delar, funktionstillstånd/funktionshinder och kontextuella faktorer. Denna klassifikation är inte bara
användbar för personer med funktionshinder utan kan användas på alla människor. Utgångspunkten i ICF är de positiva termerna struktur, funktionshinder, aktivitet och delaktighet inte bara de negativa som nedsättning, avvikelse, begränsning samt inskränkning, vilket i ICF medför att begreppet ”delaktighet” är en motsvarighet till ”avsaknad
av handikapp” (Calais van Stokkom, 2002).
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Utvecklingsstörning
Det dominerande funktionshindret bland de personer denna studie handlar om, är utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning är den samlande beteckningen för nedsättningar
i de kognitiva funktionerna som uppstått under utvecklingsperioden, dvs. före 16 års
ålder (Tideman 2000). Funktionshindret utvecklingsstörning har mycket stora variationer och delas vanligtvis in i tre olika stadier. I Sverige används Kyléns (1981) teorier för
att gradera begåvningsnivån. Kylén delar in begåvningen i fyra olika abstraktionsnivåer,
varav de tre första motsvarar olika grader av utvecklingsstörning. Han kallar nivåerna:
•

A – nivån som motsvarar grav utvecklingsstörning

•

B – nivån som motsvarar måttlig utvecklingsstörning

•

C – nivån som motsvarar lindrig utvecklingsstörning.

•

D – nivån som motsvarar normal begåvning

Genom en sådan gradering ges en viss vägledning vid val av olika omsorgsinsatser. När
det gäller vuxna utvecklingsstörda personer är det en fråga om baspersonalens bedömning av vad de kan klara på egen hand och vad de behöver hjälp med, alltså en grund för
bedömningen av vilka stödresurser de bör erbjudas.
Enligt Kylén har en person med utvecklingsstörning lägre abstraktionsnivå i tänkandet,
vilket gör att det är svårt med abstrakta symboler som exempelvis bokstäver, siffror,
antal, vikt, pengars värde liksom tid. Personer med utvecklingsstörning har också en
nedsättning i korttidsminnet vilket gör att det är svårt att hålla mycket i minnet samtidigt. Det är svårt att hantera och bearbeta information och sätta den i relation till tidigare
upplevelser (Kylén, 1981). Detta påverkar många situationer i den utvecklingsstörde
personens vardag och baspersonalens arbetsuppgifter.
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Genom att känna till brukarens verklighetsuppfattning kan baspersonalen avgöra på
vilken abstraktionsnivå dennes begåvning befinner sig. Verklighetsuppfattningen byggs
upp genom att sinnesupplevelser bearbetas och ordnas av tänkandet. Sinnesintrycken
ordnas i fem olika kategorier:
•

Rum – svarar på frågan var?

•

Tid – svarar på frågan när?

•

Kvalitet – svarar på frågan vad?

•

Kvantitet – svarar på frågan hur mycket?

•

Orsak – svarar på frågan varför?
(Kylén, 1981).

Mötet mellan yrkesutövaren och omsorgstagaren
Vård- och omsorgsförhållandet brukar med ett humanistiskt synsätt beskrivas som en
subjekt – subjekt relation i motsats till en subjekt – objekt relation (Sarvimäki, Stenbock- Hult, 1996). Det innebär att både baspersonal och omsorgstagare ses som individer med egen vilja, egna mål samt egna resurser. Att omsorgstagaren betraktas som subjekt betyder att baspersonal beaktar omsorgstagarens egna önskemål, ger honom rätt att
välja och ta ansvar för sig själv.
Enligt Buber (1962) kan subjekt – subjekt förhållandet beskrivas som två olika närmanden, ett Jag – Du – närmande och ett Jag – Det – närmande. Från en situation till en annan kan dessa närmanden växla.
Jag – Du – närmandet är det grundläggande i den mänskliga relationen, eftersom det är i
relationen med ett Du vårt jag blir till (Blomdahl Frej, 1998). I ett Jag –Du –närmande
förmedlar baspersonalen sin omtanke och omsorg för individen och ger samtidigt uttryck för sitt engagemang. Trots att omsorgstagaren kan ha helt andra åsikter än baspersonalen själv har, accepterar hon och förstår omsorgstagaren som människa (Buber,
1962).
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Ibland måste baspersonalen ”ta över” handlingar och beslut från omsorgstagarna menar
Blomdahl Frej, eftersom de i vissa situationer har en begränsning i sin förmåga att förstå
och ta aktiv del. I dessa situationer handlar det om ett Jag – Det – närmande, vilket också är nödvändigt i det sociala omsorgsarbetet när det gäller att objektivt granska den
aktuella situationen.
” Man måste balansera mellan huvudtyperna Jag – Du och Jag – Det på ett
realistiskt sätt i olika funktioner och situationer. I professionella hjälprelationer får ingen av dessa ta överhanden.” (aa. s. 25).

I skriften Det mellanmänskliga framhäver Buber (1990) att det mellanmänskliga i Jag –
Du relationen avser det som sker mellan människor vilket beskrivs som en dimension i
tillvaron som vi inte reflekterar över. Det är något självklart som alla människor känner
till och har upplevt. I ett vardagligt kort möte kan det mellanmänskliga uppstå, mötet kan
vara känslobetonat. Om ett sådant möte skett mellan omsorgstagare och baspersonal har
grunden lagts för en god omsorg bestående av en relation och gemensamt arbete.

Den empatiska relationen
Verklig förståelse av en individ som en annan person är grunden för en empatisk relation. Baspersonalen förstår omsorgstagaren i relation till dennes personliga och sociala
värld det vill säga ”går in i” omsorgstagaren och förstår honom ur hans synvinkel. Samtidigt som baspersonalen är medveten om både sina egna och omsorgstagarens känslor är
hon engagerad i och identifierar sig med den andre, så att gränsen mellan jaget och den
andre inte utplånas. Kunskaper och erfarenheter används av baspersonalen i den empatiska relationen för att granska en given situation. Det ger baspersonalen möjlighet att se
objektivt och distansera sig samtidigt som hon är nära omsorgstagaren (Sarvimäki, Stenbock-Hult, 1996).
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Teoretiska utgångspunkter
Under rubriken presenteras studiens teoretiska utgångspunkter vårdpedagogik som ämnesområde samt begreppen delaktighet och kompetens. I LSS är delaktighet ett av de
grundläggande begreppen. För att delaktighet ska uppnås krävs en kvalitetsutveckling
som är kontinuerlig, vilket kan innebära att skapa rutiner och arbetssätt som säkerställer
att det erbjudna stödet uppfyller LSS kvalitetskrav. I den följande texten analyseras begreppen delaktighet samt kompetens eftersom studiens syfte är att utifrån LSS kvalitetskrav beskriva vilken kompetens som krävs hos baspersonal.
Vårdpedagogik
Föreliggande fördjupningsarbete görs inom det vårdpedagogiska kunskapsfältet. Det
vårdpedagogiska

kunskapsfältet

befinner

sig

mellan

disciplinerna

pedago-

gik/samhällsvetenskap och vård/omsorg. Inom kunskapsfältet har fyra forskningsområden vuxit fram.
•

Utbildning och undervisning

•

Yrkeskompetens inom vård och omsorg

•

Utvärdering

•

Kommunikation.

I det akademiska huvudämnet vårdpedagogik studeras bland annat vårddidaktik, det vill
säga styrdokument, utbildningstraditioner och undervisningsprocesser samt konsekvenser för inlärning och föreställningar om kunskap, vilket framgår av ämnesbeskrivning
för vårdpedagogik (2001).
Pedagogik handlar om kunskap och visioner om undervisnings- och läroprocesser samt
om hur människor lär sig och utvecklas (Imsen, 2000). Den belyser bland annat förhållandet mellan den som lär (subjektet) och det som ska läras (objektet/verkligheten)
(Maltén, 2002).
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Didaktik, kommer från grekiskans didaskein och betyder ”handling” eller ”att göra”
(Uljens, 1997). Didaktik omfattar både konsten att undervisa och läran om undervisning. Didaktik innefattar frågor om metoder dvs. målet med inlärningen, om urval av
innehåll och tema, metoder och tillvägagångssätt i inlärningsprocesserna (metodik),
inlärningens medier samt slutligen former för att kontrollera och bedöma inlärningsresultatet (Klafki, 1997). Didaktikens primära målgrupp är lärarstuderande och lärare,
men även andra yrkesgrupper som bibringar någon form av budskap till andra exempelvis präster, arbetsledare och vård- och omsorgspersonal (Bengtsson, & Kroksmark,
1994). Baspersonal på gruppbostäder har i sin stödjande yrkesfunktion i uppgift att utveckla metoder och strategier för ökad självständighet/delaktighet hos de boende (Kruse, Niggol, 2002).
Didaktikens innehåll enligt redovisningen ovan, har beröring till baspersonalens arbetsuppgifter. Didaktikbegreppets betydelse kommer därför att användas i analysarbetet i
denna studie.

Delaktig
Begreppet delaktig nämns första gången år 1526. Delaktig härstammar från fornsvenskans delaktogher och den äldre lågtyskans delhaftich och delachtic (NE.SE, 2003). Del
härstammar från tyskans teil och engelskans dole, deal. Akt härstammar från latinets och
tyskans actus och agere vilket betyder handla, driva eller handling (Hellqvist, 1980).
Delaktig kan också vara någon förmån av materiell art, beröra någons ekonomi eller
sociala ställning (Svenska Akademien, 2003).
I Svenska synonymer och uttryck (1977) beskrivs delaktig i termerna av att bli delaktig,
göra delaktig samt vara delaktig. Begreppet delaktig kan också avse medansvar, anamma, delge eller njuta av. I Synonymordboken (1994), Bonniers Svenska ordbok (1999)
samt Nationalencyklopedin (2003) beskrivs delaktig som något man är delaktig eller
involverad i. Att vara medskyldig och medbrottsling innebär också att vara delaktig.
Delaktighet är en av de bärande principerna i LSS. I lagen definieras delaktighet som ett
aktivt deltagande i samhällslivet, samt att inneha alla medborgares rättigheter och skyl-
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digheter (Grunewald, & Leczinsky, 1999). Målet är att människor med funktionshinder
ska kunna skaffa sig ett värdigt liv med tillgång till det som samhället erbjuder i gemenskap med andra.

Kärnan i delaktighet
För att vara delaktig krävs ett samspel mellan en, två eller flera personer. Delaktighet
kan delas in i tre delar, bli delaktig, göra delaktig och vara delaktig vilka kan ses från
olika perspektiv.
Bli delaktig av innebär ett ansvar från individen vad gäller att ta reda på information
och informera personer i miljön om intresset av att bli delaktig.
Att göra delaktig handlar om att engagera sig i att ge andra människor information för
att de skall kunna bli delaktiga i en situation.
Att vara delaktig innebär att individen kan njuta av situationen och må bra i gemenskap med andra människor.
Delaktighet handlar om att den enskilde själv kan välja när han/hon vill vara delaktig
och inte, vilket kan växla i olika perioder under livets gång. Delaktighet handlar till stor
del om den enskildes eget engagemang i sin eller någon annans livssituation (fig.1).

Medansvar
BLI DELAKTIG
Engagemang
INDIVID

Information

GÖRA DELAKTIG
Njuta

MILJÖ
Kunskap

VARA DELAKTIG
Involverad
Figur 1. Analysstruktur för begreppet delaktig
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Kompetens
Begreppet kompetens kommer ursprungligen från senlatinets compet´ntia som betyder
sammanträffande, överensstämmelse av co´peto – sammanträffa, vara ägnad, räcka till
(Nationalencyklopedien, 1993). Enligt Nordisk Familjebok, (1911) härstammar begreppet från compe´tence vilket kommer av de båda latinska begreppen con – tillika med
och pe´tere – sträva fram till, söka, vinna. Bonniers lexikon (1970, 1995) anger att begreppet kommer av latinets competere som betyder tävla om, vara duglig.
Begreppet kompetens har enligt Lauvås & Handal (2001), av tradition varit knutet till
juridiken där det anger det område där domstol och förvaltning har rätt att fatta beslut.
Begreppet kompetens har ur ett historiskt perspektiv uppstått ur professionella yrkesgruppers behov av att markera yrkesområdets kunskapsbas och utövande (Eraut, 1994).

Yrkeskompetens
Yrkeskompetens har enligt Eraut (1994) två dimensioner; kompetensens omfattning och
dess kvalitet. Omfattningen handlar om vad personen är kompetent i, yrkesområdet,
arbetsuppgifter och situationer för vilken kompetensen är etablerad och pålitlig. Kvalitetsdimensionen avser bedömningar av arbetets kvalitet på en skala från novis, någon
som inte har tillräcklig kunskap till expert vars kunskaper sträcker sig långt över den
erfordrade kompetensen.
Ellström (2000), föreslår en allmän definition av begreppet kompetens såsom ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext.
Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra
arbete...”(sid.21).
Denna definition innebär att kompetens är uppgiftsrelaterad och att det knappast går att
tala om någon slags generell kompetens för att klara en uppgift eller hantera en situation. Det krävs istället att man noggrant tar reda på vilka förmågor som krävs av den
individ som ska lösa den.
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Det kunnande som förvärvas genom utbildning och som kan dokumenteras med betyg,
intyg eller diplom och som ett specifikt arbete anses kräva, brukar kallas formell kompetens. Det finns flera problem med den formella kompetensen till exempel att:
1. Den är beroende av läget på arbetsmarknaden
2. De formella kraven kan ge en felaktig bild av vad arbetet faktiskt kräver
3. Den måste inte stämma överens med personens reella kompetens vilken kan vara
högre eller lägre (Ellström, 2000).
Sandberg & Targama (1998), argumenterar för att förståelse är grunden för mänsklig
kompetens i arbetet. De hänvisar till en fenomenografisk studie av Sandberg 1994 vars
resultat visar att yrkeskompetens inte första hand utgörs av en lista egenskaper som en
person besitter. En persons kunskaper, färdigheter och andra egenskaper som används i
utförandet av ett arbete föregås och baseras på personens förståelse av sitt arbete. Vår
förståelse av arbetet är inte bara basen för våra handlingar utan också basen för den
kompetens vi använder i vårt yrkesutövande.
I resultatet av en tidigare studie (Kruse, Niggol, 2002), framträder för sociala omsorgsarbetet på gruppbostäder för personer med funktionshindret utvecklingsstörning, det
som karaktäristiskt:
•

att anpassa världen efter den boendes förmåga och inte tvärt om

•

att utforma didaktiska lösningar för självständig funktion

•

att kommunicera på andra sätt än med ord.

Det specifika i omsorgshandlingen är bl.a. metoden på vilket sätt arbetsuppgifterna utförs och att utveckla strategier för hur individen ska genomföra uppgifter; strukturera,
visualisera och så vidare. Omsorgsarbetet kan därmed betraktas som ett didaktiskt arbete. Det sociala omsorgsarbetet för personal inom LSS-verksamhet ställer därmed troligen andra krav på personalens kompetens än tidigare. Därför är det angeläget att föra en
diskussion, utifrån den förändrade yrkesrollen, om vilken kompetens yrkesutövarna bör
ha. Vid dessa diskussioner är det viktigt att ha klargjort vad begreppet kompetens egent-
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ligen betyder. Utan adekvat förståelse av vad som utgör kompetens är det svårt att utveckla människors kompetens.
De tolkande kompetensansatserna visar enligt Sandberg & Targama (1998), att människors kompetens inte existerar oberoende av deras förståelse av arbetet. Därför är det
angeläget att beskriva människors förståelse av sitt arbete, därmed ökar förutsättningarna för att tydliggöra kompetensen för ett visst arbete. Genom att en persons förståelse av
sitt arbete förändras kan hon också förändra sitt lärande och utveckla och upprätthålla
en annorlunda kompetens i arbetet.

Allmänmänsklig kompetens
Kompetens och yrkesroll är starkt relaterade till varandra, men det finns också en slags
mänsklig kompetens utan samband med yrkesutövande eller utbildningsnivå (Johansson, 1996). Denna kompetens handlar enligt Foshay i Johansson (1996) om den allmänmänskliga kompetensen och finns inom sex domäner, den intellektuella, emotionella, sociala, fysiska, estetiska och existentiella. Dessa kompetensdomäner kan ställas mot
förhållningssätt i arbetet. Den allmänna kompetensen innefattar ”personal qualities”
(Eraut, 1994).

Yrkeskunnande och professionalitet
Inom omsorgsverksamheten liksom inom alla andra verksamhetsområden finns en ämnesspecifik kunskap. Den ämnesspecifika kunskapen för baspersonal som arbetar med
utvecklingsstörda människor är kunskapen om begåvningshandikappet, dess konsekvenser och de metodiska tillvägagångssätt som kan kompensera dessa (Brandin Beltramo,
Johansson, Anbäcken, 1996). ”I en yrkesroll ingår det att vara bärare och förmedlare
av kunskaper och erfarenheter.” (Olsson, Gullberg, 1986, s. 15). Det utvecklas ett språk
inom varje profession där för ämnet och professionen specifika begrepp ingår.
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Yrkesspråket har en viktig funktion för att kodifiera och strukturera en yrkesgrupps
samlade kunskap. Det är genom språket yrkesutövaren kan förmedla, diskutera och reflektera

över

denna

samlade

kunskap
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(Colnerud,

&

Granström,

1994).

Syfte
Syftet med studien är att beskriva vilken kompetens som krävs hos baspersonal i bostad
med särskild service för vuxna enligt LSS samt inom daglig verksamhet för att uppfylla
LSS kvalitetskrav.

Frågeställningar
Vilken kompetens behöver personal för att bemöta individen utifrån LSS intentioner?
-

Vilka kunskaper anser baspersonal att de behöver för att ge en god service och omsorg?

-

Förekommer det omsorgssituationer där baspersonal upplever kunskapsbrister, i så
fall vilka?

-

Vad anser brukare att baspersonal behöver för kunskap för att ge god service och
omsorg?
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Metod
Två delstudier har genomförts inom ramen för fördjupningsarbetet i vårdpedagogik vilka båda haft en kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningen inriktar sig på mänskligt
beteende och människans uppfattningar och upplevelser av fenomen (Svensson, & Starrin, 1996). Den kvalitativa metodens viktiga drag är närheten till dem som undersöks
och forskarens roll är att inifrån sätta sig in i den fråga som han valt att studera.

Metodologiska ställningstaganden
Enligt Larsson (1994) finns en dominerande tanke om att sanningen är relativ och att det
bakom varje beskrivning av verkligheten gömmer sig ett perspektiv. Denna tanke har ett
teoretiskt stöd i hermeneutiken vilken varit en av våra utgångspunkter. Den innebär att
förförståelsen alltid faller tillbaka på att delen måste relateras till en helhet för att överhuvudtaget ge någon innebörd. Fakta är alltid perspektivberoende eftersom vi redan vid
första mötet med det som tolkats haft en föreställning om vad det betyder.
En annan utgångspunkt för vår studie har varit det sociokulturella perspektivet där synen på utveckling och lärande är att människor handlar inom ramen för praktiska och
kulturella sammanhang och direkt eller indirekt samspel med andra. I ett sociokulturellt
perspektiv finns inte först en kontext och sedan en handling, utan våra handlingar ingår i
delar och helheter som definierar varandra och sedan skapar kontexter (Säljö, 2000).

En studie med inriktning på baspersonal
För data insamling avseende baspersonalens kompetens har metoden kritiska händelser
valts. Metoden lämpar sig för analys av olika former av mänskligt beteende (Andersson
& Nilsson, 1970 ).
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Respondenterna har i berättelseform beskrivit sina egna tolkningar av positiva och negativa händelser i möten med brukare genom att svara på frågor om vad och varför något
skett. Händelserna beskrivs på ett sådant sätt att respondenternas och andra inblandade
personers handlingar och känslor framträder (Pilhammar Andersson, 1994). Metoden
kritiska händelser är lämplig för att beskriva yrken eller arbetsmiljöer (Flanagan, 1954).
Flanagan framhåller att de kritiska händelserna inte automatiskt tillhandahåller lösningar på problem utan endast specifika beteenden hos respondenterna. De beskrivna beteendena kan efter analys påvisa vilka krav som kan ställas på den aktuella yrkesgruppen.
Nilsson (1999) använder metoden för att beskriva vad lärarkandidater inom vårdlärarprogrammet under lärarutbildningens praktiska avsnitt upplever som betydelsefullt för
sin yrkesinriktade utveckling. Det är vanligt att man använder metoden kritiska händelser vid

kulturrelaterade utbildningsprogram och användandet ökar inom kulturella

forskningsområden ( Fitzgerald, 2002 ).
Metoden kritiska händelser valdes för att den erbjuder goda möjligheter att inhämta information om baspersonalens upplevelser av mötet med omsorgstagaren. Baspersonalens beskrivningar av positiva respektive negativa händelser bedömdes vid valet kunna
påvisa den kompetens som krävs för att utföra omsorgsarbetet på ett sådant sätt att LSS
kvalitetskrav tillgodoses.

En studie med inriktning på brukare
I föreliggande studie är syftet att med fokusgrupper som metod tydliggöra brukarnas
upplevelser av baspersonalens kompetens och eventuella kunskapsbrister. Vår avsikt var
att genomföra tre fokusgrupper med fyra brukare i varje. Fokusgruppstekniken är en
metod som kan användas för att ta reda på vad som varit positivt eller negativt i en specifik situation (Kommunförbundet, 1999). Fokusgrupper syftar främst till att ta fram
kvalitativa nyanser och en bredare kunskapsgrund snarare än ett antal synpunkter.
Några av fördelarna med fokusgruppsmetoden anses vara det personliga mötet som skapar dialog och delaktighet samt dess flexibilitet och snabba resultat. Uppfattningen om
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det snabba resultatet delas inte av Pini (2002). Hennes erfarenhet var att det noggranna
förberedelsearbetet, genomförandet och analysen av gruppernas resultat var mycket
tidskrävande.
Valet att genomföra fokusgrupper med brukare gjordes eftersom deras kognitiva funktionshinder orsakar en begränsning i förmågan att uttrycka sina upplevelser i skrift. I
fokusgruppen ges gruppledaren möjlighet att på ett enkelt sätt tydliggöra frågorna och
säkerställa att målgruppens åsikter verkligen tillvaratas.
I en fokusgrupp finns förutsättningar att vid behov använda kommunikationshjälpmedel, exempelvis i form av bilder, för att klargöra frågeställningarna för brukarna

Undersökningsgrupper
Undersökningsgrupperna bestod av 31 personer som arbetar på en gruppbostad eller
inom daglig verksamhet, samt 8 brukare med funktionshindret utvecklingsstörning från
några större och mindre kommuner i västra Sverige.
Gruppen baspersonal bestod av 26 kvinnor och 5 män. Tjugo personer arbetar på gruppbostad, fem arbetar inom daglig verksamhet och sex personer har sitt arbete förlagt både
inom boendet och i daglig verksamhet. Baspersonalen som deltog i studien är mellan 22
och 61 år gamla och deras yrkeserfarenhet varierar mellan 1 och 34 år. All baspersonal i
undersökningsgruppen har någon vård- eller omsorgsutbildning.
De brukare som deltog i studien var mellan 25 och 49 år gamla. Samtliga brukare bor på
gruppbostad, fyra av dem bor i stödlägenhet och fyra av dem i lägenhet som ligger i
anslutning till gruppbostadens baslägenhet. Alla åtta arbetar inom daglig verksamhet.

Urval och genomförande
Kontakt togs brevledes (bil.1) med förvaltningschefer eller motsvarande i 15 kommuner
i västra Sverige. Förvaltningscheferna ombads senare att skriftligen lämna godkännande
(bil.2) till att personal och brukare i organisationen medverkade i studien. Samtidigt
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accepterade de att bidra till kostnaderna för studien. Förvaltningscheferna från Götene,
Mariestad, Tibro, Tidaholm och Skövde lämnade medgivande till att genomföra studien
i kommunen, samt förmedlade kontakt med enhetschefer vilka kunde hjälpa oss med
urval av baspersonal. Enhetscheferna ombads därefter brevledes (bil.3), att tillfråga ett
antal baspersonal samt brukare om medverkan i studien. Antalet avgjordes utifrån
kommunens storlek. Hur enhetscheferna genomförde urvalet varierade troligen och är
för oss okänt.
Ursprungligen avsåg studierna omfatta 40 positiva samt 40 negativa händelser från baspersonal samt tre fokusgrupper med totalt 19 brukare. En av kommunerna hade svårigheter med att hitta intresserade respondenter, varför undersökningsgrupperna redan här
reducerades med tre baspersonal samt tre brukare.
Kriterier för urval av baspersonal var att de skulle vara tillsvidareanställda sedan minst
ett år. Detta kriterium ställdes för att säkerställa att respondenterna hade tillräcklig erfarenhet av yrket. De 37 personer som visade intresse för att delta i studien kontaktades
brevledes med information om studien samt om metoden kritiska händelser (bil.4).
Samtidigt fick de en ”enkät” med frågor som underlag för de kritiska berättelserna
(bil.5). Respondenterna kontaktades därefter per telefon för att få ytterligare information
och hade då möjlighet att ställa frågor. Vid denna och vid senare kontakter visade det
sig att några personer inte ansåg sig ha tid att medverka eller ansåg sig ha svårigheter att
skriva, varför det blev ett bortfall på sex personer. När respondenterna skrivit ner sina
berättelser återsändes dessa till författarna i ett på förhand frankerat kuvert.
Kriterier för urval av brukare var att de skulle kunna uttrycka sina upplevelser av bemötande vilket innebär att de befinner sig på B - eller C – nivå enligt Kyléns abstraktionsnivåer (1981). Brukarna skulle också bo i en gruppbostad och få stöd av personal några
gånger per vecka. De 16 brukare som var intresserade av medverkan i fokusgrupperna
fick ett brev (bil. 6), där den lättlästa texten förtydligades med bilder. Bifogat detta brev
fanns också en information till personalen (bil.7), om studiens syfte, fokusgruppstekniken samt önskemål om att hjälpa brukaren praktiska förberedelser. Åtta av de inbjudna
brukarna blev av olika anledningar förhindrade att medverka i fokusgrupperna.
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Vid genomförandet av fokusgrupperna fungerade en av författarna som gruppledare och
en som medhjälpare. För att få svar på studiens frågeställningar användes en fokusgruppsguide (Pini, 2002). Denna guide användes endast i den första gruppen. I de två
senare fokusgrupperna utgick samtalet från svaren i den första gruppen och deltagarna
fördjupade dessa svar och gav en mer nyanserad beskrivning av på vilket sätt stödet i de
olika situationerna gavs.

Analys av data
Analys av datamaterialet gjordes först av de båda författarna var och en för sig. Hernant
analyserade materialet från studien inriktad på brukare och Kruse materialet från studien
inriktad på baspersonal. Författarna gjorde också en granskning av varandras analyser
och fann då en överensstämmelse i de båda resultaten. Det insamlade datamaterialet
behandlades därefter som ett gemensamt datamaterial.
Modell för analysarbetet av de kritiska berättelserna, hämtades från Flanagan (1954).
Berättelserna som inrapporterats skrevs av ordagrant och datamaterialet lästes i sin helhet. Därefter sorterades berättelserna i två grupper, en grupp för positiva och en grupp
för negativa händelser som sedan analyserade var och en för sig. För att göra texten
känd lästes materialet igenom upprepade gånger varefter en helhetsbild framträdde. I
nästa fas analyserades datamaterialet rad för rad. Analysen utfördes i flera steg där frågor till texten ställdes:
•

Vad är detta för typ av händelse / situation?

•

Vilket stödbehov hade brukaren i den aktuella situationen?

•

Vilken kunskap krävde den aktuella situationen?

•

Upplevde respondenten att hon hade den kunskap som krävdes?

Svaren på dessa frågor bildar kategorier där kunskap hos baspersonalen framträder. Kategorierna bildades gemensamt från de positiva och negativa händelserna. Svaren skrevs
som nyckelord och meningar i tabellformat under respektive fråga. Nyckelorden och

23

meningarna klipptes ut som meningsbärande enheter, vilka bildade preliminära teman ur
både de positiva och negativa händelserna. Därefter reducerades de preliminära temana
till ett mindre antal. Dessa teman symboliserar den kompetens som baspersonalen behöver i de stödsituationer som framkommit.
Under genomförandet av fokusgrupperna skrevs brukarnas synpunkter ner på blädderblock och bildade omgående meningsbärande enheter. Dessa skrevs av ordagrant i datorn och klipptes därefter isär, mening för mening. För att kunna tolka den erhållna informationen ställdes frågor till texten som Vad innebär detta? Vad handlar det om? Vad
kännetecknar denna händelse eller detta fenomen? (Starrin & Svensson, s. 25). Dessa
frågor ledde fram till något nytt som är interaktionen mellan två eller flera företeelser,
och gav en beskrivning av bemötandet brukarna upplever sig ha fått. Ur dessa beskrivningar framträder kunskapsbehov hos baspersonalen. De meningsbärande enheterna
sorterades efter gemensamma nämnare och bildade därmed preliminära kategorier. De
preliminära kategorierna reducerades även här till ett mindre antal.
När temana från de båda studierna jämfördes, visade sig en överensstämmelse i de båda
resultaten. En sammanvägning av resultaten från studierna gjordes. Denna analys resulterade i tre teman; pedagogisk psykologi, tydliggörande didaktik samt allmänmänsklighet, med underliggande subteman.

Tillförlitlighet och trovärdighet
Då de båda studierna genomförts av olika författare har resultaten kunnat granskas av
dem var och en för sig vilket ökar tillförlitligheten och trovärdigheten i den sammanslagna resultatredovisningen. Författarna har också kunnat föra en dialog sinsemellan
vilket fördjupat analysen i resultatet.
Baspersonalens beskrivningar i de kritiska berättelserna var i många fall inte tillräckligt
detaljerade, vilket gjorde det svårt att analysera dem. Det stora antalet berättelser har
dock gett resultatet tillförlitlighet som också bekräftas av citat ur berättelserna.
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Det personliga mötet med brukarna i fokusgrupperna möjliggjorde att resultatet blev
tillfredsställande och hade troligtvis inte blivit ett annat om deltagandet varit större och
fler fokusgrupper hade genomförts. Även här har trovärdigheten i resultatet förstärkts av
citat

Etiska överväganden
I betänkandet ”God sed i forskningen” (SOU 1994:4) framgår det att forskningens övergripande mål är att finna ny kunskap. Kunskapen ska ge oss bättre förståelse för världen
vi lever och bor i, men också ge redskap för att förändra den till det bättre.
I betänkandet föreskrivs hur moralen används och tolkas rent generellt. Det påpekas att
ett särskilt moraliskt ansvar åligger forskaren inför korrekt återgivning och tolkning av
källor vid muntliga och skriftliga berättelser. Författarnas ambition har naturligtvis varit
att i studien följa dessa forskningsetiska råd. Det innebär att vi inte lämnar ut personliga
uppgifter. Deltagandet har varit frivilligt och respondenterna har om de så önskat när
som helst kunnat avbryta sin medverkan. De medverkande har tillförsäkrats konfidentiell behandling av materialet.
I forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990,
sid. 6), föreskrivs att ”särskild försiktighet bör iakttagas då det gäller omyndiga eller
sådana personer som ej kan tillgodogöra sig given information.”. De medverkande respondenterna i studien inriktad på brukare, kan ha svårigheter att tillgodogöra sig den
information de får. För forskning inom kommunal verksamhet krävs inte tillstånd från
någon forskningsetisk kommitté. Tillstånd att genomföra studien där brukare medverkar
har istället givits av förvaltningschef eller motsvarande. Personal har också uppmanats
att informera brukarens God man i de fall de anser det skäligt.
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Resultat
I det följande presenteras de kompetensområden vilka framträder som betydelsefulla för
att baspersonalen ska kunna uppfylla LSS kvalitetskrav. Innehållet i respektive subtema
belyses med citat hämtade från ett antal av personalens berättelser samt från de meningar som framkom vid de fokusgrupper där brukare medverkade. Citaten är utvalda eftersom de är representativa för subtemanas innehåll. Citaten är markerade med P för baspersonal och B för brukare.

Kompetensområden

Pedagogisk
psykologi

Tydliggörande
didaktik

Allmänmänsklighet

Begåvningsnivå

Alternativ kommunikation

Förtrogenhetskunskap

Struktur

Självkännedom

Vägledning

Social kompetens

Funktionshinder
Behov
Interaktion

Etik
Figur 2, Resultatöversikt
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Pedagogisk psykologi
Att beskriva och förklara de förändringar som sker med människan från spädbarn till
vuxen ålder är en av psykologins uppgifter. Den pedagogiska psykologin har till uppgift
att bidra med kunskap som är relevant när det gäller undervisning och fostran. För baspersonal på gruppbostäder och inom daglig verksamhet består det pedagogiska arbetet
av att ge stöd till brukaren i olika situationer på ett sådant sätt att denne är delaktig utifrån sin förmåga.

Begåvningsnivå
Begåvningsnivån är en fråga om abstraktionsförmågan i en människans tänkande. Med
hjälp av begåvningen byggs individens verklighetsuppfattning upp genom att sinnesupplevelser bearbetas och ordnas av tänkandet. Genom att känna till hur en brukare uppfattar sin verklighet kan baspersonalen avgöra vilken abstraktionsnivå personen befinner
sig på och vilka praktiska konsekvenser i vardagen som kan uppstå. Baspersonalen kan
utifrån en allmän kunskap om begåvningsnivåer, anpassa stödet i olika situationer efter
den enskilde brukarens förmåga. Som nämnts kan den nedsatta abstraktionsförmågan
för en del brukare bland annat medföra svårigheter att förstå symboler såsom siffror
vilket t.ex. gör det svårt att komma med rätt buss. För andra kan det handla om svårigheter med att förstå sammanhang man inte har tidigare erfarenhet av eller konsekvenser
av olika handlingsalternativ.
Baspersonalen beskriver i sina berättelser hur de på olika sätt använder sig av kunskap
om brukarens begåvningsnivå. Det framkommer också i flera berättelser att de har behov av mer kunskap inom området men också om hur de ska använda sig av den i vardagsarbetet.
P: ”Det finns olika nivåer inom utvecklingsstörning och att hon kanske låg på en viss nivå och att man fick anpassa uppgiften efter det
som passade henne.”
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P: … vi kan inte ge rätt stöttning så att han kan ta till sig det som händer här och nu./…/ Någon utifrån som man kan vända sig till. Det
skulle bespara oss som personalgrupp mycket grubblande o frustrerande känslor över att inte riktigt komma till rätta med vissa saker.
Många gånger tar detta en oerhörd energi.”
Om baspersonalen saknar teoretiska kunskaper om begåvningsnivåer eller inte kan omsätta dem i praktiskt arbete kommer de inte brukaren tillgodo.
I mötet med en ny brukare som ska börja arbeta inom daglig verksamhet eller flytta in i
en gruppbostad har baspersonalen enligt datamaterialet lite kunskap om personen och
dennes begåvningsnivå.
P: Som personal har jag inte fått någon som helst information om brukaren som helt plötsligt dyker upp och ska ingå i gruppen vilket han
enligt LSS blivit bedömd att göra och har önskemål om att tillbringa
dagarna i vår grupp.
Baspersonalen får genom att lära känna brukaren själv bilda sig en uppfattning om vilka
förmågor denne har. Detta medför att krav som ställs på brukaren i början kan vara antingen för låga eller för höga.
P: Vi skulle ha hjälpt henne från början så att hon själv fick ta upp sin
nyckel och låsa upp dörren till lägenheten./…/Vi skattade henne alldeles för lågt.
Att krav som ställs på brukaren är på fel nivå, oavsett om de är för högt eller för lågt
ställda, utgör en fara för dennes tilltro till sin egen förmåga. Brukaren ges då inte heller
möjlighet att vara delaktig i sin vardagstillvaro på det sätt som lagen efterstävar.
Personalen kan genom en medveten planering av ”uppgiften” successivt föra över en
större del av ansvaret för genomförandet på brukaren och på det sättet öka dennes möjlighet delaktighet. Det framgår dock inte om personalen liksom brukaren själv i citatet
nedan tycker att uppgiften blir ordentligare utförd om hon gör den själv, istället för att
låta brukaren utföra den på sitt sätt. Brukarens upplevelse är att hon lär sig genom att
vara med och tillsammans med personalen hantera tvätten.
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B: Bra att personalen hjälper till med tvätten, då vet man att det blir
ordentligt gjort, det blir ordentligt gjort och man lär sig själv.
Genom att baspersonalen tydliggör vissa moment i en ”uppgift” utifrån brukarens begåvning som i citatet nedan kan denne självständigt ta hand om sin tvätt.
P: … genom att märka alla kläder, handdukar och dyl. med fyra olika
färger beroende på tvättgrader. Samt inhandla fyra tvättkorgar i
samma färger att sortera i kunde omsorgstagaren nu självständigt
sköta sin tvätt. /…/ Att pedagogiskt möta omsorgstagarens behov på
dennes nivå, så att han så självständigt som möjligt kan klara sin vardag.
En brukare som inte har förmåga att sortera tvätten utifrån tvättanvisningarna i plagget
exempelvis på grund av att han inte kan läsa, kan klara det med hjälp av färgmarkeringar.
Att ta tillvara det som brukaren är intresserad av att klara bättre själv ökar motivationen
för en större delaktighet. Det är därför angeläget att baspersonalen är lyhörd för brukarens önskemål om förmågor som denne vill utveckla. Som i citatet där brukaren vill lära
sig mer om pengar eftersom det är svårt.
B: Pengar är svårt, personalen hjälper till.
Jag vill lära mig mer om pengar.

Funktionshinder
Människor med utvecklingsstörning är ingen homogen grupp eftersom de har många
olika slags funktionshinder. Där finns bland annat personer med Downs syndrom, autism samt många andra syndrom och diagnoser. En person med utvecklingsstörning kan
dessutom ha andra tilläggshandikapp som exempelvis syn- eller hörselhandikapp, epilepsi eller diabetes.
Det som framförallt framträder i datamaterialet är behov av kunskap om handikapp
inom autismspektrum. Ett flertal av berättelserna beskriver svårigheter som uppstått på
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grund av att kunskaperna om dessa handikapp har varit bristande, vilket framkommer i
följande citat.

P: Efter att ha arbetat under många år med lindrigt utvecklingsstörda
elever på elevhem fick vi en termin en elev med diagnos Aspergers
syndrom. Jag hade ingen erfarenhet av detta handikapp men trodde
väl att man kunde bemöta denne elev på liknande sätt som tidigare
elever.
Att veta vad det innebär att ha en specifik diagnos underlättar i arbetet med brukaren.
Baspersonalen kan genom att känna till vilka svårigheter som är förenade med exempelvis autism bemöta brukaren på ett adekvat sätt.
P: Det som saknades i arbetet med honom var att man inte visste tillräckligt mycket om hans handikapp och att man inte vet hur man på
ett bra sätt hanterar konfliktartade situationer som uppstår mellan
personal, anhöriga och assistenter.
För arbetsgivaren tycks det vara svårt att rekrytera personal med tillräcklig erfarenhet
och kunskap om funktionshindret, vilket gör att de ibland tvingas ”chansa” och hoppas
på den anställdes förmåga att lösa de situationer som uppstår.
P: Mina erfarenheter var vid tillfället väldigt små om omsorgstagarens handikapp (autism). Lite information gavs också till mig om detta. Man kan säga att arbetsgivaren chansade när han anställde mej.
/…/ Arbetet var fritt och bra. Ingen la sig i. Jag kunde agera efter eget
”huvud” för att lösa problemen som uppstod.

Behov
Funktionshindrade personers behov skiljer sig inte från andra människors. De har däremot utöver de grundläggande behoven ofta behov av specialinsatser. Behovet av
trygghet i tillvaron framkommer tydligt både från brukarna själva och i baspersonalens
berättelser. Det handlar bland annat om känslan av att veta att det alltid finns någon som
hjälper till att lösa praktiska problem som uppstår.
B: Personalen är en trygghet.
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B: De kan förklara sådant som jag inte förstår tex. post – bra att få
veta vad det står.
Baspersonalen får också en kuratorsfunktion eftersom de finns nära om brukaren känner
sig orolig eller behöver någon att prata med.

B: Om det hänt något som måste redas ut.
P: En kvinnlig boende var väldigt arg o besviken över att pojkvännen
inte dök upp som han hade lovat. Hon satt i soffan o skrek, svor och
gapade. Jag satte mej bredvid henne o försökte prata o lugna henne.
Ibland kan det vara frustrerande för brukaren när de inte kan få hjälp eller stöd precis
när de vill. Det kan vara svårt att förstå att personalen har flera brukare som behöver
stöd. De har dessutom administrativa uppgifter som ingår i arbetet, vilket påverkar deras
möjligheter att finnas tillgängliga för brukaren.
B: Om det har hänt något ska de komma direkt.
P: Hade ett möte som var inplanerat som jag måste passa. Jag skyndade på vårdtagaren, sa att vi måste gå fortare för att hinna tillbaka i
tid. Vårdtagaren blir arg och stressad.
Motsatsen till trygghet är ångest, vilket exempelvis kan ta sig uttryck i aggressivitet,
olika former av utåtagerande eller självskadande beteende. Att inte förstå eller bli förstådd skapar frustration hos brukaren vilket inte så sällan leder till hot och vålds situationer. I dessa situationer ställs stora krav på baspersonalens bemötande av brukaren
som är aggressiv.
P: Den boende var väldigt utåtagerande mot sig själv och personalen.
Det var betydligt svårare än vanligt att hjälpa henne att lugna sig och
försöka få reda på anledningen till ”utbrottet”.
Under själva aggressionsutbrottet kan det vara svårt att få klart för sig vad som orsakat
brukarens frustration. Men att när situationen lugnat ner sig reflektera över orsaken för
att om möjligt undvika liknande situationer i framtiden
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B: När de inte lyssnar och inte har tid blir man arg.
I de negativa händelser i baspersonalens berättelser finns flera beskrivningar om hur de
på olika sätt hanterat konfliktsituationer med en brukare. Det finns en utbredd önskan
om mer utbildning och handledning för att hantera dessa situationer.
P: ”Kunskap om att bemöta en aggressiv, våldsbenägen omsorgstagare, att hantera situationen. Vad ska/får jag göra? Vad får jag inte göra om jag blir utsatt för våld?
Det råder en stor osäkerhet hos baspersonalen om deras egen roll i mötet med en brukare som uppträder aggressivt. De ställer sig frågan hur brukaren ska bemötas för att denne ska kunna få det stöd som behövs från baspersonalen. Där finns också en rädsla för
att själv bil skadad eller hantera situationen på ett sådant sätt att det kan ses som ett
övergrepp på brukaren.

Interaktion
Baspersonalens arbete består huvudsakligen av att stötta den enskilde individen i dennes
hem eller i arbetet. Att lära känna de personer som bor på gruppbostaden eller arbetar
inom daglig verksamhet och förstå deras uttryckssätt är betydelsefullt.
P: Han har haft ett flertal placeringar där han stannat under kortare
perioder. Han kom till arbetet under någon eller några veckor därefter stannade han hemma och återgick aldrig till arbetet igen. /…/ Vi
har arbetat med försiktighet och tålamod för att få X att känna att han
kan komma till oss och prata om det känns jobbigt i stället för att
stanna hemma, och att han inte ska känna något tvång i de olika situationerna.
I citatet var det svårt för brukaren att tala om vad som varit fel på de tidigare arbetsplatserna och han valde därför att stanna hemma och inte återvända till arbetet. Genom att
vara lyhörd för brukarens behov och lyssna till och förstå det som inte sägs, byggs förtroende och tillit upp.
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Relationerna mellan baspersonal och brukare är oftast långvariga och för att de ska fungera krävs ett förtroende. Brukaren måste kunna lita på baspersonalen och känna att
tilliten är ömsesidig. I citatet som följer har en brukare fått en ask tändstickor, vilket
resulterar i att han tänder eld i en komposthög varefter han ringer och berättar.
P: … skaffar man ett förtroende och de personer man vårdar litar på
en så kan man klara sig ur många svåra situationer. Han vände sig till
mig för att han vet att han kan lita på mig. Hade han inte litat på mig
så hade han aldrig ringt och det kunde blivit en stor katastrof.

Baspersonalen måste i bemötandet av brukaren både vara ett stöd och en trygghet, men
samtidigt vara den som sätter gränser och tydliggör vad som är acceptabelt.
I datamaterialet framkommer vikten av nära relationer, både från personal och från brukarperspektiv. En nära relation är grunden för att inge trygghet. För brukarnas del handlar tryggheten om att personalen finns nära dygnet runt och alltid tillgängliga. Brukarna
beskriver också att personalens stöd i vardagliga situationer minskar deras oro då personalen kan reda ut samt förklara problematiska situationer som uppstår för denne.

B: Äter tillsammans med personal för att ej slarva med maten. Vill ha
stöd – ger trygghet
B: Dagcenterpersonalen ger trygghet – de kontrollerar att jag räknat
rätt

Tydliggörande didaktik
Baspersonalen har i sin stödjande yrkesfunktion i uppgift att utveckla metoder och strategier för ökad delaktighet hos brukarna. Det innebär att ge brukaren överblick, mening
och sammanhang i deras tillvaro. För att öka delaktigheten måste information ges på ett
sådant sätt att den blir begriplig för brukaren. Didaktikens huvudfrågor är vad, hur och
varför vilka också är viktiga frågor för att tydliggöra brukarens vardag. Begreppet tydliggörande didaktik är därför relevant för baspersonalens kompetensområde eftersom de
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i sitt arbete utvecklar strategier för brukarens förmåga att klara sin vardagstillvaro genom att strukturera, vägleda och visualisera dessa.

Alternativ kommunikation
Som tidigare nämnts har personer med utvecklingsstörning en lägre abstraktionsnivå
vilket bland annat kan medföra svårigheter att tolka verbal kommunikation. Att visualisera kommunikationen kan underlätta brukarens förmåga att ta till sig information. Visualiseringen kan ske med hjälp av bildstöd vilket innebär att med hjälp av en bild tydliggöra det som sägs. Bilden kan vara en mer eller mindre konkret avbild av verkligheten. Brukare med en högre abstraktionsnivå kan istället för bilder vara hjälpta av att få
skrivna instruktioner. Genom att informationen finns avbildad eller nerskriven finns den
tillgänglig som en påminnelse när korttidsminnet sviktar.
P: Jag ritar en flaska med ett kryss över – så att det bildligt talat förstås av honom + ett lesset ansikte med kryss över som står för oro och
slippa ont i magen. Ritar sedan ett glatt ansikte. … varje gång han för
det på tal hänvisar han till bilderna och säger jag förstår att man inte
ska göra så.

Ovanstående citat visar på ett tydligt sätt att personalens idérikedom i kombination med
kunskap, hjälper brukaren att förstå och minnas vad han inte ska göra och istället göra
på ett annat sätt.
För brukaren kan bildstödet vara länken till att klara av en annars svår situation. Citatet
nedan är hämtat från en berättelse om ett tandläkarbesök vilket tidigare har varit en svår
situation för brukaren och visar att kommunikation med bilder gör händelseförloppet
tydligt.
P: Via bildkommunikation visade vi vad som var på gång och vad som
skulle ske efter = åka hem. … att han efter själva uppvaknandet tåligt
och envist ville hem för att allt skulle bli som vanligt igen – utan att,
som det trots allt verkar hade tappat tilliten till oss.
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Citatet nedan tydliggör konsekvenserna av att inte ha någon form av bildkommunikation. Brukaren uttrycker tydligt hur svårt det är att förstå och lita på personalen när de
för fram information på olika sätt. Om personalen istället använt en bild eller en skriftlig
instruktion som visat vad brukaren skulle göra, hade denne känt sig tryggare och säkrare
i situationen.
B: Svårt när de säger olika saker – vet inte vem man ska tro på- bättre
en säger

Struktur
Struktur är ett sätt att anpassa miljön genom att göra tillvaron förutsägbar och på det
sättet kompensera den nedsatta begåvningen. Det är för alla människor betydelsefullt att
veta när och var aktiviteter ska ske och ha kontroll över tillvaron. Detta är också av stor
betydelse för personer med utvecklingsstörning. För att skapa ordning i brukarens vardagsliv krävs en planerad struktur som är utformad efter individuella behov.
Citaten nedan tydliggör vikten av ett fungerande schema där brukaren själv kan hitta
information och känna sig trygg i vad som ska ske hela dagen.
P: Den boende frågade alltid ”vad ska jag göra sen”?, ”Vem jobbar
då”?/…/ När dessa bilder i schemat var gjorda visste inte personen
vad som skulle hända sen/…/ Jag började med att ta bilder på situationer som den boende brukade utföra. Jag köpte en bok utav ”filofax
modell” /…/ Detta var till stor hjälp för den boende att få ett transportabelt schema. Att den boende kunde få veta vad som skulle ske
hela dagen/…/ Det minskade även en del utbrott. Det var en glädje att
se att personen förstod sitt schema
B: Jag skulle vilja veta vem som jobbar på helger osv.
Att personalen har kunskap om didaktik och ett strukturerat arbetssätt är en förutsättning
för att kunna hjälpa brukaren att förstå sammanhanget av när, var och hur saker ska ske.

35

Vägledning
Som det nämns i nedanstående citat kan att ”behöva en puff”, innebära att personalen
ger den vägledning och det stöd som är nödvändigt i varje specifik situation men låter
brukaren vara delaktig i besluten.
B: Man kan behöva en ”puff”
Vägledning kan också handla om att ge den information som krävs för att i ena fallet,
brukaren ska förstå vad som ska hända och i det andra fallet, få omgivningen att förstå
vad som krävs för att bemöta brukaren på rätt sätt i den specifika situationen.
P: /…/ Det var dags att åka hem. Vi packade ihop våra kläder. Sedan
hjälptes vi åt att bära ut till bussen. En av dem får ett ”utbrott”. Han
har svårt med avslut/…/ Han biter sig, kastar grejer o blir väldigt
upprörd/…/ Svettas, blir röd i ansiktet, klär av sig kläderna/…/

P: Trots förberedelser via telefonsamtal ang om hur viktigt det är för
oss att s a s komma in direkt till operation hade inte budskapet nått
fram/…/ följden blev för lång väntan med onödig oro/…/ dessutom en
osäkerhet hos narkospersonalen

Allmänmänsklighet
Som tidigare nämnts finns det en form av mänsklig kompetens utan samband med yrkesutövande eller utbildningsnivå. Denna kompetens benämns som den allmänmänskliga kompetensen och finns inom sex områden. Dessa områden handlar om att förstå och
använda sig av sina kunskaper, lära känna sina egna känslor, utveckla sin förmåga att
fungera i sociala sammanhang, se sig själv och andra, förstå vikten av hur det estetiska i
tillvaron påverkar oss samt funderingar på de existentiella frågorna och dess mening.
Till den allmänmänskliga kompetensen hör också etiken som är en reflektion över de
värderingar som styr vårt handlande. Värderingarna i sin tur har vi med oss från vår
uppväxt och de miljöer vi ofta vistas i, vilket i sin tur formar vår självkännedom och
sociala kompetens.
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Förtrogenhetskunskap
Att vara förtrogen med sin kunskap innebär att baspersonalen innehar både livs och yrkeserfarenhet. Livserfarenheten är något som personen skaffar sig genom hela livet via
familj, vänner och olika sociala sammanhang.
Yrkeserfarenhet får vi genom vårt arbete. Erfarenheter från ett arbete förs vidare till
nästa arbete och bygger hos baspersonalen upp en gedigen kunskap som ger en större
trygghet och säkerhet i hur brukaren utvecklas och hur olika beteenden kan arbetas bort.
P: Mannen ifråga stor och stark, hade för vana att få precis vad han
ville, och fick han inte detta så gapade, skrek och i värsta fall slogs
han. När han flyttade till sitt boende fick jag som uppgift att få honom
att få ett så normalt beteende som möjligt. Det var mycket gap och
skrik när han inte fick allt han pekade på. Men jag fick efter hand ett
bra förtroende för o med honom. Det dröjde inte så länge förrän vi
kunde gå ut och handla eller gå till stan. Kunskapen i situationen var
nog min erfarenhet från arbetet + livserfarenhet.
Att inte ha tillräckligt med arbets- och livserfarenhet påverkar bemötandet och det förhållningssätt baspersonalen har till brukarna. Det kan i specifika situationer innebära att
baspersonal tar över och bestämmer över brukaren vilket i vissa fall upplevs som kränkande för brukaren.
B: Personalen delar ut cigaretter – får för lite cigaretter
B: Jag har ett skrin med pengar i lägenheten – personalen har nyckeln
– jag vill ha mer pengar
I ovanstående citat framgår det att brukarna har en egen uppfattning och egna önskemål
om att få bestämma över sina egna liv. Självbestämmande är en av de rättigheter som
tydligt beskrivs i LSS. Lagen ligger till grund för arbetet i verksamheten och borde i
detta fall innebära att brukaren har rätt till både mer cigaretter och nyckeln till sitt skrin.
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Självkännedom
Att baspersonal har kännedom och är medveten om sina egna önskemål och vad som
kan vara rimligt i en situation, kan i många fall vara avgörande för hur brukaren upplever bemötandet.
P: Jag satte mej bredvid personen och förklarade varför hon inte kunde sitta på golvet och vad som skulle ske under dagen. Efter en stund
reste hon sig upp med lite stöd från mej.
Jag delgav de andra i gruppen hur jag gjort och nu gör alla så och
hon slipper uppleva stressen och att de behöver lyfta henne vilket hon
avskyr.
Jag gick helt enkelt till mig själv och funderade på hur jag skulle vilja
bli bemött om någon väckte mig och jag inte ville gå upp
I ovanstående exempel framgår det tydligt att personalens egna tankar och funderingar
om hur hon själv skulle vilja ha det påverkar situationen i positiv riktning.
P: Eftersom man själv är redskapet är det viktigt att reflektera över
hur man själv är och pratar, om man är för detaljrik eller lätt missuppfattas
Om baspersonalen inte har denna självkännedom kan förhållandet bli det motsatta och
för brukaren innebära en tillvaro fylld med tjat och förmaningar eftersom baspersonalen
då inte är medveten om hur de låter och hur de bemöter brukaren.
B: Om dom tjatar för mycket blir man arg

För brukaren kan personalens ilska ibland vara svår att förstå. Personalen blir arg men
förklarar inte alltid för brukaren varför. Hade personalen mer kännedom om varför de
blir arga och hur de för fram sin ilska till brukaren skulle många missförstånd och aggressionsutbrott från brukaren kunna undvikas.
B: Ibland förklarar de varför de blir arga
P: När jag såg att han stod och borstade tänderna och inte var färdig
blev jag frustrerad och irriterad och sa med arg ton att nu blir jag
väldigt besviken på dig. Jag ser i hans ansikte att han blir oerhört arg

38

och kränkt av min ton och det jag säger till honom. …Inom mig kände
jag mig väldigt illa till mod…han hade verkligen skäl att vara arg på
mig.

Social kompetens
Social kompetens handlar om hur jag är mot mig själv och hur jag kommunicerar med
andra. Arbetet inom LSS-verksamheten är många gånger krävande vad gäller att ha tålamod, hitta nya lösningar, se sig själv som personal i sammanhanget och fundera på hur
jag påverkade utgången av en speciell händelse. Att som personal fråga sig gjorde jag
rätt eller fel, skulle jag ha gjort på något annat sätt är en reflektion som hänger nära
samman med social kompetens.

P: X hade fortfarande i duschat utan sovit i samma kläder och var
mycket ofräsch. Lägenheten var ostädad och rörig, sängkläderna hade
kanat ur sängen och bäddmadrassen låg på golvet. Disk fanns överallt, på hyllor, under sängen. X var fortfarande sur och ville inte gå ur
sängen. Som personal blir man frustrerad och förtvivlad. Jag tog fram
kaninen och började leka och busa med den. Det dröjde inte länge
förrän X var med på noterna. Han skrattade och busade och med
hjälp av kaninen kom han in i duschen och bytte kläder. Han själv
plockade undan disken och tvätten. Jag sänkte ner min nivå lite grann,
från vuxennivå till barnnivå genom lek och bus. Mycket tålamod och
lirkande kan också behövas ibland i sådana situationer. Det viktigaste
är nog sunt förnuft och livserfarenhet. Det är därför ingen nackdel att
vara ganska mogen som personal
I en situation som den ovan nämnda är kombinationen av mognad och mod två pusselbitar som tillsammans utgör en mycket lyckad lösning på en annars svår situation.

Etik
I arbetet med brukarna på en gruppbostad eller inom daglig verksamhet, är vikten av att
handla på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt en av grundstenarna. Etik handlar om att
reflektera över de värderingar som styr oss i vårt handlande. Baspersonalen måste hela
tiden fråga sig vad som är rätt, fel och riktigt. Det är i diskussion med övriga i personal-
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gruppen som det mest etiskt riktiga förhållningssättet i olika bemötandesituationer utkristalliserar sig.
Arbetet inom LSS – verksamheten är många gånger tålamodskrävande och påfrestande.
I situationer där en konflikt uppstår mellan personal och brukare framkommer det tydligt hur viktigt det är för personalen att reflektera över sitt eget agerande.
P: /…/ Jag försöker förklara men han vägrar lyssna. Till slut tar han
kakpaketet och rusar ut ur affären. Jag följer efter. Så vägrar han gå
in i affären och be om ursäkt. Till slut måste ju jag gå in i affären med
varan./…/Jag saknade kunskap om hur man hanterar en sådan situation. Alla i arbetslaget diskuterade om huruvida han skulle sluppit gå
in igen eller om jag gjorde rätt.
Ovan framgår hur personalgruppen tillsammans kan reflektera över huruvida
det var rätt eller fel bemötande
I datamaterialet framkommer flera situationer där baspersonalen både har och inte har
ett etiskt rätt bemötande. Många gånger handlar det om att baspersonalen bestämmer
vad och hur brukaren ska göra utan att låta brukaren vara delaktig i beslutet.
P: Jag var ganska ny på arbetsplatsen och jag upplevde ett tryck från
kollegorna att genomföra ”nattandet”. När jag påpekade för omsorgstagaren att han borde gå och lägga sig flög han upp från fåtöljen
och försökte knuffa ut mig ur rummet. Jag beslöt då i enlighet med rådande idéer på arbetsplatsen, att visa vem som bestämde genom ”fysiskt stöd”, en inom personalgruppen helt ok metod. Jag lyckades
trycka ner honom i sängen och medan jag fortfarande hårt höll hans
händer hann han med att både klösa mig och bita mig ordentligt.
B: Jobbigt när de stressar på
Brukarens reaktion på att inte vilja gå och lägga sig visar sig här tydligt i form av aggressionsutbrott. Personalens beslut, utan brukarens delaktighet, stressar brukaren och
medverkar till att denne känner sig kränkt.
P: Han är kraftigt överviktig och vi försöker hjälpa han plus att vi försöker få honom att förstå att det inte är nyttigt med sötsaker varje dag,
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sen har han gömmor i lägenheten med godis och kakor, så vi har bestämt att kakor och godis får han köpa under helgen inte under veckodagarna. Denna gången fungerar detta inte, han sätter igång att vråla
och tjuta. Jag försöker förklara men han vägra lyssna, till slut tar han
kak paketet och rusar ut ur affären.
I det ovan nämnda citatet har personalen i god tro bestämt åt brukaren att han inte får
köpa godis och kakor på vardagarna. Istället för att lägga kraften på att han inte får
handla skulle de kunna använda energin till att ta reda på varför han vill köpa godis och
kakor och hitta en annan lösning på problemet där brukaren är mer delaktig i beslutet.
Ett exempel på detta är nedanstående citat.
P: Vi har bestämt i personalgruppen att vi ska försöka påverka henne
att köpa nyckelhålsmärkta livsmedel och så lite godis som möjligt.
Hon var glad ända tills vi kom till godisavdelningen och hon började
fylla i sin påse med godis. Då avbröt jag henne och sa att nu räcker
det väl med godis. Då fick hon ett utbrott och slängde godispåsen på
golvet. Jag sa till henne att vi andra går och betalar och att du får
komma efter. Här var jag väldigt orolig över hur situationen skulle
sluta. När vi väntat en stund kom hon med sin godispåse och ville betala.
Ovanstående exempel tydliggörs att ett genomtänkt bemötande av brukaren kan påverka
utfallet i den aktuella situationen till att bli en positiv händelse som brukaren sedan bär
med sig till nästa gång det är dags för ett nytt godisinköp.
I datamaterialet framkommer att brukarna har egna önskemål om hur de vill bli bemötta
i olika situationer. Det är i sammanhanget angeläget att personalen är lyhörd och tar till
sig brukarnas önskemål för att på det sättet kunna mötas i ett etiskt riktigt förhållningssätt och bemötande.

B: Dom ska vara öppna för oss
B: Personalen ska vara trevliga och hjälpsamma

41

Diskussion
Under rubriken metoddiskussion resonerar vi kring metod valens för och nackdelar.
Under rubriken resultatdiskussion kommer undersökningens resultat att diskuteras i
förhållande till studiens syfte och frågeställningar.

Metoddiskussion
Metoden kritiska händelser valdes för studien inriktad på baspersonal eftersom den anses lämpa sig för beskrivningar av yrken eller arbetsmiljöer (Flanagan, 1954). Den ger
baspersonalens egna tolkningar av positiva och negativa händelser och syftet var att
berättelserna skulle ge information om upplevelser av möten med brukare. Studiens
syfte att påvisa den kompetens som krävs för att uppfylla LSS kvalitetskrav anser vi
vara uppnått. Det visade sig dock vara svårt för många av respondenterna att skriva ner
sina berättelser så att innehållet i berättelserna var tillräckligt detaljerat. Baspersonalen
var ovan vid att skriva ner sina tankar, varför intervjuer förmodligen hade givit mer detaljerade beskrivningar av händelserna. Vid intervjuer hade andra möjligheter funnits
för information och följdfrågor så att eventuella oklarheter undanröjts och validiteten
hade ökat. Det stora antalet berättelser tror vi dock ger resultatet tillförlitlighet som också bekräftas av citat ur berättelserna (Starrin & Svensson, 1994).
Studien inriktad på brukarna genomfördes med hjälp av fokusgrupper i syfte att tydliggöra deras upplevelser av baspersonalens kompetens. Avsikten var att ta reda på vad
som varit positivt eller negativt i stödsituationer (Kommunförbundet, 1999). En av fördelarna med fokusgruppstekniken var att vi under genomförandet hade möjlighet att
konkretiserades frågorna i frågeguiden. En förutsättning för ett tillfredsställande resultat
var det personliga mötet vilket möjliggjorde att följdfrågor kunde ställas. Trots att deltagandet var lägre än det planerade, tror vi inte att resultatet hade blivit ett annat om vi
genomfört fler fokusgrupper. Citaten i resultatredovisningen gör att trovärdigheten förstärks och kategorierna blir mer konkreta (Starrin & Svensson, 1994).
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De kommuner som medverkade i studien accepterade den kostnad som ett deltagande
innebar. Om deltagandet inte varit förenat med någon kostnad hade troligtvis fler kommuner visat intresse. Trots att kostnaden för medverkan i studien inte var speciellt stor,
påtalade en del socialchefer att det rådande ekonomiska läget i kommunen gjorde att de
svarade nej till deltagande i studien.

Resultatdiskussion
Arbetet som baspersonal är ett avancerat arbete som kräver god självinsikt. För att bemöta brukaren i varje specifik situation måste personalen kritiskt granska sitt eget handlande utifrån egna värderingar och uppfattningar. En förutsättning för det är att ta ställning i olika livsåskådningsfrågor och medvetandegöra sina värderingar för sig själv.
Dessutom bör baspersonalen våga blotta sig inför sina arbetskamrater genom att dela
med sig av och stå för sina värderingar och uppfattningar. Det är först när denna dynamik i arbetsgruppen uppstår som utvecklingen vad gäller bemötandet av brukaren leds
framåt.
I resultatet visar det sig att det finns brister i baspersonalens kunskaper om begåvningsnivåer och funktionshinder. Den utbildning som arbetsgivaren vanligen kräver för anställning på gruppbostad och inom daglig verksamhet är omvårdnadsprogrammet, gärna
med valbar kurs ”utvecklingsstörning och funktionshinder”. Enligt kursplanen får eleverna i kursen en grundläggande kunskap om begåvningsnivåer och olika funktionshinder (www.skolverket.se, 040502). Vi ställer oss därför frågan vad det beror på att baspersonalen själva uppfattar att de har kunskapsbrister? Vi tror att det beror på att arbetsgivaren inte fullt ut är medveten om de förändringar vårdutbildningen genomgått och
som bland annat innebär att den inte resulterar i en yrkestitel som tidigare. Syftet med
Omvårdnadsprogrammet vilket anges i programmålen (www.skolverket.se, 040502) är
att ge en grundläggande kompetens för arbete inom hälso- och sjukvård samt vård och
omsorg. Omvårdnadsprogrammet syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i
arbetslivet. Detta ställer krav på arbetsgivaren att färdigutbilda baspersonal för de specifika arbetsuppgifterna i verksamheten. Vår uppfattning är att detta inte sker i tider då
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kommunerna har ett kärvt ekonomiskt läge och är inte beredda att satsa på utbildning.
Arbetsgivaren förväntar sig att baspersonalen är färdigutbildad när de anställs och vår
erfarenhet är att den introduktion som erbjuds är för kort. Den korta introduktionen resulterar i att informationen om brukarnas funktionshinder och begåvningsnivå blir bristfällig. Om arbetskamraterna inte lägger stor vikt vid denna information kan den uppfattas som mindre viktigt för den som är ny och den kunskap de har med sig används inte.
Efter en tid tycks baspersonalen tappa den kunskap de en gång haft eftersom den inte
används i det dagliga arbetet. Resultatet av det blir en osäkerhet hos baspersonalen som
visar sig i bemötandet av brukaren genom exempelvis felställda krav och kränkningar.
I resultatet från en tidigare studie av Hernant (2000) framkom att handledarna, till studerande från omvårdnadsprogrammet, under APU:n har en genomtänkt plan för vilka undervisningssituationer den studerande bör deltaga i. Resultatet visade inte att någon vikt
lades vid brukarnas funktionshinder och begåvningsnivå vilket troligtvis också beror på
baspersonalens bristande kunskap. Det skapas en ond cirkel och någon tradition att använda denna kunskap kommer aldrig till stånd.
Det övergripande målet i LSS är att den enskilde ska garanteras goda levnadsvillkor
vilket kräver att baspersonalen bemöter brukaren med respekt. Möjlighet till självbestämmande och delaktighet i sin egen livssituation bör vara en självklarhet för brukaren.
Det visar sig dock i resultatet att det inte alltid är så då brukarna bland annat uttrycker
en önskan om att få vara med att bestämma mer i sin tillvaro. Baspersonalens arbete är
präglat av historien då utvecklingsstörda människor bodde på institutioner där deras
inflytande och medbestämmande var ytterst begränsat (Ericsson, 1995). Det förändrade
synsätt som anges både i LSS och ICF där delaktighet och inflytande är honnörsord,
tycks ännu inte slagit igenom hos baspersonalen. Det medför ofta svårigheter för brukaren eftersom baspersonal fortfarande vill ha kontroll och vara den som bestämmer. Idag
är brukarna väl medvetna om sina rättigheter om att fatta egna beslut och vill inte acceptera ett respektlöst bemötande från baspersonalen. Ibland medför dock begränsningar i
brukarens förmåga möjlighet att fatta beslut och ta aktiv del i vissa situationer, vilket
ytterligare komplicerar baspersonalens arbete. Det är då viktigt att, enligt Blomdahl Frej
(1998), objektivt granska den aktuella situationen och ha en professionell utgångspunkt
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där det blir balans mellan ett Jag – Det och ett Jag – Du närmande. Det vill säga att baspersonalen aldrig tar över och direkt styr brukarens liv. Som hjälp till baspersonal med
ett professionellt förhållningssätt är det angeläget med kontinuerlig handledning av pedagog, arbetsterapeut eller psykolog i arbetsgrupperna där det ges möjlighet att reflektera över bemötandet av de enskilda brukarna.
Den förändrade yrkesrollen där baspersonalen förväntas bidra till en ökad självständighet hos brukaren kan vara förenad med rädsla för att inte längre vara behövd som personal. Undan för undan har arbetssättet förändrats till att mer handla om en stödjande och
vägledande funktion där baspersonalen ”arbetar med händerna på ryggen” och därigenom ger brukaren ”en puff” mot delaktighet i sin livssituation. Brukarens behov av stöd
från baspersonal kommer att kvarstå även om stödet måste utformas på ett annat sätt i
framtiden.
Att på olika sätt strukturera brukarens vardag är i sig ingenting nytt i yrkesfunktionen.
Det tycks råda en allmän uppfattning om att omsorgsarbetet ska utgå från en pedagogisk
grundsyn. Vi vill påstå att det snarare är ett didaktiskt förhållningssätt som bör vara rådande. Som nämnts framstår det i en tidigare studie (Kruse, Niggol, 2002) bland annat
som karaktäristiskt för omsorgsarbetet att utforma didaktiska lösningar för brukaren. I
resultatet av denna studie framträder ett kompetensområde som tydliggörande didaktik.
Det handlar om att göra information tillgänglig för brukaren så att den blir begriplig för
denne.
I sin strävan efter att professionalisera läraryrket (Strömberg, 1994) har bland annat
didaktikbegreppet använts. Vi hävdar att didaktikbegreppet, i det här fallet tydliggörande didaktik, är väl lämpat för baspersonal som ett viktigt kompetensområde. Det är
grunden för arbetet att tydliggöra vad som ska hända, när, var, hur och varför det ska
ske för att öka möjligheten för brukaren till delaktighet. Baspersonalen verkar inte alltid
ha förstått hur de kan använda sig av exempelvis bildstöd för att underlätta för brukaren
att ta till sig information. Det förekommer även att baspersonalen anser det onödigt med
tydlighet och struktur, de anser att brukarna förstår och kan tillgodogöra sig information
ändå. Oviljan att använda tydliggörande didaktik kanske beror på att det faktiskt är svårt
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att anpassa schemat, bildstödet eller tidshjälpmedlet till brukarens begåvningsnivå. Därför finns det ett behov av en grundläggande utbildning och därefter regelbunden handledning inom detta kompetensområde.
Baspersonalen anger i sina berättelser att de använt sig av sunt förnuft då de löst de situationer de beskrivit. Detta framställs som positivt och värderas av dem ibland högre än
annan kompetens. I det vardagsnära arbete som utförs relaterar baspersonalen till erfarenheter av liknande situationer i sitt privatliv vilket inte stärker yrkesprofessionaliteten.
Vi påstår att det är någon slags kunskap som används och det sunda förnuftet representerar den tysta kunskapen som finns hos vård- och omsorgspersonal. Det finns en fara i
att baspersonalen förringar sina kunskaper och på det sättet nedvärderar de sin yrkesroll
och yrkeskompetens. Sandberg & Targama (1998) menar att vår förståelse av arbetet är
basen både för våra handlingar och för den kompetens vi använder i vårt yrkesutövande.
I studien har baspersonalens kompetensområden framträtt vilket kan medföra en ökad
förståelse för arbetet och stärka både deras yrkesroll och professionalitet.
I resultatet från fokusgrupperna framkommer att brukarna får hjälp med medicin vilket
tycks vara en stor trygghet för dem. I baspersonalens berättelser beskrivs inte detta som
ett kompetensområde. Vår erfarenhet är att rutiner kring de medicinska frågorna ökat
inom verksamheten, vilket innebär att de pedagogiska och didaktiska arbetsområdena
får stå tillbaka. Att baspersonalen framhåller behov av kompetenshöjande åtgärder inom
dessa områden ser vi som positivt. Naturligtvis är stöd med medicin lika viktigt som
andra stödinsatser, men vi ser en fara i att arbetet återgår till att likna synen från institutionstiden och hindra brukarens strävan mot självbestämmande och delaktighet.
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av denna empiriska studie visat att det för
att uppfylla LSS kvalitetskrav krävs en bred kompetens där den tydliggörande didaktiken framstår som ett av de viktigaste. Det har också framkommit att baspersonalens
arbete till stor del handlar om att bemöta brukaren på ett tillfredsställande sätt för att
undvika risk för kränkningar. Denna kompetens förväntas baspersonalen få under sin
utbildning på företrädesvis omvårdnadsprogrammet, vilket enligt vår mening inte
stämmer. Det är därför viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar att färdigutbilda basperso-
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nal inom de tre kompetensområdena; pedagogisk psykologi, tydliggörande didaktik och
allmänmänsklighet, för att de ska ges förutsättningar att uppfylla LSS kvalitetskrav. Att
omvårdnadsprogrammet inte ger kompetens inom dessa områden bör också vara en anledning för arbetsgivaren att söka personal från andra utbildningsprogram.

Förslag till fortsatt forskning
Studien har gläntat på dörren till ett forskningsområde som tidigare utforskats i ringa
omfattning. Studiens genomförande utifrån både baspersonal och brukarperspektiv ger
ett större djup i resultatet vilket bidrar till att höja kvaliteten i studien. Det kan därför
vara en lämplig metod vid genomförande av kommande studier inom LSS - verksamheten vilket är ett område där det finns outtömliga möjligheter till vidare forskning. Vårt
intresse riktar sig mot den tydliggörande didaktiken som specifikt kompetensområde för
baspersonal och möjligheten att fördjupa kunskapen om didaktikbegreppets relevans
inom socialt omsorgsarbete riktat mot personer med kognitiva funktionshinder. Även
fortsatta studier rörande brukarnas möjlighet till delaktighet och självbestämmande är
angeläget för att säkerställa kvaliteten i stödinsatserna.
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GÖTEBORGS UNIVERSITET
SAHLGRENSKA AKADEMIEN
Institutionen för vårdpedagogik

Bilaga 1
Skövde 030618

Till avdelningschef eller motsvarande för LSS-verksamheten.
Det stöd som ges till människor med funktionshindret utvecklingsstörning ska enligt
LSS leda till att individen får leva ett självständigt liv utifrån sina egna resurser. Stödet
ges av personal på gruppbostäder bla. genom att skapa ordning och struktur i tillvaron,
att göra världen begriplig och/eller hantera och bemästra en mängd olika situationer.
LSS anger endast i allmänna ordalag vilka kunskaper och färdigheter de anställda inom
verksamheten bör ha. 6§ andra stycket innehåller en regel om skyldigheten att ha den
personal som behövs för att ge en god omsorg.
Forskning inom social omsorg inriktad mot LSS-verksamhet är idag näst intill obefintlig
i jämförelse med omvårdnadsområdet. Därför vill vi genomföra en studie som syftar till
att beskriva vilken kompetens personal behöver för att uppfylla LSS kvalitetskrav. Vår
ambition är att samtidigt som vi skriver en magisteruppsats genomföra ett FoU-projekt,
som om det beviljas kommer att resultera i en FoU-rapport.
Undertecknade studerar vårdpedagogik 61-80 poäng, vid institutionen för vårdpedagogik vid Göteborgs universitet, där det som en del ingår att genomföra en studie omfattande 10 poäng. Vi är också genom vår anställning i Skövde kommun, kontaktombud
för FoU-Skaraborg.
För att genomföra studien/projektet behövs Ditt medgivande till att personal som arbetar
på gruppbostäder i kommunen berättar om möten med omsorgstagare med hjälp av metoden kritiska händelser. Dessutom planerar vi att genomföra fokusgrupper med personer med utvecklingsstörning, där de får berätta om hur de blivit bemötta av personal.
Exakt hur många personer som är aktuella för att medverka i respektive kommun beror
på hur många kommuner som är intresserade av att medverka i studien/projektet.
Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och deltagande är naturligtvis frivilligt. Vi kommer att göra en ansökan hos forskningsetiska kommittén vid Göteborgs universitet eftersom omsorgstagare är inblandade i studien.
Vi kontaktar Dig efter semestrarna för en eventuell bekräftelse.
Med vänliga hälsningar
Ulrika Hernant
Tel.
Anne Kruse
Tel.

Handledare: Kaety Plos
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademien
Institutionen för vårdpedagogik
Tel. 031 – 773 10 00

GÖTEBORGS UNIVERSITET
SAHLGRENSKA AKADEMIEN
Institutionen för vårdpedagogik

Bilaga 2
Skövde 030829

Till socialchef/avdelningschef eller motsvarande för LSS-verksamheten.
Ni har i början av sommaren fått en förfrågan (bifogas) om att låta personal och brukare
som arbetar respektive bor på gruppbostad eller har daglig verksamhet, enligt LSS medverka i en studie. Studien syftar till att beskriva vilken kompetens personal behöver för
att uppfylla LSS kvalitets krav. Undertecknade avser att genomföra studien som en del i
den magisterutbildning i vårdpedagogik vi genomgår men även som ett FoU-projekt
inom ramen för FoU - Skaraborg.
Vi önskar på detta sätt att du meddelar oss om din kommun är intresserade av att medverka i studien/projektet. För att kunna genomföra studien/projektet kommer vi att frikopplas 50 % från våra ordinarie arbetsuppgifter under en månads tid. Det innebär att
medverkan i projektet medför en kostnad för deltagande kommuner. Kostnaden påverkas av antalet deltagande kommuner. Om fem kommuner inom ramen för FoU – Skaraborg deltar blir kostnaden ca: 7000 kr för respektive kommun.
Vid stort intresse från de tillfrågade kommunerna kommer ett urval att göras som representerar några större och mindre kommuner.

Vi önskar svar genom aktuellt alternativ på svarsblanketten senast 15 september.
Med vänliga hälsningar
Ulrika Hernant
Tel:
Anne Kruse
Tel:

Svarsblankett

Nej …………………………….kommun är inte intresserad av att delta i
studien/projektet.

Ja ………………………………kommun vill delta i studien/projektet och
lämnar härmed godkännande till att personal och brukare medverkar samt
till den kostnad medverkan innebär.

…………………………………………
Ort och datum
…………………………………………
Namnteckning

…………………………………..
Befattning

…………………………………………
Namnförtydligande

Svar skickas i det frankerade kuvertet senast den 15 september till:
Skövde kommun
Ulrika Hernant & Anne Kruse
Omvårdnadsförvaltningen
541 83 Skövde

GÖTEBORGS UNIVERSITET
SAHLGRENSKA AKADEMIEN
Institutionen för vårdpedagogik

Bilaga 3
Skövde 030924

Till Enhetschef.
Det stöd som ges till människor med funktionshindret utvecklingsstörning ska enligt
LSS leda till att individen får leva ett självständigt liv utifrån sina egna resurser. Stödet
ges av personal på gruppbostäder bla. genom att skapa ordning och struktur i tillvaron,
att göra världen begriplig och/eller hantera och bemästra en mängd olika situationer.
LSS anger endast i allmänna ordalag vilka kunskaper och färdigheter de anställda inom
verksamheten bör ha. 6§ andra stycket innehåller en regel om skyldigheten att ha den
personal som behövs för att ge en god omsorg.
Forskning inom social omsorg inriktad mot LSS-verksamhet är idag näst intill obefintlig
i jämförelse med omvårdnadsområdet. Därför vill vi genomföra en studie som syftar till
att beskriva vilken kompetens personal behöver för att uppfylla LSS kvalitetskrav. Vår
ambition är att samtidigt som vi skriver en magisteruppsats genomföra ett FoU-projekt,
som om det beviljas kommer att resultera i en FoU-rapport.
Undertecknade studerar vårdpedagogik 61-80 poäng, vid institutionen för vårdpedagogik vid Göteborgs universitet, där det som en del ingår att genomföra en studie omfattande 10 poäng. Vi är också genom vår anställning i Skövde kommun, kontaktombud
för FoU-Skaraborg.
Avdelningschefen har gett sitt medgivande till att genomföra studien/projektet i er
kommun. Vi behöver nu Din hjälp med att göra urval av respondenter för studien. Studien kommer att genomföras i två delar där en del är inriktad på personal som arbetar på
gruppbostad eller inom daglig verksamhet och en vänder sig till personer som bor på
gruppbostad och har daglig verksamhet.
Metoden vi valt för studien där personal deltar är ”kritiska händelser” som innebär att
respondenterna skriver ner berättelser om möten med omsorgstagare. Berättelserna utgår från ett antal frågeställningar vilka handlar om tillfredställande och ej tillfredsställande situationer i mötena. Studien där personer med utvecklingsstörning medverkar
kommer att genomföras i form av fokusgrupper där personerna får berätta om hur de
blivit bemötta av personal. Det är inte säkert att fokusgrupperna kommer att genomföras
i den kommun deltagarna bor.

Kriterier för urval av personal är att man varit tillsvidareanställd sedan ett år, detta för
att säkerställa att respondenterna har tillräcklig erfarenhet av yrket. Kriteriet för urval av
brukare är att de kan uttrycka och kommunicera (verbalt eller alternativt sätt) sina upplevelser. De ska också ha insatserna boende med särskild service för vuxna och daglig
verksamhet.
Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och deltagande är naturligtvis frivilligt.
Vi kontaktar Dig per telefon inom de närmaste dagarna, då Du får mer information om
urvalet. Du får då också möjlighet att ställa frågor.
Med vänliga hälsningar
Ulrika Hernant
Tel.
Anne Kruse
Tel.

Handledare: Kaety Plos
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademien
Institutionen för vårdpedagogik
Tel. 031 – 773 10 00

GÖTEBORGS UNIVERSITET
SAHLGRENSKA AKADEMIEN
Institutionen för vårdpedagogik
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Till Dig som vill medverka i studien
Det stöd som ges till människor med funktionshindret utvecklingsstörning ska enligt
LSS leda till att individen får leva ett självständigt liv utifrån sina egna resurser. Stödet
ges av personal på gruppbostäder bla. genom att skapa ordning och struktur i tillvaron,
att göra världen begriplig och/eller hantera och bemästra en mängd olika situationer.
LSS anger endast i allmänna ordalag vilka kunskaper och färdigheter de anställda inom
verksamheten bör ha. 6§ andra stycket innehåller en regel om skyldigheten att ha den
personal som behövs för att ge en god omsorg.
Forskning inom social omsorg inriktad mot LSS-verksamhet är idag näst intill obefintlig
i jämförelse med omvårdnadsområdet. Därför vill vi genomföra en studie som syftar till
att beskriva vilken kompetens personal behöver för att uppfylla LSS kvalitetskrav. Vår
ambition är att samtidigt som vi skriver en magisteruppsats genomföra ett FoU-projekt,
som om det beviljas kommer att resultera i en FoU-rapport.
Undertecknad studerar vårdpedagogik 61-80 poäng, vid institutionen för vårdpedagogik
vid Göteborgs universitet, där det som en del ingår att genomföra en studie omfattande
10 poäng. Jag är också i min anställning ett av Skövde kommuns kontaktombud för
FoU-Skaraborg.
LSS-ansvarig har gett sitt medgivande till att genomföra studien/projektet i er kommun.
Din enhetschef har hjälpt oss med att göra urval av personal som är intresserade av att
medverka. Kriterier för urval av personal är att man varit tillsvidareanställd sedan ett år,
detta för att säkerställa att respondenterna har tillräcklig erfarenhet av yrket.
Studien/projektet kommer att genomföras i två delar som presenteras i en gemensam
uppsats/rapport. Undertecknad, Anne Kruse kommer att genomföra den studie som är
inriktad mot baspersonal inom LSS-verksamhet. Den andra studien inriktar sig mot omsorgstagare som bor på gruppbostad och genomförs av min kurskamrat och kollega Ulrika Hernant.
Den metod vi valt för att genomföra studien heter ”kritiska händelser”. Metoden innebär
att Du själv i berättelseform skriver ner dina erfarenheter av möten med omsorgstagare
utifrån ett antal frågeställningar som handlar om tillfredställande och ej tillfredsställande

situationer i dessa möten. Din text kommer sedan att analyseras för att bidra till en beskrivning av kompetens och kunskapsbehov hos personal inom LSS-verksamhet.
Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det inte kommer
att framgå i rapporten/uppsatsen vad du berättat. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt
och kan när som helst avbrytas.
Med detta brev får du också de frågeställningar som ligger till grund för studien. Där
finns också mer information om metoden kritiska händelser. Jag kommer att kontakta
dig per telefon inom några dagar för att få din bekräftelse på att du vill delta i studien.
Då får du också mer information om metoden och har möjlighet att ställa frågor. Du är
naturligtvis också välkommen att ringa mig om du funderar över något.
Med vänliga hälsningar

Anne Kruse
Tel.

Handledare: Kaety Plos
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademien
Institutionen för vårdpedagogik
Tel. 031 – 773 10 00

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Bilaga 5

SAHLGRENSKA AKADEMIEN
Institutionen för vårdpedagogik

Instruktioner
Du har tidigare fått information om undersökningens syfte. Här får du instruktioner för
frågeformuläret. Uppgiften innebär att du med egna ord berättar om dina erfarenheter
från möten med omsorgstagare/brukare.
Enkäten består av 3 delar. I den första delen finns utrymme att skriva direkt i formuläret. Del 2 och 3 består av ett antal frågeställningar där du beskriver dina möten. Eftersom berättelserna kan variera i längd har jag valt att skicka med papper där du skriver
mer fritt. Glöm ej markera med siffran för frågeställningen du svarar på. Du kan också
välja att få frågorna via mail och skriva direkt under respektive frågeställning.
Ditt deltagande sker frivilligt och dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.
Koden i det övre högra hörnet är till för att kontrollera svaren för ev. påminnelse.
Posta dina berättelser i bifogat kuvert senast den ____________
Studiens syfte.
Syftet med studien är att beskriva vilken kompetens som krävs hos baspersonal, för att
uppfylla LSS kvalitetskrav på boende för vuxna samt inom dagligverksamhet enligt
LSS.
Metoden kritiska händelser.
Metoden kritiska händelser innebär att Du som är en erfaren yrkesutövare med egna ord
beskriver fritt valda händelser eller situationer från ditt arbete. Det ska vara händelser
eller situationer du varit med om som för dig framstår som betydelsefulla eller avgörande. Vi vill att Du beskriver en positiv och en negativ händelse som handlar om möten
med omsorgstagare. Du ska i din berättelse ge dina egna tolkningar av vad som skett
och hur du hanterat det

Enkäten
Del 1: Handlar om vem du är.
Kön

Man
Kvinna

Ålder

_____________

Utbildning

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Arbetsplats

boende
daglig verksamhet

År i yrket

_____________

En tillfredsställande situation.
Beskriv ett möte eller en stödsituation med en omsorgstagare, som på något sätt varit
problemartad1 men som slutade på ett sådant sätt att du kände en speciell tillfredställelse
(en positiv situation).
1.
2.
3.
4.
5.

Vilket var omsorgstagarens stödbehov i den aktuella situationen?
Beskriv situationen så konkret som möjligt och dina erfarenheter av den.
Vad var det i situationen som var tillfredsställande?
Vilken kunskap använde du i den aktuella situationen?
Vart har du fått den kunskapen ifrån?

En ej tillfredställande situation.
Beskriv ett problemartat möte eller en problemartad situation med en omsorgstagare du
upplevt som påfrestande (en negativ situation).
1.
2.
3.
4.
5.

1

Vilket var omsorgstagarens stödbehov i den aktuella situationen?
Beskriv situationen så konkret som möjligt och dina erfarenheter av den.
Vad var det i situationen som var påfrestande?
Vilken kunskap upplevde du att du saknade i den aktuella situationen?
Hur skulle du kunna tillägna dig den kunskapen?

Med en problemartad situation avses ett vardagligt möte som för dig innebär en utmaning. Det kan
handla om allt från stöd till brukaren i att följa sitt schema till riktigt problematiska situationer.

Bilaga 6

Hej!
Vi heter Ulrika och Anne.
Vi vill träffa dig och några andra på ett möte i
Skövde

Vi vill prata med dig om vilken hjälp du får av personalen på din gruppbostad eller i din stödlägenhet.

Vi tycker att det är viktigt att få höra vad du tycker.

Mötet kommer att vara på Badhusgatan 3 i Skövde
(nära Arenan).

Måndagen den 1:a december kl. 10.00 – 11.30.

Vi bjuder på fika.
Vill du fråga om något eller om du inte kan
komma, kan du ringa till Ulrika.
Telefon: 0500 – 43 82 27 eller 0706 – 51 12 39
Hälsningar
Ulrika Hernant och Anne Kruse

GÖTEBORGS UNIVERSITET
SAHLGRENSKA AKADEMIEN
Institutionen för vårdpedagogik
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Till personalen

Det stöd som ges till människor med funktionshindret utvecklingsstörning ska enligt
LSS leda till att individen får leva ett självständigt liv utifrån sina egna resurser. Stödet
ges av personal på gruppbostäder bla. genom att skapa ordning och struktur i tillvaron,
att göra världen begriplig och/eller hantera och bemästra en mängd olika situationer.
LSS anger endast i allmänna ordalag vilka kunskaper och färdigheter de anställda inom
verksamheten bör ha. 6§ andra stycket innehåller en regel om skyldigheten att ha den
personal som behövs för att ge en god omsorg.
Forskning inom social omsorg inriktad mot LSS-verksamhet är idag näst intill obefintlig
i jämförelse med omvårdnadsområdet. Därför vill vi genomföra en studie som syftar till
att beskriva vilken kompetens personal behöver för att uppfylla LSS kvalitetskrav. Vår
ambition är att samtidigt som vi skriver en magisteruppsats genomföra ett FoU-projekt,
som om det beviljas kommer att resultera i en FoU-rapport.
Undertecknad studerar vårdpedagogik 61-80 poäng, vid institutionen för vårdpedagogik
vid Göteborgs universitet, där det som en del ingår att genomföra en studie omfattande
10 poäng. Jag är också i min anställning ett av Skövde kommuns kontaktombud för
FoU-Skaraborg.
LSS-ansvarig har gett sitt medgivande till att genomföra studien/projektet i er kommun.
Din enhetschef har hjälpt oss med att göra urval av brukare som är intresserade av att
medverka. Kriterier för urval av brukarna är att det går att följa med i ett samtal och att
det finns förutsättningar för att kunna uttrycka sina åsikter.
Studien/projektet kommer att genomföras i två delar som presenteras i en gemensam
uppsats/rapport. Undertecknad Ulrika Hernant kommer att genomföra den studien som
är inriktad mot omsorgstagare som bor på gruppbostad och min kurskamrat Anne Kruse
kommer att genomföra den studie som är inriktad mot baspersonal inom LSSverksamhet.

Den metod vi valt för att genomföra studien med omsorgstagare, heter ”fokusgrupper”.
Metoden innebär att omsorgstagaren utifrån en frågeställning tillsammans med några
andra omsorgstagare får möjlighet att berätta om sina upplevelser av personalens kompetens och eventuella kunskapsbrister i stödsituationer. Fokusgruppen kommer att ledas
av Ulrika Hernant och Anne Kruse kommer att anteckna vad omsorgstagarna säger på
blädderblock. Vi kommer att starta med att fika ca: 30 minuter så att deltagarna får bekanta sig med varandra och oss lite. Fokusgruppen kommer sedan att ta ca: 60 minuter
att genomföra. Det är 6 personer som deltar i fokusgruppen. Tre av dessa kommer från
samma kommun.
Detta brev kan Du som personal använda för att informera den utvalda omsorgstagaren
mer om hur fokusgruppen kommer att genomföras. Har Du någon mer fråga är Du välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar

Ulrika Hernant
Tel.
Mobil.

Handledare: Kaety Plos
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademien

