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Abstract 

The purpose of this study was to determine whether there were discrepancies in the minimum 

requirements for personnel recruited to work with developmentally handicapped children and 

youth on a municipal level. The main focus was on short-term activities. The starting point of 

the pre-study tested the following hypothesis:  Very low requirements are applied both in 

terms of professional experience and level of education for personnel aspiring to work with 

developmentally handicapped children and youth. As it turned out, none of the municipalities 

of the studied province had any written guidelines or policy documents, about education 

requirements of personnel working with developmentally handicapped. This is the reason for 

the direction of the main study. 

The purpose of the main-study is to determine what approach and values are reflected in 

government- and municipal laws and declarations, nationally and internationally with regards 

to the competencies required by individuals aspiring to work with developmentally 

handicapped children and youth. The primary focus is on personnel working on a municipal 

level in a short term relief group home environment. 

By using a critical text analysis coupled with a qualitative method approach, this study has 

sought to analyze the approach and values reflected in legal paragraphs, articles, dectarations 

and policy documents, relevant to the purpose of the study. The study shows that guideline 

documents exist on a national and international level. These include ideological thoughts 

formulated in writing which are supposed to regulate minimum requirements for the adequate 

level of education but are not reflected in documents on a lower level. On the contrary, at this 

level such guidelines are non-existent. Thus, there is a discrepancy between the system- and 

municipal level which provides an interesting opportunity when looking at the reasons why 

legal paragraphs and articles on a system level are not followed by the municipalities, and 

what ideologies are the bases for these discrepancies. The descriptions of approach and values 

visible in the analyzed documents shows ideological values of the individual’s rights, 

individuals with disabilities, but not anything regarding how this is to be done in practice in 

relation to educational demands and competence for staff working with children and youth 

with developmentally handicap.   

 

Keywords: Policy Documents, Education, Guideline Documents (Documents clearly stating 
the guidelines), developmental handicap. 



	  
	  

Sammanfattning 

Syftet för förstudien var att ta reda på om det finns varierande minimikrav vid anställningar av 

personer som ska arbeta med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, i 

kommunal verksamhet. I första hand gällde det personal inom korttids verksamhet. 

Utgångspunkten var att prova hypotesen: Mycket små anställningskrav ställs angående 

förkunskaper och utbildningsnivå för att få arbeta med barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Det skulle visa sig att inte någon kommun i det undersökta landskapet 

hade några skriftliga riktlinjer eller policydokument vad gällde utbildningskrav för arbete med 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta är anledningen till huvudstudiens 

inriktning. 

Syftet för huvudstudien gäller vilket förhållningssätt och värderingar som speglas i statliga 

och kommunala lagar och deklarationer, nationellt och internationellt gällande kompetens för 

personer som ska arbeta med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. I 

första hand gäller det personal inom kommunal korttids verksamhet. 

Genom att använda en kritisk textanalys med kvalitativ metodansats har denna studie försökt 

analysera vilket förhållningssätt och värderingar som speglas i lagtexter, förordningar, 

deklarationer och policydokument, som är relevanta för syftet med studien. Studien visar att 

styrdokument finns på nationell och internationell systemnivå som innehåller formulerade 

krav som skulle kunna reglera minimikraven för utbildningsnivån. Dessa genomsyrar däremot 

inte dokument på verksamhetsnivå, eftersom dessa texter saknas hos kommunerna. Således 

finns det ett glapp mellan system- och kommunal nivå vilket ger en intressant möjlighet att 

titta på vilka orsakerna är till att lagtexter och förordningar på systemnivå inte följs av 

kommunerna, samt vilka ideologier som ligger bakom detta glapp. De formuleringar som 

gäller förhållningssätt och värderingar som är synliga i de analyserade dokumenten visar på 

att de andas ideologiska värden om individens rättigheter, personer med funktionsnedsättnings 

rättighet men inte något om hur detta ska uppfyllas i relation till utbildningskrav och 

kompetens för personal som arbetar med barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

 

Nyckelord 

Policydokument, utbildning, styrdokument, intellektuell funktionsnedsättning 
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1 Inledning 

Anledningen till varför intresset runt barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning har väckts hos mig är dels att jag arbetar med flertalet barn, dels att jag 

är mamma till ett barn, som hör hemma i denna grupp.   

Syftet för huvudstudien gäller vilket förhållningssätt och värderingar som speglas i statliga 

och kommunala lagar och deklarationer, nationellt och internationellt gällande kompetens för 

personer som ska arbeta med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. I 

första hand gäller det personal inom kommunal korttids verksamhet.  

Upprinnelsen till tveksamheten vad gäller om kommunerna har ett policydokument där 

minimikraven för anställning preciseras, var att en testgrupp i en förstudie ombads att fylla i 

ett frågeformulär (bilaga 2) angående vilken utbildning de hade. Svaren som framkom, 

antydde att det fanns bristande förkunskaper bland anställda för korttidsverksamhet gällande 

arbete med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Eftersom detta stärkte 

min misstanke bestämde jag mig för att vidare undersöka om det nämnda policydokumentet 

fanns. Det skulle visa sig att inte någon kommun i det undersökta landskapet hade några 

skriftliga riktlinjer eller policydokument vad gällde utbildningskrav för arbete med personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. 

Eftersom förstudien var en totalundersökning och resultatet som framkom var ett ickeresultat, 

fick huvudstudiens syfte i stället riktas mot frågan varför det efterfrågade policydokumentet 

inte fanns. Genom att kritiskt granska styrdokument, lagar och statliga policydokument samt 

att lyssna till samhällsdebatter har studien försökt visa på vilka bakomliggande ideologiska 

synsätt som kan ligga till grund för att kommunerna i dag anställer personal utan relevant 

utbildning, för att arbeta med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.   

Under mitt arbetes gång skrev Dagens Nyheter (DN) en debattartikel i ämnet, och på radion 

var det debatter för fullt. Detta stärkte mina misstankar alltmer om att det fanns brister som 

behövde åtgärdas och att en analys av vilka ideologier som speglar detta fenomen behövde 

undersökas. 

          



2	  
	  

1.2	  Begreppsdefinition	  

Här nedan följer en beskrivning över de begrepp som används i denna text och som definieras 

inledningsvis för att tydliggöra vilken innebörd de har i just denna studie. 

 

1.2.1	  	  Policydokument	  

Enligt Natur och Kulturs ordlista (2001) är policy ett engelskt ord som på svenska betyder 

riktlinje eller rekommendation. Det som framkommer om man tittar på ordet översatt till 

svenska, är att det inte handlar om en sorts lagtext utan att texten bör ses som en riktlinje för 

att kunna uppnå ett önskat mål. Ett enkelt och övergripande sätt att få ut information om ett 

gemensamt förhållningssätt för ett större arbetslag eller, i detta fall en hel kommun, kan vara 

att skapa ett dokument som alla förväntas följa. Dokumentet kan innehålla information om 

omfattning, krav, ansvar, utbildning, organisation och/eller dylikt.  

Förstudien sökte svar på om det finns dokument som på ett eller annat sätt visar kommunens 

policy. När det gäller huvudstudien gäller det styrande policydokument på nationell och 

internationell system nivå, gällande vilka yrkesgrupper som anses vara lämpliga att arbeta 

med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

1.2.2	  Utbildningsnivå	  

Med begreppet utbildningsnivå menas i detta arbete den högsta avslutade utbildningsnivån. 

Det kan vara en gymnasienivå eller en högskolenivå. Exempel på gymnasieutbildningar som 

kan komma att nämnas i detta arbete är Omvårdnadsprogrammet eller Barn- och 

fritidsprogrammet. Man kan få arbeta som undersköterska, assistent eller barnskötare efter 

avslutad gymnasieutbildning, eller habiliteringsassistent efter en termins påbyggnad efter 

Omvårdnadsprogrammet.  
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1.2.3	  Personal	   	  

Med personal menas alla med någon form av anställning som löper under en längre tid. I 

denna text kan det röra sig om vikariat eller visstidsanställning med längre anställningstid än 

6 mån. 

 

1.2.4	  Intellektuell	  funktionsnedsättning	  

Med begreppet barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning menas i detta arbete 

detsamma som den allmängiltiga definition som formulerats av Hourcade (2002) av American 

Association on Mental Retardation.  

Mental retardation is a disability characterized by significant limititations both in intelectual functioning and 
in adaptive behavioras expressed in conceptual, social, and practical adaptive skills. This disability originates 
befor age 18. 

Den allmänna uppfattningen i Sverige verkar vara att intellektuell funktionsnedsättning är ett 

funktionshinder som karakteriseras av en nedsättning både i intelligens och adaptiva förmågor 

inom akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter. Denna 

funktionsnedsättning har visat sig före 18 års ålder. Det är brukligt att dela in diagnosen 

intellektuell funktionsnedsättning i tre kategorier, lindrig, måttlig och svår.   

 
1.2.5	  Funktionsnedsättning	  och	  funktionshinder	  

Begreppet funktionsnedsättning är beskrivet i Socialstyrelsens termbank som en nedsättning i 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Begreppet funktionshinder är beskrivet som en begränsning av vad en funktionsnedsättning 

innebär för en person i relation till omgivningen. 

I denna text kommer begreppen funktionsnedsättning och funktionshindrade att användas med 

samma innebörd som Socialstyrelsen har föreslagit.    
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1.2.7	  Korttids	  	  

Korttids avlastningshem beskrivs av Grunewald (2010) som § 9:6 i LSS-lagen, att syftet med 

korttids avlastningshem dels är att kunna erbjuda personer med en funktionsnedsättning ett 

miljöombyte och rekreation utanför den egna bostaden, dels som avlastning för de anhöriga i 

sin vårdande funktion av personen med funktionsnedsättning. En korttidsvistelse ska kunna 

fungera både som en regelbunden avlastning och en lösning vid akuta behov. Det kan också 

innebära sommarläger eller kortkurser. Vistelsen kan ske i ett korttidshem eller i en 

avlastningsfamilj. Det vi menar med korttidshem i detta arbete är ett hem med anställda, 

drivet i kommunal regi, inte ett familjehem.   

Enligt Socialstyrelsens termbank beskriver de en korttidsplats som en bäddplats utanför det 

egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt. De beskriver också en 

korttidsvistelse som en insats i form av vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och 

rekreation för personer med funktionsnedsättning. Eller avlösning i omvårdnadsarbetet för 

anhöriga. I denna text används ordet korttids när ett korttids avlastningshem avses.  
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2	  Förstudie 	  

Förstudien gäller en totalundersökning av korttidsanställda habiliteringsassistenters utbildning 

före och efter anställning, på ett korttids i landskapet som studien avser. Den innefattar också 

en förfrågning till samma landskap i Mellansveriges samtliga kommuner om de har ett 

policydokument som avser minimikrav vid anställning av personal som ska arbeta med barn 

och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.  

	  

2.1	  Förstudiens	  syfte	  och	  frågeställning	  

Hypotesen för förstudien var; Det ställs mycket små anställningskrav angående förkunskaper 

och utbildningsnivå, för att få arbeta med barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Resultatet visade att det på kommunal nivå inte finns några krav eller 

policydokument på kompetens hos personal som anställs för att arbeta med barn och 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.  Därför gick det inte att analysera skriftliga 

policydokument hos kommunerna som tanken med studien först var. Undersökningen gjordes 

i samtliga kommuner i ett mellansvenskt landskap där alla svarade att de inte hade sådana 

policydokument. För att vidare kontrollera utbildningsnivån på personal inom Korttids 

tillfrågades samtlig personal (8 personer) på ett kommunalt Korttids via ett frågeformulär (se 

Bilaga 2), vilken deras högsta avslutade utbildning var. Sex av de som svarat är 

tillsvidareanställda med varierande deltidstjänster.  Resterande två var timanställda som 

arbetat kontinuerligt under en period som sträcker sig från 1 år och uppåt. Efter att svaren 

analyserats kunde man med viss försiktighet ana att det fanns låga och varierande krav på 

utbildningsnivån vid anställning. Då undersöktes vilka rekommendationer Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) som är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 

alla kommuner, landsting och regioner, ger till kommunerna gällande utbildningskrav för 

personal som ska anställas i kommunal verksamhet och arbeta med barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Detta gjordes genom en e-mailkontakt med Strand Gunilla på SKL. 

Hon är en av deras utredare på avd. för arbetsgivarpolitik. Hon svarade att ”det är en fråga för 

enskilda kommuner och verksamheter”. Du får därför gå vidare med din fråga till enskilda 

kommuner”(e-mail svar 2011-02-22). 

Förstudiens resultat gjorde att inriktningen i den här studien ändrades till att undersöka om det 

finns bakomliggande ideologiska orsaker till varför det idag anställs personal utan relevant 
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kompetens. Därför blev huvudstudiens syfte, vilket förhållningsätt och värderingar som 

speglas i texter när man tittar på riktlinjer för minimikrav vid anställningar av personer som 

ska arbeta med barn och ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning, i kommunal 

verksamhet. För att se dessa formuleringar och vilka ideologier som speglas i texterna, 

analyserades statliga och kommunala lagar och deklarationer, nationellt och internationellt. I 

första hand gäller det personal inom kommunal korttids verksamhet. 

                      

2.1.1	  Etik 	  

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns det fyra allmänna huvudkrav 

vad gäller det grundläggande individskyddet. Det är givetvis viktigt att ingen individ kommer 

till skada varken fysiskt eller psykiskt till följd av studien. Här nedan följer en genomgång av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samt ett par 

rekommendationer. 

I förstudien informerades samtliga muntligt om hur undersökningen kommer att gå till väga. 

Detta enligt informationskravet.  

Samtycke för medverkan i förstudien är inhämtat, givetvis var frågan ställd på ett sådant sätt 

under det första samtalet, att det stod fritt att delta. Alla valde att delta. Detta enligt 

samtyckeskravet. 

När det gäller konfidentialitetskravet innehåller förstudien personuppgifter och för att ingen 

ska komma till skada av rapportering eller publicering förvaras dokumenten i ett låst utrymme 

där inte obehöriga kan ta del av uppgifterna. Inga personuppgifter finns med i rapporten. 

Förstudien rör enskilda personers utbildning men kommer inte att användas på ett sätt som 

berör nyttjandekravet. Forskningsresultatet kommer inte heller att användas på ett oetiskt sätt 

som sätter enskilda personer i en för dem oangelägen sits. 

Utöver de fyra föregående etiska reglerna, följer också två rekommendationer.  

Rekommendation 1 

Forskaren bör ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare i förstudien och andra berörda 

tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i 

undersökningsrapporten innan den publiceras. 
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Rekommendation 2 

Forskaren bör vid lämpligt tillfälle fråga undersökningsdeltagarna, uppgiftslämnarna och 

andra berörda personer om de är intresserade av att få veta var forskningsresultatet kommer 

att publiceras och att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Undersökningsdeltagarna i förstudien fick upplysningen om hur arbetet kommer att 

sammanställas samt en fråga om de önskade ta del av resultatet, sammanställt i rapportform. 

Sammanfattningsvis följer förstudien rekommendationerna och de fyra huvudkraven som 

Vetenskapsrådet ser som ett krav för att få utföra arbetet. 
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3	  Huvudstudie 

Denna huvudstudies arbete kom att fokusera på att analysera de texter på nationell och 

internationell nivå som anger minimikrav för arbete med barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Förstudien visade att de krav som anges i texter på verksamhetsnivå 

inte efterlevs i det undersökta lanstinget. Därför blev huvudstudiens fokus att analysera 

eventuella riktlinjer på nationell och internationell nivå. Undersökningen i huvudstudien 

gjordes genom en textanalys och med hjälp av en kritisk ideologianalys, vilket innebar analys 

och kategorisering av styrdokument av olika slag i två kategorier. 

    

3.1Syfte	  

Syftet för huvudstudien gäller vilket förhållningssätt och värderingar som speglas i statliga 

och kommunala lagar och deklarationer, nationellt och internationellt gällande kompetens för 

personer som ska arbeta med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. I 

första hand gäller det personal inom kommunal korttids verksamhet.  

 

3.1.1	  Frågeställning	  

Frågeställningen i denna huvudstudie är:  

1. Vilka ideologiska tankar gällande arbete med barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning blir synliga i styrdokument, lagar och statliga policydokument? 

2. Hur kan dessa dokument förstås utifrån en kritisk ideologianalys av vad de säger 

respektive av vad de utelämnar, det vill säga vilka bakomliggande ideologiska tankar 

kan bli synliga i en textanalys? 
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3.2	  Litteraturbakgrund	  

I den här bakgrunden kommer litteratur att presenteras som är relevant för studien. I vissa 

texter har relevans funnits eftersom de visar olika synsätt och människosyner i samhället vad 

gäller den personalgrupp som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning 

och synen på personer med intellektuell funktionsnedsättning. Här presenteras nationella och 

internationella styrdokument och riktlinjer samt olika forskningstexter som på ett eller annat 

vis belyser krav eller nyttan med utbildning för personal. Det finns också texter som kan visa 

på en bakomliggande ideologisk inställning.  

 

3.2.1	  Internationella	  och	  nationella	  styrdokument,	  riktlinjer,	  forskning	  och	  annan	  
relevant	  litteratur	  

Förenta nationernas (FN:s) Konvention om barnets rättigheter är ett starkt styrdokument 

framtaget för att bevaka att barns rättigheter tas tillvara. Alla som arbetar med barn bör vara 

insatta i konventionens alla artiklar och alltid arbeta med dem som mål. I kommunala 

verksamheter såsom socialtjänst eller skola mm, har man ett ansvar på kommunal nivå. Alla 

kommunala verksamheter lyder under regeringen, vilken har bestämt att man i alla ansvarsled 

ska använda sig av FN:s barnkonvention. Detta för att konventionen inte ska bli en 

pappersprodukt som enbart blir liggande (Lärarens handbok, 2008). 

Sveriges riksdag antog 2008 ännu en av FN:s konventioner, FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättningar. Konventionen ska användas på alla samhällsnivåer; 

nationellt, i regioner och landsting samt i alla kommuner. Den ska förtydliga rättigheter för 

personer med en funktionsnedsättning samt visa på samhällets ansvar. Konventionen är 

indelad i ett antal artiklar; 1-4 som beskriver grundläggande principer, 5-30 som är 

rättighetsartiklar och 31-50 som är regler för hur genomförande, uppföljning och övervakning 

av hur konventionen ska användas. Rättighetsartiklarna går sedan metodiskt igenom t.ex. rätt 

till hälsa, utbildning, familjeliv, habilitering, arbete och fritid. 

Till skillnad från de två övre konventionerna, som är så starka instrument att de ofta fungerar 

som lagar, finns det även rekommendationer och deklarationer. Ett exempel på en deklaration 

är Salamancadeklarationen och Salamanca + 10. Den visar hur internationella organisationer 

har kommit överrens om något, skrivit ner det och uppmanat medlemsländerna att följa 
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överrenskommelsen, deklarationen. Deklarationen handlar om principer och praxis vid 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd.   

Socialstyrelsen ger årligen ut en skrift över gällande föreskrifter och allmänna råd (SOSFS). 

Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd fungerar som en vägledning till hur en 

författning ska kunna tillämpas. Allmänna råd utesluter inte att det kan finnas andra vägar för 

att uppnå de mål som avses.   

SOSFS 2006:11 Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt social och omsorgslagen, 

SoL, Lagen om vård av unga, LVU, Lagen om vård av missbrukare, LVM, och LSS, behandlar 

ett flertal punkter, bland annat personal- och kompetensförsörjning. 

 I SOSFS 2003:20 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård och 

boende), kan man läsa om vikten av att den person som förestår ett hem för vård eller boende 

har en adekvat högskoleutbildning. Däremot står det inte lika preciserat vilken utbildning 

övrig personal bör ha.  

LSS-lagen kom 1994 men har reviderats ett antal gånger, senast 2010.  Den beskrivs i en 

skrift framställd av Grunewald och Hellerfors, nov 2010 och har publicerats med bidrag från 

Stiftelsen Sävstaholm. De menar att om är omfattad av Lagen om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade, LSS-lagen, har man rätt till särskilt stöd vad gäller sysselsättning och 

boende, exempelvis ett Korttidsboende. De beskriver att Lagen innehåller bestämmelser om 

insatser för särskilt stöd och service för personer som innefattas av personkrets 1, 2 eller 3, 

med detta avses följande: 

1. med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd,  
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, och om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av stöd och service. (Grunewald & Hellerfors, 2010, s.3) 

 

Socialstyrelsen har tillsammans med Skolverket, Myndigheten för kvalificerad 

yrkesutbildning, Arbetsmiljöverket, Centrala Studiestöds nämnden (CSN), Migrationsverket, 

Integrationsverket, Riksförsäkringsverket, Högskoleverket och Arbetsmarknadsstyrelsen 

sammanställt ett dokument, på uppdrag av regeringen, som Socialstyrelsen klassar som en 

lägesbeskrivning. Den heter Kompetensförsörjning inom vård och omsorg för äldre och 
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funktionshindrade (Socialstyrelsen, m.fl., 2003). Där kan man ta del av de olika 

komponenterna som de ser som brister eller tillgångar, vad gäller kompetensen på sikt inom 

yrket omvårdnad.  Ett kapitel tittar närmare på yttre förutsättningar för kompetensförsörjning, 

som samhällsekonomi, demografi och arbetskraft, offentliga åtagandet och 

värderingsmönster. Där finns beskrivet hur komplext problemet är, att samhällsekonomin 

påverkar kommunens ekonomi genom bland annat skatte- och politiska prioriteringar på 

nationell nivå. Socialstyrelsen tar också upp de lokala prioriteringarna och behoven bland 

befolkningen.  Ett annat kapitel tar upp frågan om vilken kompetens framtidens personal bör 

ha, samt hur mycket personal som kommer att efterfrågas i relation till framtidens tillgång till 

utbildad arbetskraft. De beskriver vilken formell utbildning dagens personal har, och deras 

önskemål om kompetensutveckling. Detta kan vi också se beskrivet av Windley och Chapman 

(2010) där de beskriver att personalen önskar höja utbildningsnivån för nyanställda. Samt i 

Andersson (2005) som beskriver vad personalen behöver för kompetens och färdigheter vid 

arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Ett tredje kapitel i (Socialstyrelsen m.fl., 2003) tar upp vilka förändringar som bör komma till 

stånd för att klara kompetensförsörjningen och går in på hur utbildningssystemet ser ut. Det 

sista kapitlet tittar närmare på hur den kommande handlingsplanen bör utformas. Där kan man 

också läsa att vid rekryteringsproblem, väljer ofta kommunerna att sänka kraven på 

yrkesutbildning. Det står också att möjligheterna till en god kompetensförsörjning, alltså 

tillgången på personal med rätt utbildning, ska stå i relation till vad kommunerna efterfrågar, 

men att framtidens tillgång och efterfrågan är beroende av samhällsförändringar som är 

svårbedömda. Socialstyrelsen m.fl. skriver också att brister i kompetensförsörjningen vad 

gäller tillsynen för området med funktionsnedsättningar inverkar menligt på verksamheten. 

Över hälften av länsstyrelserna rapporterar att kommunerna har svårigheter att rekrytera 

kontaktpersoner, ledsagare och personliga assistenter inom LSS-området, men även annan 

personal som vårdpersonal, handläggare, sjuksköterskor och annan specialistpersonal. 

Ytterligare en svårighet de belyser är att arbetsledarna har för många medarbetare för att 

kunna fullgöra sina uppgifter. 

Ceder och Sunesson (2011) kommenterar i DN vikten av att verksamheter för människor med 

funktionsnedsättningar prioriteras. De skriver att det framkommit att många kommuner bryter 

mot lagen (LSS) och att staten nu måste gripa in. De menar att gedigen kunskap är grunden 

för god kvalitet. 
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För att kunna göra rätt satsningar på att höja kompetensen hos personal verksam inom LSS-området behövs 
nationella kompetenskrav. Socialstyrelsen inleder därför ett arbete för att formulera sådana. Föreskrifter och 
allmänna råd kring insatsen bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS beräknas bli klara 
senare i år. Socialstyrelsen tar även fram en handbok om insatser till barn med funktionsnedsättning.(DN 
2011-05-04).   

De förordar att detta behöver utredas mer. Detta inlägg i DN från dessa två personer (Ceder 
och Sunesson) är särskilt intressant med anledning av syftet för denna studie och detta inlägg 
startade också en debatt i Sverige de påföljande veckorna. 

Pär Johansson (2011-03-21), initiativtagare och ledare för Glada Hudik-teatern, förmedlar sin 

syn på hur ett arbete med utvecklingsstörda kan genomföras genom en föreläsning. Han 

förklarade att han tagit ställning till, och gjort ett aktivt val att fortsätta använda ordet 

utvecklingsstörda istället för enligt honom några av de mer moderna begreppen. Hans 

andemening genom hela föreläsningen var, att det viktigaste i arbetet med utvecklingsstörda 

är, att personalen är engagerad. Det spelar inte, enligt honom, någon roll om man har adekvat 

utbildning eller ej, om man inte förmedlar ett engagemang. Han går så långt att han påstår att 

”det behöver rensas upp lite bland äldre som arbetat länge och som har fastnat i sina roller och 

som agerar martyrer eftersom man inte skall ha roligt på arbetet”(2011-03-21). Han hade själv 

ingen utbildning när han fick sin anställning inom omsorgsförvaltningen, och han hade en hel 

del fördomar om utvecklingsstörda. Han framförde sina åsikter på ett humoristiskt och 

lättsamt sätt men var mycket tydlig med att berätta att de utvecklingsstörda som ingår i Glada 

Hudik-projektet inte kunnat stå på en scen, samspelat och skämtat med varandra, om han inte 

hade trott dem om det och utmanat dem till det. Det handlar bara om att personerna behöver 

bli sedda, tagna på allvar och uppmuntrade. Om man sätter lite krav på dem, utvecklas de och 

det finns inga gränser för vad de kan åstadkomma, anser han. Detta stämmer till viss del 

överrens med Furenheds (2010) texter där ungdomar berättar att de inte känner samhörighet 

och att de inte blir tagna på allvar. För övrigt står det i stark kontrast till vad övrig forskning 

säger om nyttan med utbildning. 

Furenhed (2010) har studerat, skrivit ner och tolkat berättelser av ungdomar med lindriga 

intellektuella funktionsnedsättningar. Han har närmare analyserat betydelsen av vuxnas 

inflytande när det gäller ungdomar med intellektuell funktionsnedsättnings syn på sig själva 

och sina förutsättningar. Har deras begränsningar någon betydelse i utformningen av etik och 

livssyn? Vilka faktorer påverkar deras värderingar och tankar om livet? Jag har funnit viss 

relevans i Furenheds (2010) text för denna studie eftersom den återspeglar deras egna ord och 

syn på livet, utbildning och skolan för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Han 

har tittat närmare på livets grundläggande behov för att kunna leva ett så värdigt och fullt liv 
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som möjligt. Samhörighet, identitet och ett övervinnande av begränsningar (transcendens) är 

något som han återkommer till. Det är vanligt att grupper av socialt marginaliserade personer 

utvecklar en ömsesidig solidaritet. Detta tycktes dock inte ungdomarna med intellektuell 

funktionsnedsättning göra. Många andra grupper med funktionsnedsättningar kan känna en 

speciell samhörighet med personer i liknande situation. Möjligen är det den täta 

vuxenkontakten som minskar behovet av att ha en nära relation med jämnåriga menar 

Furenhed (2010). Han tror också att frigörelsen som ungdomar gör från vuxenvärlden troligen 

påverkas av att det inte är lätt att distansera sig från dem man är beroende av. Följden av detta 

blir att de oftast inte gör en lika kraftig revolt.  

Ett annat problem som belyses är enligt Furenhed (2010) att i en modern stad väljs de med 

intellektuell funktionsnedsättning ofta bort eller osynliggörs. Men de kan ha en plats i ett 

samhälle av traditionellt slag. Furenhed gör också en jämförelse med byfånen som hade en 

självklar plats i de flesta av byns sociala aktiviteter. En av ungdomarna han intervjuar känner 

en stark tillhörighet i hembyn där han tas på allvar både som person och som arbetskraft. 

Däremot infinner sig inte samma känsla i skolan. Det beror troligen på att han där ständigt blir 

påmind om att vara urskiljd från alla andra. Denna elev går i särskolan. 

Alla vill vi skapa något av värde menar Furenhed (2010) som både vi och andra kan vara 

stolta över. Eller som man kan uttrycka det, att genom handlingar överskrida våra 

begränsningar. En annan ungdom uttrycker sorgset att han varit tvungen att överge sin 

yrkesdröm. Det krävs gott självförtroende och mod för att omsätta etiska ideal till handling. 

Dessa ungdomar har ofta känt sig otillräckliga. De har mycket sällan utvecklat ett starkt 

självförtroende. De flesta uttryckte en stark önskan om att kunna hjälpa till i en riskabel 

situation men verkade osäkra på om de skulle våga. De framhävde i stället mjukare kvalitéer 

som att trösta, lyssna och ge goda råd. 

Personer med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning upplever det tudelat att ta emot 

hjälp skriver Furenhed (2010), det blir både en befrielse och en begränsning. Ungdomarna 

som intervjuades uttryckte stor glädje och tillfredställelse när de berättade om något de var 

duktiga på. Särskolans elever har svårt att hävda sig gentemot andra elever, därför väljer de 

ofta en undfallande roll. Snäll var ett ord de intervjuade eleverna återkom till. Snällhet har 

ibland beskrivits som den svages sociala överlevnadsstrategi. Tidigare studier av personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar har visat att just begreppet snäll ofta framhålls som 

ett viktigt karaktärsdrag. 
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Andersson (2005) menar i sin studie att omsorgens dagliga verksamhet förändrats mycket de 

senaste åren, för den kommun som hennes studie avser. Från att sysselsättningen först och 

främsta varit vid ett dagcenter, är det idag mer riktat mot så kallade samhällsplatser. Detta har 

ställt nya krav på personalens kompetens. Med det som grund har hon undersökt tre 

kompetensområden; 1) kompetens och kunskap, 2) social kompetens och 3) arbets- och 

livserfarenhet. För att säkra att personalen i framtiden kommer att vara rätt person på rätt plats 

tror hon att vi måste vara positiva för nya och andra lösningar än det traditionella 

avgångsbetyget. Frågeställningen i hennes studie är; Vad har personal inom omsorgens 

dagliga verksamhet för uppdrag och vad behöver de för kompetens och färdighet? De har i 

detta undersökningsområde tidigare haft undersköterska som kompetenskrav vid anställningar 

men menar nu att de behöver se över om det är det rätta kompetenskravet. Tanken med att det 

idag finns allt fler enskilda platser för daglig verksamhet förlagda i samhället istället för de 

tidigare grupperna på en traditionell dagverksamhet är att stärka integrering, normalisering 

och sociala relationer för personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att genomföra 

studien på vad nuvarande personal inom omsorgens dagliga verksamhet viktade som högst 

respektive lägst, inom de tre kompetensområdena, skickade hon ut enkäter.  

Analysen av svaren visade att inom området kompetens och kunskap tyckte personalen att det 

viktigaste var att ha utbildning/kunskap om funktionsnedsättningen. Därefter att ge personlig 

omvårdnad, att handleda och ha kunskap om personer med dubbeldiagnos. Till sist 

utbildning/kunskap om arbetstekniska hjälpmedel. Det framkom också att personalen tyckte 

det var viktigt att ha förmåga att lyfta fram personens kompetens och förutsättningar 

(Andersson 2005). 

Anderssons (2005) analys av området social kompetens och attityder visar att det viktigaste är 

att personalen ska tycka om att arbeta med människor och framför allt människor med 

funktionsnedsättningar. Furenheds (2010) insamlade texter visar att ungdomar med 

intellektuell funktionsnedsättning ofta upplever att de inte tas på allvar, detta stämmer 

överrens med vad Andersson (2005) kommit fram till. Personalen bör förutom att tycka om att 

arbeta med människor, dessutom vara lyhörda för individens behov samt ha tålamod. De ska 

vara flexibla och kreativa i sin yrkesroll. De ska kunna hantera konflikter samt att de ska vara 

glada och positiva (Andersson 2005).  

Analys av kompetensområdet arbets- och livserfarenhet som Andersson (2005) också 

genomförde visade att det viktigaste är att; de ska ha förmåga att lyfta fram personens 
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kompetens och förutsättningar. De ska ha god samarbetsförmåga. De ska ha ett intresse för 

arbetsområdet de handleder i och de ska ha tidigare yrkeserfarenhet från det arbetsområde de 

handleder en person med funktionsnedsättning i. De ska ha kännedom om närsamhället och 

hur det fungerar (Andersson 2005).   

Till sist ska medarbetarna vikta tre områden mot varandra. Det framkom då att två av 

områdena fått nästan lika höga poäng nämligen kunskap och utbildning samt social 

kompetens och attityder. Därefter kommer yrkeserfarenhet och livserfarenhet. Till sist 

framlyftes vikten av kompetens och rekrytering till omsorgsförvaltningen. Andersson (2005) 

tar upp i sin studie som menar att personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta frågar 

sig; varför får inte vi vara med och bestämma vilken personal som ska jobba med oss?     

Tideman (2000) har gjort en studie där han tittar på i vilken utsträckning den 

handikappolitiska målsättningen normalisering har realiserats genom att kommunerna tog 

över ansvaret. Han skriver att genom kommunaliseringen var det tänkt att personer med 

intellektuell funktionsnedsättning skulle jämställas med andra kommuninvånare. De skulle 

även få undervisning och stöd från samma instanser som alla andra kommuninvånare. Tanken 

var att genom att flytta beslutsnivåer närmare anhöriga och funktionshindrade skulle stöd och 

insatser bli kvalitativt bättre tack vare en lokal och nära placering. Genom att kommunerna 

fick större möjlighet att utforma den egna verksamheten skulle det leda till bättre 

resursutnyttjande och rationalisering som i sin tur kunde leda till samhällsvinster. 

Decentraliseringen kunde också innebära vissa risker för utsatta grupper.  

Viktiga faktorer inom decentraliseringen anser Tideman (2000) är olikheter i stöd- och 

serviceinsatser och risken för kunskapsuttunning. Uttunning av kunskap sker genom att man 

blir mindre enheter och därmed får svårare att hålla en hög kompetensnivå. Utsattheten för 

gruppen med intellektuell funktionsnedsättning är större eftersom de inte kan föra sin egen 

talan utan är beroende av att någon annan företräder dem. 

Tideman (2000) har också tittat på vilka faktorer som föräldrar till barn med intellektuell 

funktionsnedsättning anser som viktiga i framtiden. Andersson (2005) säger i sin studie att 

personalen anser att det allra viktigaste var att ha kunskap och utbildning om 

funktionsnedsättningen. Enligt Tideman (2000) nämner också föräldrar att det är mycket 

viktigt med kunnig och engagerad personal och tillräckliga resurser för att inte minska 

kvaliten i undervisning eller det individuella stödet. De har även undersökt vad föräldrar till 

barn med intellektuell funktionsnedsättning tycker om att kommunerna tagit över ansvaret för 
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verksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 18 % var positiva till att 

kommunerna tagit över ansvaret, 41 % ansåg att tanken var god, men mycket återstår att 

göras, 12 % förespråkar och tycker Landstinget var bättre och 29 % ansåg att det inte spelade 

någon roll vem som hade ansvaret. Tideman (2000) menar att det var en övervägande del som 

var negativa till kommunernas ansvarsövertagande och de huvudskaliga negativa effekterna 

som framkom i undersökningen var minskade resurser i form av nedskärningar och 

besparingar inom skola och social verksamhet. Många ansåg att nedskärningarna lett till dålig 

kompetens och kunskap inom handikappområdet och små kommuner drabbas värst. Tideman 

(2000) konstaterar att kommunaliseringsreformen inte har några vinnare för gruppen individer 

med intellektuell funktionsnedsättning. Några få har fått det bättre, de flesta har en oförändrad 

situation medan några också har fått det sämre. De som fått det sämre är de som har stort 

behov av specialister eller bor i små kommuner. Vidare menar han också att de lokala 

skillnaderna för individen tycks öka med tiden.  

Tideman (2000) skriver också att handikappområdet är ett starkt ideologiskt laddat område. 

Där ord som normalisering och integrering fått starkt genomslag. Furenhed (2010) pratar 

också i sina texter om betydelsen av samhörighet och identitet, det hör starkt samman med 

begrepp som normalisering och integrering. Tideman (2000) menar att eftersom dessa 

begrepp kan fyllas med många olika betydelser riskerar de att endast bli fina ord utan 

handling. Trots att alla kommuner i landet har samma handikappsideologiska principer tolkar 

de dem på olika sätt och därmed organiseras insatserna mycket olika, vilket leder till ökade 

lokala skillnader. 

Tideman (2000) menar att samhället idag har två vägar att välja när det gäller 

handikappolitiken. Antingen kan samhället välja att via utbildning, rehabilitering och liknande 

ge den enskilda människan förutsättningar att leva ett självständigt liv. De kan också välja att 

förändra samhället så att människors attityder och den fysiska miljön gör att man eliminerar 

situationer där handikapp gör sig påminda. Det ena synsättet fokuserar på individens 

svårigheter medan det andra synsättet fokuserar på hinder som samhället skapar. Det 

individfokuserande synsättet har varit dominerande. Detta skriver också Furenhed (2010) när 

han återberättar att ungdomarna tycker att de ofta väljs bort eller osynliggörs, det tyder också 

på att personer med intellektuell funktionsnedsättning själva upplever det som om fokus 

fortfarande ligger på individnivå.      
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Windley och Chapman (2010) rapporterar en kvantitativ undersökning. Studien undersöker 

bland annat frågan om vad personal i Storbritannien, som arbetar med vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning, behöver för att kompetenshöja sin verksamhet. Studien omfattar 

intervjuer med åtta personer, utvalda av sina chefer, av personal som arbetar med personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. Studien visar att det är personalens önskan att höja 

utbildningsnivån på nyanställda. Andersson (2005) tar upp att personal inom arbetsområdet 

för personer med intellektuella funktionsnedsättningar uttrycker att kunskap, utbildning, 

social kompetens samt attityder är det viktigaste områdena att se över för att få kompetent 

personal. Windley och Chapman (2010) säger också att enligt personalen blir de stressade i 

sin arbetsmiljö, främst av att be andra att utföra en arbetsåtgärd som de själva vet är arbetssam 

eller inte faller väl ut hos brukaren. De säger sig behöva utbildning i hur man klarar stressiga 

miljöer. Personalen säger också att de efterfrågar mer inspektioner på arbetsplatsen och en 

tydligare handledning av ledningen. En av orsakerna att de inte tycker att de lyckas i sitt 

uppdrag, anger de vara kommunikationssvårigheter och svårigheter att ändra på beslut. När 

det gäller brister i arbetsledningen anger Socialstyrelsen m.fl. (2003) att arbetsledarna har för 

många medarbetare för att kunna hinna med att leda och handleda med hör kvalité. 	  
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3.3	  Metod	   	  

Huvudstudien avser att analysera dessa texter enligt en samhällsvetenskaplig textanalys med 

kvalitativ forskningsansats. Detta med förhoppningen att kunna analysera de bakomliggande 

ideologiska tankar som är relevanta för syftet med studien till varför det idag anställs personal 

utan relevant utbildning för att arbeta med barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning.   

Bergström och Boréus (2000) beskriver att det finns flera olika sätt att analysera en text, med 

kvalitativ forskningsansats som grund. I detta arbete menas en text, en skriftlig produkt som 

hålls ihop av ett visst ämne. Inte bilder eller tal, inte heller en mängd slumpmässigt valda 

bokstäver som inte har ett sammanhang. De skriver att de inte tror att det är möjligt att närma 

sig en text utan sin förförståelse, att det inte är möjligt att helt plocka bort sig själv. En levd 

erfarenhet med individuella erfarenheter och upplevelser från både arbetsliv, sociala 

relationer, privata relationer m.m. är något som vi tar med in i analysen. I detta arbete 

kommer en kritisk ideologianalys att användas.    

Man bör dock enligt Gustavsson (2004) kunna analysera delarna av en text, eller texten 

utifrån delarna. Detta enligt den ”hermeneutiska spiralen” (s.78), som betyder att man vid 

upprepade tillfällen pendlar mellan textmaterialet och förståelsen av den, för att kunna ta ett 

steg upp i spiralen, återvända till materialet och på det sättet hela tiden öka sin förståelse. 

Detta utan att försöka se mer än vad som står i texten. En bra samhällsvetenskaplig textanalys 

ska kunna hjälpa till att belysa ett preciserat samhällsvetenskapligt problem. Den 

hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en viss text. 

Han beskriver ett fenomenologiskt förhållningssätt och menar att fenomenologin intresserar 

sig för att klargöra både det som framträder och på viket sätt det framträder. Han menar att 

detta förhållningssätt har varit rådande inom kvalitativ forskning. Han skriver att den 

kvalitativa forskningen ibland har avfärdats med att den inte är vetenskaplig. Dessa fördomar 

tycks vara djupt förbundna med kvantitativ forskning. Man kan istället se de olika 

forskningssätten som komplement till varandra och att de båda behövs för att belysa olika 

typer av forskning. Kvalitativa och kvantitativa metoder är alltså verktyg som kräver olika 

kompetens och deras användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som används. 
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3.3.1	  Val	  av	  analysinstrument	  

Idé- och ideologianalys står enligt Bergström och Boréus (2000), som namnet antyder, för en 

analys av texter där idéer uttrycks. En idé kan beskrivas som en tankekonstruktion som till 

skillnad från flyktiga tankar har en viss kontinuitet. En ideologi är något mer komplext att 

förklara. Den beskrivs ibland som en målinriktad och systematisk sammanställning av 

ståndpunkter eller som utopier. En kritisk ideologianalys tittar lika mycket på det som inte står 

i texterna, som det som verkligen står där. Med hjälp av analysen, belyses bakomliggande 

begrepp som ligger till grund för textens formulering.  

Denna huvudstudie har som exempel undersökt de vaga rekommendationer i stället för 

precisa formuleringar som finns i texterna. Ett sådant exempel är att det i några av texterna 

står bör istället för ska. Utgångspunkten i studien har varit att man kan se och förstå varför 

texterna ofta är vaga i sin formulering och vad som är den bakomliggande orsaken genom att 

också analysera vad som inte står i texten. Detta genom att använda en textanalys som 

verktyg. 

Bergström och Boréus (2000) förklarar en kritisk ideologianalys med att ideologin ska 

begripliggöras eller avslöjas. Kan det vara så att ideologin utgår ifrån att alla människor är 

lika värda, men samhället till stor del behandlar dem olika? Ett exempel på detta kan vara att 

läroplanen säger att eleven ska vara kritisk, men i klassrummet gäller det i stället att vara 

följsam. Man kan med verktyget kritisk ideologianalys försöka förstå vad det är som händer 

ute i samhället som inte överrensstämmer med ideologin. Detta sätt att använda ideologin, gör 

att ideologin ofta associeras med makt. Vissa föreställningar som tas för givna av samhället 

påverkar den enskildes möjligheter att ta ställning. I min textanalys har jag också försökt titta 

på förhållningssätt och värderingar som speglas i texterna. 

 

 
3.3.2	  Urval	  av	  texter	  för	  huvudstudien	  

Med population menas den grupp som undersökningen handlar om. Om populationen är för 

stor kan man göra ett urval. Att göra ett urval handlar om att endast, som i detta fall, de 

utvalda texterna kommer att undersökas. Undersökningen kommer endast att spegla urvalet 

och därför kan man göra ett statistiskt representativt urval. I denna studie har urvalet av texter 

däremot gjorts tematiskt. Urvalet ska säga något om populationen, man skattar vad som gäller 
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för populationen. Urvalet i denna studie har gjorts genom en sökning av texter utifrån syftet 

för studien. Därefter har bland dessa texter urval gjorts utifrån vilket förhållningssätt och 

värderingar som speglas i statliga och kommunala lagar och deklarationer, nationellt och 

internationellt gällande kompetens för personer som ska arbeta med barn och ungdomar med 

intellektuell funktionsnedsättning. I första hand gäller det personal inom kommunal korttids 

verksamhet. 

Utvalda texter är policydokument och styrdokument. Jag har valt begrepp som representerar 

vad studien vill visa. Temat för urvalet i denna studie är rättigheter för barn och ungdomar 

med intellektuell funktionsnedsättning. Texterna kan därmed spegla det grundläggande 

synsättet och ligga till grund för formuleringar om utbildningskrav på personalen. Texter på 

kommunal nivå har varit svårt att hitta. De texter som fanns var en text på en hemsida i en av 

kommunerna, de övriga kommunerna hade inte skrivit något om korttids på sina hemsidor, 

samt en verksamhetsberättelse av ett korttids i en av kommunerna. I dessa texter fanns inget 

omnämnt som berörde denna studies inriktning. Den text på kommunal nivå som har 

analyserats enligt en textanalys som verktyg, är utvald dels genom rekommendation från SKL 

(Sveriges kommuner och landsting) genom email-kontakt med en av deras utredare på 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik (personlig kommunikation, Gunilla Strand 110222) samt 

dels genom email-kontakt med personalsekreterare anställd vid en av de undersökta 

kommunerna (personlig kontakt, Carina Enarsson 110201). Dessutom har personlig telefon-

kontakt tagits med samtliga undersökta kommunernas enhetschefer över 

korttidsverksamheter. 

  

Texten som analyserats på kommunal nivå är:  

Allmänna anställningsvillkor, Riktlinjer för rekrytering 

 

De internationella texter som har analyserats enligt textanalysen är utvalda för att de belyser 

denna studies inriktning. De har antagits av Sveriges regering för att vara gällande och ska 

därmed vara riktlinjer även för kommunernas enskilda verksamheter. Dessa dokument är;  

Förenta nationernas (FN:s) Konvention om barnets rättigheter,  

Förenta nationernas (FN:s) Konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar,  

Salamancadeklarationen och Salamanca + 10.  
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De nationella texter som har analyserats enligt textanalysen är utvalda dels genom 

rekommendation från Socialstyrelsen genom mail-kontakt med en av deras jurister (personlig 

kommunikation, Camilla Siljendahl 110216) samt dels genom urval av gällande lagstiftning. 

Dessa dokument är;  

Socialstyrelsen (SOSFS 2003:20) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för 

vård och boende, 

Socialstyrelsen (SOSFS 2006:11). Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, 

LVM och LS, 

LSS-lagen, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. 

 

 

3.3.3	  Genomförande	  och	  analys	  av	  huvudstudien	  	  

I denna studie har texter valts ut ur två kategorier; övergripande internationella styrdokument 

och nationella lagar och riktlinjer. Dessa texter har sedan analyserats enligt en kritisk 

textanalys.	  Textanalysen gjordes i tre omgångar. Först gjordes en övergripande läsning där 

texter om mänskliga rättigheter för barn speglas eller på annat sätt relateras till. Därefter har 

jag gjort en andra läsning där jag har tittat efter uttal om utbildning och kompetenskrav som 

kriterier. Till sist har jag gjort en textanalys som fokuserar på de begrepp som kan tänkas 

spegla de bakomliggande förhållningssätten och värderingarna.  

Som analysinstrument har jag använt mig av en enkel modul där jag har sammanställt begrepp 

jag har hittat och kategoriserat dem. Utifrån modulen stod klart framför mig att det behövdes 

två grupperingar, verksamhetsnivå och systemnivå.  Detta eftersom det är en klar och tydlig 

gräns mellan texter som rekommenderar utbildningsnivåer på verksamhetsnivå och 

systemnivå. Med verksamhetsnivå menar jag de texter som ska vara gällande och rådande för 

kommunala verksamheter som korttids. Med systemnivå menar jag de dokument som mer 

övergripande styr på nationell och internationell nivå.   

Eftersom det var tydligt att det fanns texter som beskrev vad som anses vara lämplig 

kompetens på en övergripande (system) nivå var det också lika tydligt att det helt avsaktades 

på kommunal (verksamhets) nivå. Därför gjordes de två indelningarna av grupperingar och 

studien inriktades mot det intressanta glappet mellan dessa grupperingar.  
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I dessa två grupperingar kategoriserades citaten och presenteras under de två rubrikerna; 

retorik i ett samhällsperspektiv på verksamhetsnivå och övergripande demokratisk retorik på 

systemnivå.  

 

3.3.4	  Etik	  

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns det fyra allmänna huvudkrav 

vad gäller det grundläggande individskyddet. Eftersom arbetet i huvudstudien gäller 

insamling av offentliga handlingar, vilket i sin tur innebär att inga deltagare kommer att 

studeras aktivt, följer huvudstudie rekommendationerna och de fyra huvudkraven som 

Vetenskapsrådet ser som ett krav för att få utföra arbetet. 

 

3.3.5	  Reliabilitet	  och	  Validitet	  

Enligt Winter (1992) bör man eftersträva så relevanta, reliabla, dvs. pålitliga och valida, 

giltiga data som möjligt. Man bör göra klart för sig i vilken grad och på vilket sätt det finns 

begränsningar i värdet som man får fram, eftersom dessa begränsningar minskar möjligheten 

att belysa den frågeställning man har valt. Preciseringen av datas relevans, reliabilitet och 

validitet utgör alltså förutsättningen för vilka konklusioner, slutsatser, man till sist kommer 

fram till. Krav på tillförlitlighet hos mätmetoderna måste vara uppfyllda, annars blir resultatet 

värdelöst. 

 

3.3.5.1	  Reliabilitet	  

I denna huvudstudie har texter kritiskt granskats. Det är tydligt klarlagt genom min 

rapportskrivning hur texterna valts ut och hur sedan arbetet med att analysera materialet 

fortskred. Detta för att kunna fastställa trovärdigheten, reliabiliteten i denna studie.  Ju mindre 

slumpen spelar in, desto högre blir mätningens reliabilitet vilket betyder noggrannhet.   
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3.3.5.2	  Validitet	  

När det gäller validitet handlar det om att undersökningen mäter det den avser att mäta. Har 

de rätta texterna valts ut i denna studie? Är rätt metod använd för att belysa denna studies 

frågeställning, samt besvarar resultaten syftet? I denna kvalitativa studie har det noggrant 

valts ut texter som belyser undersökningsområdet från så många håll som möjligt. Dels har 

lagtexter, styrdokument och policydokument valts ut. Dels texter på olika verksamhets- och 

organisationsnivåer. Eftersom inte det från början efterfrågade policydokumenten finns att 

analysera, finns en risk att studiens urval av texter är valda oavsett om de är relevanta eller ej. 

Det finns också en risk för att övertolka materialet. Jag har dock tagit hänsyn till detta och för 

att inte riskera studiens validitet har jag använt mig av en samtalspartner som också är en 

studiekamrat.  

 

3.3.6	  Metoddiskussion	  

Tidsaspekten för förstudien och huvudstudien har varit styrande för storleken av 

undersökningen. Det hade varit önskvärt att kunna gå ut med en landsomfattande fråga till 

samtliga kommuner, för att se om det efterfrågade policydokumentet stod att finna 

någonstans. Det var dock inte möjligt på grund av tidsaspekten. Resultatet för denna förstudie 

kunde sett annorlunda ut om det efterfrågade policydokumentet hade funnits och kunnat 

analyseras.  

Det finns en risk i textanalyser att forskarens egen förförståelse styr tolkningen av texterna 

enligt Bergström och Boreus (2000). Denna risk har jag i denna studie försökt minimera 

genom att t ex noga välja vissa begrepp och strikt letat efter dem. Jag försöker också tydligt 

beskriva vad som ligger till grund för mina tolkningar. Andra åtgärder jag har vidtagit för att 

klara av ett kritiskt förhållningssätt gentemot min egen tolkning och analys är diskussioner 

med studiekamrater samt noggrant urval av texter.    

Syftet med förstudie var att kunna analysera liknande dokument för att se vilka olikheter samt 

likheter som stod att finna i textens upplägg. När det nu stod klart att sådana policydokument 

inte existerar, analyserades texter i huvudstudien på nationell och internationell systemnivå.  
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Generaliserbarhet: Eftersom denna huvudstudie vilar på fakta från en förstudie, som var en 

totalundersökning av samtliga kommuner i det undersökta landskapet, kan man säga att det 

troligtvis ser ut på detta vis även i andra kommuner i Sverige.  
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3.4	  Resultat 

Resultatet för det övergripande syftet för huvudstudien presenteras här nedan. Resultatet visar 

att det finns riktlinjer formulerade i styrdokument på internationell och nationell systemnivå. 

Riktlinjerna finns dock ej formulerade i styrdokument på verksamhetsnivå. För att förstå detta 

faktum har studien analyserat texterna genom en kritisk textanalys. Man kan se att texterna på 

internationell och nationellnivå, andas demokratiska värden genom sina formuleringar. Med 

utgångspunkt från resultatet att inte formuleringarna har haft något genomslag i styrdokument 

på verksamhetsnivå, har kategoriseringen gjorts. Resultatdelen är därför indelad i två 

kategorier; retorik i ett samhällsperspektiv på verksamhetsnivå samt övergripande 

demokratisk retorik på systemnivå.  

Retorik i ett samhällperspektiv på verksamhetsnivå inriktar sig på att analysera den text som 

finns på kommunalnivå. Eftersom det, i det undersökta landskapet, endast finns ett dokument 

att analysera, har den delen av analysen också fått inriktat sig på vad som inte står i text.  

Analysen inriktas mot vilka ideologiska tankar som relaterar till minimikrav vid anställning 

för att arbeta med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Genom att 

kritiskt textanalysera bristen på text har studien försökt ta reda på vad som kan vara den 

bakomliggande orsaken.  

Övergripande demokratisk retorik på systemnivå analyserar ideologiska tankar,	  som kan 

relatera till vad som står uttryckt i ett statligt dokument om att personal ska ha lämplig 

utbildning, men att verkligheten ofta ser annorlunda ut. 

   

3.4.1	  Retorik	  i	  ett	  samhällsperspektiv	  på	  verksamhetsnivå	  

Ett exempel av retorik på verksamhetsnivå är ur en av de undersökta kommunernas 

policydokument gällande generella anställningsvillkor vid rekrytering. Detta var det enda 

dokumentet som presenterar någon form av riktlinjer överhuvudtaget, i det undersökta 

landskapet: 

För anställda inom skola och barnomsorg. 

Utdrag från belastningsregistret beställt från Rikspolisstyrelsen för anställda inom skola och barnomsorg. 
Enligt bestämmelser i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och 
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skolbarnomsorg skall lämna sådant utdrag. Det åligger arbetsgivaren att kontrollera om uppgiften om 
personidentitet i utdraget är riktigt. (erhållet 2011-02-14)  

Den enda text i policydokumentet som direkt visar krav vid anställning av personal som 

arbetar med barn och ungdomar är denna lilla text, ingen annan text berör personalgruppen 

mer preciserat. Det finns texter som generellt beskriver utbildningskrav och anger 

anställningsvillkor men inget mer som direkt berör den undersökta personalgruppen. Detta är 

ett exempel på avsaknad av text gällande minimikrav för anställning för arbete med personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

3.4.1.1	  	  Analys	  på	  verksamhetsnivå	  

Retorik på verksamhetsnivå, här får man snarare analysera frånvaron av text än den text som 

finns. Det faktum att texter saknas och det inte finns precist angett vad som krävs eller behövs 

vid en anställning innehåller starka motsägelser. Man belyser en del av helheten men den 

utelämnade delen, kan innebära att målgruppen ges en underordnad position, det vill säga att 

man inte anger vad som krävs. De demokratiska värderingarna man riskerar att förmedla är att 

personalgruppens kompetens inte behöver anges. En tolkning av frånvaron av skriftliga 

policydokument på verksamhetsnivå, kan vara att man sänder ut signaler om att det inte är av 

vikt och att man inte prioriterar	  de demokratiska värdena som borde ligga till grund för 

samhället idag. För att den utsatta individens behov ska tillfredställdas kan bristen på 

formulerade kompetenskrav för denna personalkategori vara av betydelse. Avsaknaden av 

texter gör att man riskerar att förmedla en negativistisk värdering. I ett ideologiskt 

sammanhang är det av största vikt att man i stället sänder ut skriftliga värderingar som etiskt 

visar de demokratiska värderingarna som bör ligga till grund för all samhällspolitik. Det kan 

annars lätt uppstå ideologiska konfrontationer om ansvaret läggs över på kommunerna själva 

och de tjänstemän som ska personalrekrytera.   

	  

3.4.2	  Övergripande	  demokratisk	  retorik	  på	  systemnivå 

På en övergripande nivå används ord som vidta åtgärder och säkerställa. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (artikel 4) använder 
begreppet vidta åtgärder. 

Staterna ska vidta åtgärder i syfte att: 
- varje policy eller program tar hänsyn till rättigheterna för människor med funktionsnedsättning, 
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-satsa på utbildning av människor som arbetar inom konventionens områden, 
-främja forskning och utveckling av tillgängliga produkter, tjänster, utrustning och anläggningar som kan 
tillmötesgå de behov personer med funktionsnedsättning har.  

 

FN:s Konvention om barnets rättigheter (artikel 3) använder begreppet säkerställa. 

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller 
skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, 
personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 

 

FN:s Konvention om barnets rättigheter (artikel 23) använder sig också av begreppet 
säkerställa. 

Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och skall, inom ramen 
för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvara för dess 
omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden 
eller förhållandena hos andra som tar hand om barnet.  

 

Ordet lämplighet återkommer i flera texter, här har vi ytterligare exempel på hur man skriver 
om personalens personliga lämplighet. 

2 § Övrig personal som ger vård eller behandling ska ha den utbildning och erfarenhet samt	  personliga 
lämplighet som krävs för att utföra arbetet i enlighet med den eller de behandlingsmetoder som används i 
verksamheten och för att uppfylla verksamhetens mål.(SOSFS 2003:20).  

Om man läser vidare står det mer preciserat om vikten av att den person som förestår ett hem 

för vård eller boende har en adekvat högskoleutbildning som bör omfatta minst 120 poäng, 

detta berör inte annan personal. Personen ska också ha erfarenhet från liknande verksamhet 

och vitsord om personlig lämplighet. Där finns 12 olika punkter som Socialstyrelsen vill 

belysa som viktiga att personen ska ha tillräcklig kunskap och kompetens i, och kunna 

ansvara för. Tre av dessa är direkt riktade mot annan personals utbildning. 

• personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras, 
• personalens behov av handledning tillgodoses, 
• personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds (1§)  

 

SOSFS 2006:11 behandlar ett flertal punkter och beskriver närmare bland annat personal- och 

kompetensförsörjning. Där står under 5§ (en föreskrift) att ledningssystemet skall säkerställa 

att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att; 

• det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag 
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• personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna, och 
• personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens 

behov och kunskapsutveckling inom verksamhetsområdet 

Man kan också läsa under avsnittet allmänna råd att ledningssystemet bör säkerställa att det 

vid formuleringen av kriterier inför en upphandling särskilt	  uppmärksammas sådana kriterier 

som bidrar till att de varor och tjänster som tillhandahålls är av god kvalitet.(SOSFS 2006:11)  

   
3.4.2.1	  Analys	  på	  systemnivå 

I konventioner, rekommendationer och i deklarationer syns att man har haft personen med 

intellektuell funktionsnedsättnings perspektiv på problem som kan uppstå. Ett sådant exempel 

är när man försökt förutse och förhindrat eventuella problem som kan uppstå och som man 

kunnat undvika om man gjort det på annat sätt. I Salamancadeklarationen läser vi:	  

Genom att sprida kännedom om exempel på framgångsrika arbetssätt skulle man kunna förbättra 
undervisning och inlärning. Informationen om tillämpliga forskningsresultat skulle likaledes vara värdefull. 
Verksamheter i form av erfarenhetsinsamlingar och uppbyggnad av dokumentcentraler bör stödjas på 
nationell nivå och tillgången till källorna breddas (s.26).	  

Man har också tittat på möjligheterna att undvika problemen genom att komma fram till en 

skrift där man synliggör problematiken. I inledningen av Salamacadeklarationen står det att 

man har förhandlat med många länder där man lovar att följa överrenskommelsen. Det står 

också att: 	  

vi ska fortsätta och intensifiera vårt arbete på att ytterligare förstärka skolans viktiga uppdrag att förmedla 
och förankra de grundläggande demokratiska värden som det svenska samhället vilar på (s.5).	  

Man kan se att de använder ett språk som beskriver men samtidigt respekterar de med 

intellektuell funktionsnedsättning. I texten används ord som i syfte att, främja de 

funktionshindrade, satsa på utbildning och främja forskning. Språket som används visar en 

humanistisk ideologi där alla behandlas lika och är lika mycket värda. Man skriver t.ex.: 

Våld, främlingsfientlighet och andra uttryck för bristande respekt mellan människor måste motarbetas (s.6).  

Om försöket att sprida kunskap i hur man undviker att utsätta personer med intellektuell 

funktionsnedsättning för en segregerande och stigmatiserande miljö, kan man läsa i 

Salamancadeklarationen om vad tre skolor som lyckats att integrera barn med 

funktionsnedsättning, karakteriseras av. Det som var centralt var att de satte fokus på 

samarbetsprocesser: 
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Samarbete var både praktik och en manifestation av de integrerade värderingar som personalen förespråkade 
när de försökte skapa en gemenskap där alla individer, personal och elever var uppskattade (s.52).  

I Socialstyrelsens författningssamling används ett mer korrekt juridiskt språk, här används ord 

som ledningssystem, i enlighet med och säkerställa. Där står skrivet vilken lämplighet samt 

utbildning den person som ansvarar för verksamheter ska ha. Därefter nämner man att 

resterande personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Vid en analys av den texten ser 

man att personalgruppen som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning 

inte är en prioriterad grupp, eftersom de inte nämns överhuvudtaget. Här används ett språk 

som antyder att det finns en samhällssegregerande ideologi, även om man har försökt att 

skriva bort den. Ett exempel på det är att det för övrig personal inte står lika preciserat vad 

som krävs i utbildningsväg som för personal med ledande befattning. Vid en analys tolkas det 

som om det enbart är den ena av personalgrupperna som är viktig. 

 

3.4.3	  Sammanfattning	  	  

Samtliga texter andas ideologiska värden som handlar om människors lika värde. Men de är 

av övergripande karaktär snarare än konkreta. Texterna talar diffust om barn och ungdomar 

med intellektuell funktionsnedsättnings rättigheter. Texterna talar om barnens mänskliga 

rättigheter utan att vara värderande, specifika och konkreta, därmed riskerar de att inte få 

genomslag i verksamheter på kommunal nivå, som t.ex. handlar om kompetenskrav för 

personal. Det man möjligen kan definiera som konkreta riktlinjer som finns angivet i de 

analyserade texterna uttrycks i begrepp som lämplighet som krävs.  

I internationell och övergripande nationell text tar man den enskilde individens perspektiv. 

Nationella texter som är ämnade för att styra kommunal verksamhet belyser problematiken ur 

ett målstyrt perspektiv med organisationens mål som utgångspunkt. En syn på människor 

utifrån de demokratiska värden som är typiska för västerländsk retorik uttrycks i 

internationella texter. Men de preciseras inte och uttrycks inte i konkreta riktlinjer.  

Sammanfattningsvis kan man säga att texterna beskriver demokratiska värden, individens 

rättigheter, personer med funktionsnedsättnings rättighet men inte något om hur detta ska 

uppfyllas i relation till utbildningskrav och kompetens för personal som arbetar med barn och 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, vilket avses i denna studie.  Nationella 

kompetenskrav finns inte heller i texterna. 
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3.5	  Diskussion	  

Bakomliggande förhållningssätt och värderingar bakom textdokumentens formuleringar kan 

bottna i en västerländsk ideologi. Det innebär också att ideologin förändras med de för 

stunden gällande reglerna i samhället. Övertygelse och dess syfte kan istället förändras 

allteftersom de samhällsvetenskapliga och politiska influenserna förändras. När och om 

värderingar i samhället förändras kommer den västerländska ideologin också att förändras. 

Detta till skillnad från antika ideologier som finns nedtecknad och därför står mer fast som 

t.ex. kristendomens texter. Den förändras inte i lika hög utsträckning över tid eftersom den 

finns nedskriven. Man kan i denna studie se en antydan till att språket som används i 

konventioner, rekommendationer och i deklarationer, i förlängningen bottnar i en ideologi där 

människans rättigheter står i centrum. Samt att språket i texterna som används i lagar och 

statliga policydokument kan vara influerade av en mer västerländsk ideologi. Man kan ha 

kommit ifrån det egentliga syftet, det vill säga att alla människor är lika mycket värda. 

Eftersom de nu gällande allmängiltiga reglerna i samhället visar en alltmer segregerande 

vision av samhället. 

En förklaring till att språket använts som det har gjorts i internationella lagar, regler och 

konventioner kan vara att de ska gälla för en stor mängd olika folkgrupper. De olika 

medlemsländerna har från början haft lite olika ideologiska syner på gruppen med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Texterna ska ena denna stora grupp av människor och 

använda sig av en text som kan stämma för dem alla. 

Förstudien avsåg att undersöka om det i utvalda kommuner finns policydokument som visar 

lägsta utbildningsnivå för att få arbeta med barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Eftersom det snart visade sig att inga policydokument stod att finna, 

inriktade jag huvudstudien på nationella och internationella styrdokument. Varför finns inte 

det efterfrågade policydokumentet på kommunal nivå? När urvalet av texter gjorts på 

nationell och internationell nivå, och de har analyserats enligt en kritisk textanalys, står det 

klart att man är vag i formuleringarna vad gäller utbildningskrav för dem som ska arbeta med 

barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Varför är man det? När man 

läser texter gällande kraven för den person som ska förestå verksamheter som rör ovan 

nämnda barn är formuleringarna betydligt mer precisa (SOSFS 2003:20) än vad som anges för 

övrig personal. Man kan också se en stor skillnad i hur andra yrkens utbildningskrav 
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formuleras betydligt mer exakt. Söker man i en rekrytering efter en speciell personalgrupp, är 

det brukligt att den personalkategorin nämns vid namn. Dessutom brukar det stå vilken 

utbildning man ska ha genomgått för att få det sökta arbetet. Här framgår att personalgruppen 

som ska arbeta med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning framstår som 

en målgrupp med klart underordnad position. Vi uttrycker ofta att vi har ett demokratiskt 

samhälle men vi tittar inte lika ofta på hur våra egentliga värderingar förmedlas.  För att 

arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning finns det två vägar att gå i 

utbildningsväg, den ena med inriktning mot barn och ungdomar, och den andra med inriktning 

mot den omvårdande sektorn. Kanske kan man där ana orsaken till varför det inte står 

närmare beskrivet vilken utbildning man bör ha. Om man funderar vidare kommer man 

ovillkorligen in på, finns inte den rätta utbildningen? Förändringar av utbildning och 

kompetenshöjande åtgärder har Socialstyrelsen (2003) tittat på inför kommande krav på 

framtidens personal. Detta berör även Andersson (2005) i sin undersökning om vikten av vad 

framtidens personal behöver för kompetens och färdigheter. De är båda överrens om att vikten 

är stor och att kompetenskraven behöver ses över. Detta skriver även Ceder och Sunesson om 

(2011). 

En annan fundering är då fortfarande, varför har man inte kommit längre i detta arbete? Har 

samhället ännu inte kommit så långt att de har accepterat personer med intellektuell 

funktionsnedsättning? Detta talar Furenhed (2010) om när han beskriver att intellektuellt 

funktionsnedsatta ofta väljs bort och görs osynliga. Är det i så fall en underliggande 

ideologisk inställning i samhället i dag.  

Man kan genom att titta på de styrdokument som vägleder kommunerna, se vilken utbildning 

som samhällsansvariga anser vara lämpliga för personalgruppen som arbetar med personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. Om man sedan tittar ute i verksamheterna ser man att 

det ändå är en hög procent av de anställda som har en lägre utbildningsnivå än vad som borde 

anses lämpligt. Vilket förstudien visar. Här kan man se att verkligheten inte stämmer överrens 

med de föreskrivna reglerna. Detta kan man läsa om i Socialstyrelsen (2003) som i sin rapport 

tar upp frågan med att över hälften av länsstyrelserna rapporterar att kommunerna har 

svårigheter att rekrytera lämplig personal. Kanske är influenserna i samhället så starka att man 

omedvetet segregerar både personalgruppen och de med intellektuell funktionsnedsättning.   

Texterna på internationell och nationell systemnivå kan tyckas vara tillräckligt tydliga för att 

alla med en intellektuell funktionsnedsättning ska få ett bra liv. Uppenbart är dock att det 
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beror helt på vilken inställning läsaren har till denna grupp av människor, när texterna tolkas. 

Det går att tolka ”personal med lämplig utbildning rekryteras” på en mängd sätt. Det ställs 

höga etiska krav på den personalrekryteraren som ska tolka den texten, ibland kanske för 

höga. Uppenbart är att det finns en mängd outbildad personal som ska kunna ta samma ansvar 

som en utbildad person förväntas kunna göra. Behöver vi höja vår etiska nivå eller behöver vi 

formulera om lagtexterna för att det inte ska gå att missförstå dem? 

Vilken syn på den här personalgruppen och de här ungdomarna andas dessa texter?  Att det 

inte fanns ett policydokument som anger vad som efterfrågas i utbildningsväg vid rekrytering 

för personal till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i någon kommun i det 

undersökta landskapet kan tyckas anmärkningsvärt. Är det obetydliga ungdomar vi diskuterar 

eller är det en personalkategori som inte behövs? Är det en vedertagen regel i samhället i dag 

att vi inte ska/behöver prioritera denna grupp. Vad säger det om vårt samhälle och vad säger 

det om vår nutida ideologi? Kan det vara så att de influenser och ideologier som påverkade att 

texter på systemnivå är formulerade som de är, inte genomsyrar vårt svenska samhälle i dag? 

Har vi under en längre tid levt fritt från krig och övergrepp på människor så att vi inte tycker 

att det är viktigt hur vi formulerar våra riktlinjer. De influenserna som styr på en internationell 

nivå eller systemnivå kanske inte har kommit oss så nära att de tas på allvar och genomsyrar 

vår tids samhällsideologi. På kommunnivå eller verksamhetsnivå tycks ekonomi t.ex. vara en 

större inverkande faktor än vad mänskliga rättigheter tycks vara. 

Tideman (2000) menar att alla kommuner i landet har samma handikappsideologiska 

principer men de tolkas olika beroende på var du bor i landet. Föräldrar till barn med 

intellektuell funktionsnedsättning svarar i stor utsträckning att de inte är nöjda med de insatser 

som kommunerna ger sedan uppdraget lagds på kommunnivå istället för på landstingsnivå. 

Han menar också att det finns två handikappideologiska vägar att välja på när man diskuterar 

samhällets upplägg och vår tids insatser för att göra samhället av idag till ett samhälle där 

personer med intellektuell funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett rikt liv. Antingen 

kan samhället välja att via utbildning, rehabilitering och liknande, ge den enskilda människan 

förutsättningar att leva ett självständigt liv. Här skulle i så fall utbildning spela en viktig roll, 

vilket också Socialstyrelsen (2003) pekar på i sin utredning. Man kan också välja att förändra 

samhället så att människors attityder och den fysiska miljön gör att man eliminerar situationer 

där handikapp gör sig påminda. Den ena ideologin fokuserar på individens svårigheter medan 

den andra ideologin fokuserar på hinder som samhället skapar.   
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Fler ungdomar diagnostiseras nu än tidigare. Det innebär en stor utmaning för LSS-

handläggare, att hitta lämpliga placeringar samt för kommunerna att hitta lämplig personal. 

Den större andelen diagnostiserade ungdomar är enligt mig, till stor del de som får en diagnos 

med ADHD. Det skulle enligt mig, kunna innebära att personal för gruppen med ADHD 

kommer att få företräde vid nyrekrytering. Detta kan i sig innebära att det blir allt svårare den 

närmaste tiden att rekrytera personal med kompetens för rätt omvårdnad för gruppen med 

svårare intellektuella funktionsnedsättningar. Eftersom diagnostiseringarna ökar så ökar även 

kommunernas behov av att hitta lämplig sysselsättning för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Trenden är att man alltmer söker efter placeringar ute i samhället, så 

kallade samhällsplatser (Andersson, 2005). Hon tar också upp i sin studie att det framkom att 

man måste ta hänsyn till kompetensbehovet från placering till placering eftersom det troligen 

varierar mycket mellan de olika placeringarna. Att handleda någon på ett postkontor innebär 

andra förkunskaper och kvalifikationer än för att handleda någon i en ICA butik. Enligt 

Furenhed (2010) var det förödande för en av pojkarna att han hade fått ge upp sin 

framtidsdröm om kommande yrkesval. Furenhed talar också om vikten av att känna 

samhörighet, skapa sig en identitet och övervinna sina egna begränsningar. 

Kommunernas ekonomi påverkas av samhällsekonomin i övrigt därtill har vi problematiken 

med de politiska prioriteringarna på nationell nivå Socialstyrelsen (2003). Detta kan innebära 

att det blir allt svårare för de enskilda kommunerna att leva upp till vad LSS lagen anser vara 

skälig nivå av hjälp till de berörda. Om vi dessutom tar med i diskussionen att allt fler 

diagnostiseras bör det innebära ett större ekonomiskt ansvar för den enskilda kommunen. 

Enligt Johansson (föreläsning 2011-03-21) kan fler ur gruppen med intellektuell 

funktionsnedsättning utföra ett betalt arbete än de som gör det nu. Förutsatt att rätt krav ställs 

på personer med intellektuell funktionsnedsättning samt att rätt personal med stort 

engagemang är rekryterade till tjänsterna. Med det synsättet skulle kommunernas ekonomi 

bättre kunna bära sig än vad de gör idag när unga vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning automatiskt förtidspensioneras och placeras på dagcenter. 

Det finns idag stora ekonomiska gap mellan olika samhällsgrupperingar. Det är dock möjligt 

för många, att av egen kraft eller med hjälp av samhällets stöd, förända sin situation. Det är 

dock inte möjligt för gruppen med intellektuell funktionsnedsättning att göra det av egen 

kraft. Det är de som klart har sämst förutsättningar för att kunna påverka sin situation och det 

är den gruppen som har det sämst ur ett välfärdssynsätt i samhället idag. De är helt beroende 

av att andra talar för dem och förändrar deras villkor.  
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Andersson (2005) diskuterade en intressant fråga, nämligen den som personer med 

intellektuell funktionsnedsättning själva uttrycker; Varför får inte vi vara med och bestämma 

vilken personal som ska jobba med oss?  Runt detta tänker jag att med rätt kompetens kan 

man som personal avgöra vad de med intellektuell funktionsnedsättning kan vara med och 

bestämma själv och när man som personal måste ta över en typ av förmyndarroll. Om man 

inte har rätt förutsättningar för att känna sig trygg på sin arbetsplats och i sin arbetsroll kanske 

det beror på att man inte fått rätt förutsättningar. För att kunna utöva ett arbete behöver man 

ha adekvat utbildning. Vi har läst i Socialstyrelsen (2003) att kommunerna gärna sänker sina 

yrkeskrav vid rekryteringsproblem samt att det främst är ur den yngre personalgruppen man är 

tveksam till sin yrkeskompetens. Det har också framkommit att Ceder och Sunesson (2011) 

slagit larm om att grunden för god kvalitet är gedigen kunskap. Och att det i dag tyvärr finns 

stora brister och sker allvarliga övergrepp på grund av att personal inte har den kunskap om 

funktionsnedsättningen som behövs.  Runt detta tänker jag att för den grupp som det är 

viktigast i samhället att ta hand om eftersom de är mest utsatta måste det också vara viktigast 

att man stärker personalens kompetens så att de gör ett bra jobb. Tidigare delade 

boendepersonal och personliga assistenter placeringen som de med lägst utbildningsnivå i 

landet, tillsammans med personal för äldreomsorgen. Eftersom det under senare tid har skett 

stora statliga satsningar för personal för äldreomsorgen har de nu höjt sin kompetensnivå och 

fått en bättre utbildad personal. Kvar står den grupp som ska ta hand om personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Ceder och Sunesson (2011) menar att gedigen kunskap är 

grunden för god kvalitet inom LSS-området. De påpekar att omfattande centrala satsningar 

behövs för att höja kompetensnivån för verksamheter för människor med 

funktionsnedsättningar.  Socialstyrelsen inleder nu ett arbete med att formulera nationella 

kompetenskrav för detta ändamål. En önskan är då att man arbetar med de innehållsliga 

aspekterna av den skriften så att den idealiserade bilden av personalgruppen inte framstår som 

en med underordnad position, utan lyfter upp målgruppen och bjuder in dem till det svenska 

demokratiska samhälle vi i övrigt har. 
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3.6	  Slutord 

Övergripande syfte för huvudstudien gäller vilket förhållningssätt och värderingar som 

speglas i statliga och kommunala lagar och deklarationer, nationellt och internationellt 

gällande kompetens för personer som ska arbeta med barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning. I första hand gäller det personal inom kommunal korttids verksamhet.  

Resultatet från förstudien visar att det inte finns några riktlinjer i de studerade kommunerna. 

Enligt uppgift från SKL ligger ansvaret hos varje enskild kommun. Det kan vara ett tecken på 

att det i samhället idag inte är en prioriterad grupp av människor. Detta gäller då både 

personalgruppen som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och 

personerna med intellektuell funktionsnedsättning själva. Ideologiskt visar detta att vi inte 

lever upp till de etiska kraven som vi säger oss leva efter, att alla människor är lika mycket 

värda. Det kan tolkas som att vi har lärt oss att vända kappan efter vinden, och när ingen ser 

tycker vi inte att vi behöver visa hänsyn till våra medmänniskor. Människan och samhället av 

idag verkar vara mer av ögontjänare och vill gärna att andra ska se om vi gör en god gärning.  

Vi känner nog alla igen en orättvisa när den uppstår men det är svårt att förstå hur man skulle 

kunna göra ett samhälle rättvist. Det är en laddad ideologisk fråga. Alla politiska partier har i 

grund och botten samma grundvärdering att alla människor är lika värda, men de har olika syn 

på hur man ska kunna uppnå de målen. Mänskliga rättigheter är inte något som ska förändras 

med tid och politik, det borde inte behöva skrivas om lagar och styrdokument för varje gång 

ett land byter politisk inriktning. De bottnar i etiska värderingar och ska istället fungera som 

en sorts överideologi.  

Vi gör under hela vårt liv aktiva val som påverkar både oss själva och andra. Vi gör alla val 

som gör avtryck till den efterlevande världen. Med dessa slutord vill jag påstå att vi i 

förlängningen kan påverka hur vi betraktar dels gruppen med intellektuell 

funktionsnedsättning och dels personalgruppen som arbetar med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Om hela samhället betraktar de båda grupperna med den respekt de 

förtjänar tror jag att vi gör ett aktivt val som i förlängningen lyfter deras status.    
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3.7	  Fortsatt	  forskning	  

Det hade varit intressant att närmare undersöka hur och med vad man kan komplettera den 

ena eller den andra av de utbildningar som finns idag. Detta för att komma fram till EN 

utbildning som ger personalkategorin som arbetar med intellektuell funktionsnedsättning en 

större kompetens och en yrkesbenämning. 

Det hade också varit intressant att i en landsomfattande undersökning, undersöka om det finns 

policydokument som anger vad personalkategorin som arbetar med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver för kompetens.  

Det finns inte någon forskning på hur ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning 

upplever hur deras situation är, om personalen som arbetar med dem inte har någon 

utbildning. Detta bör därmed studeras. Det finns inte heller aktuell forskning om betydelsen 

av personalens utbildning i andra hänseenden. 
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Bilaga 1 

   Bengtsfors 110131 

 

Till berörd Enhetschef 

 

Hej! 

Jag heter XXXXXXXXXXXX och studerar specialpedagogik på Karlstads universitet. I mitt 

examensarbete kommer jag att undersöka om det i er kommun finns policydokument, 

gällande minimikravet på utbildningsnivå vid anställning av personal som ska arbeta med 

utvecklingsstörda barn och ungdomar. 

Jag skickar ut detta brev till XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX. Jag riktar mig till 

enhetschefer över personal som är anställda för att arbeta med utvecklingsstörda barn och 

ungdomar mellan 6-18 år. Det kan röra sig om skolpersonal, korttidspersonal, boendepersonal 

mm.  

Undersökningen kommer att läggas fram i form av en rapport. Jag kommer att skriva att det 

rör sig om ett län i Sverige, men inte mer preciserat än så. Det kommer därför inte vara 

möjligt att se vilken kommun svaren avser. Om intresse finns, kan ni få tillgång till den 

slutgiltiga sammanställningen i rapportform. 

Enklaste sättet att skicka dokumenten på kan vara över e-post, men det går lika bra med 

papperskopior. Jag skulle behöva ha ert svar inom 10 dagar för att sedan hinna med att 

sammanställa dem. 

Har ni frågor eller om något är oklart, hör av er. 

Tack på förhand. 

 

 

Med Vänlig Hälsning    
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

              
 Vilken är din högsta avslutade utbildningsgrad?     
 Högstadiet  Gymnasiet  Högskola    
              
                 
                 
              
 Vilka ämnen, delkurser, som ingick i din utbildning,     
 känner du att du haft nytta av i ditt arbetsliv?     
              
                           
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                           
              
 Vilka kurser har du gått, efter utbildningens slut?     
              
                           
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                           
              
 Vad saknar du i utbildningsväg för att känna att du kan     
 genomföra ditt arbete på ett tillfredställande sätt?    
              
                           
                
                
                
                
                
                
                
                
                           
       

Tack för hjälpen! 


