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ABSTRACT 
This study examines how the staff at a serviced housing for persons with developmental disabilities 

understands and manage their professional roles, and how they interact with the users. The material 

consists mainly of participant observation and interviews with duty personnel. The study has an 

existentialist/phenomenological framework and describes how personnel perceived their work 

situation as problematic and how this affected the staff's way of relating to and interact with the 

users. There was instances in which the staff exercised power over the users. The thesis also shows 

how the staff's jointly designed practical routine had compromising effects on the ethical principles 

they highlighted as important to follow in the interviews. The study shows that it is possible to 

understand the gap between the staff's ideals and practices based on their efforts to establish 

security, continuity and predictability in a situation that was perceived as unsafe. 
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“There are three principles in a man's being and life: The principle of thought, the principle of 
speech, and the principle of action. The origin of all conflict between me and my fellow-men is 
that I do not say what I mean and I don't do what I say.” (Buber 2016:76) 

INLEDNING 
Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har som syfte att utifrån ett fenomenologiskt och interaktionistiskt perspektiv 

undersöka hur personal på ett serviceboende för personer med en psykisk utvecklingsstörning 

förstår och hanterar sin yrkesroll, samt hur de i sin yrkesvardag interagerar med boendets brukare.  

De frågor uppsatsen söker svar på är: 

• Hur upplever personalen sin arbetssituation? 

• Vilket typ av yrkesroll skapar och upprätthåller personal i sin relation till serviceboendets 

brukare? 

• Hur är personalens beskrivningar av den egna yrkesrollen relaterade till hur de förhåller sig 

gentemot brukarna i sitt faktiska arbete? 

Från institutionsvård till serviceboende 

En snabb skärskådning av vårt förflutna ger vid handen att samhällets hantering och syn på 

handikappade personer avtecknar sig som ett mörkt kapitel i vår historia. Personer med en 

utvecklingsstörning har genom historien likväl som idag på olika sätt och i varierande grader 

tvingats in i en marginaliserad tillvaro, stigmatiserats och därigenom förvägrats tillträde till 

arbetsliv och andra sociala domäner som medlemmar av samhället i övrigt tagit för givna 

(Gustavsson 1995:110,140). LSS-lagtiftningen, dess ideologier och den serviceboendeform som den 

är förbunden med är moderniteter i sammanhanget och det kan således vara på sin plats att ge en 

historisk bakgrund för att belysa vad som lett fram till dess uppkomst.   

Innan avinstitutionaliseringen, som påbörjades under 1970-talet, var det institutioner och anstalter 

som sörjde för omhändertagandet av personer som av samhällets dåvarande normsystem 

uppfattades som avvikande (Socialstyrelsen 2015:15). Många av de personer som i somliga fall 

levde hela sina liv på institution var personer som idag skulle ha omfattats av stöd enligt LSS 
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utifrån sitt handikapp. I kölvattnet av den institutions- och psykiatrikritiska debatt som  uppstod och 

pågick genom 1960-talet reviderades omsorgslagen 1967. Prioriteringen skulle istället ligga på den 

öppna omsorgen och samhället skulle verka in i det sista för att undvika anstalts- eller 

vårdhemsinternering för personer med en utvecklingsstörning. Den nya omsorgslagen föreskrev 

även att gruppbostad skulle prioriteras före vårdhem, att bostaden skulle vara en del i den normala 

bebyggelsen samt att alla skulle ha rätt till en meningsfull daglig sysselsättning. De nya 

ideologierna genomdrev således stegvisa förändringar på vård- och omsorgsområdet i riktning mot 

integrering och normalisering. Ytterligare revideringar av omsorgslagen ägde rum 1985 och 1993. 

1997 antog regeringen slutligen en särskild lag om avveckling av samtliga specialsjukhus och 

vårdhem.  Regeringen beslutade i och med denna revidering att det var förbjudet enligt svensk lag 

att tvångsomhänderta personer med utvecklingsstörning och låta dem bo på en anstalt. Det dröjde 

emellertid ända till början av 2000-talet innan avvecklingen var fullt genomförd. (Grunewald 

2001:4869ff) 

Serviceboendet Maskrosen och LSS 

Maskrosens  serviceboende erbjuder bostad och stöd för personer som utifrån sitt funktionshinder är 1

berättigade till stöd enligt LSS. LSS är en rättighetslag som är menad att fungera som en garant för 

att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder skall kunna få det stöd i vardagen de är i 

behov av samt att de skall kunna påverka vilken typ av stöd och service de får. Lagens övergripande 

målsättning och ideologi är att den enskilde som mottar stödet därigenom skall erbjudas samma 

möjlighet att leva som övriga personer i samhället. En person som inte kan bo i en egen bostad 

utifrån sitt funktionshinder kan genom insatsen 9 § 9 LSS erhålla bostad med särskild service eller 

annan särskild anpassad bostad. I lagen framgår att verksamheten kan vara utformad på olika sätt, 

varav de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad. För att säkra förekomsten av god 

service, omvårdnad och ett gott stöd skall adekvat utbildad personal finnas tillhands. Vidare ges att 

verksamheten skall präglas av god kvalitet samt att den skall bygga på lyhördhet och respekt för den 

enskilda individens självbestämmande och dennes integritet. Personen som mottar stödet skall, i 

högsta möjliga utsträckning, vara medbestämmande och ha inflytande över hur insatsen ges. Inom 

ramarna för verksamheten skall individen ha rätt till fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter samt 

personlig omvårdnad. I begreppet om personlig omvårdnad ligger att personen skall få det stöd den 

är i behov av för att klara av de vardagliga göromål som den inte själv klarar av. Detta stöd skall 
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täcka in allt från praktiska sysslor i hemmet till assistans i sociala mellanmänskliga kontakter (SFS 

1993:387). I socialstyrelsens rekommendationer framgår också att serviceboendet bör integreras i 

bostadsområdet för att undvika en institutionell miljö (Socialstyrelsen 2015:17). 

     

Maskrosens serviceboende tar emot boende med funktionsnedsättning tillhörande personkrets 1, det 

vill säga personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Den typ av 

funktionsnedsättning som det är tal om ifråga om de boende på Maskrosen handlar om en 

intellektuell funktionsnedsättning, det vill säga en nedsättning av en individs förståndsfunktioner 

såsom tänkandet och minnet (Gustavsson 1995:11). För att bedöma handikappet vägs graden av 

individens intellektuella funktionsnedsättning samman med sociala och miljömässiga faktorer, 

såsom förmågan till social anpassning och till kraven i miljön (Grunewald 1996:39f,23,26). 

Historiskt sett har det använts en rad olika termer och begrepp för beskriva att en människas 

förståndsutveckling är hämmad och även idag existerar, beroende på sammanhang, mer eller mindre 

synonyma termer för denna typ av handikapp (Gustavsson 1995:11). När jag fortsättningsvis talar 

om handikappet har jag valt att använda mig av den funktionella, och för tillfället mest spridda, 

definitionen psykisk utvecklingsstörning. Det är också det begreppet som anammats i 

lagstiftningen. När jag  talar om de boende på Maskrosen kommer jag att använda mig av begreppet 

brukare. Detta är i linje med landstingets officiella terminologi och även ett sätt att markera att det 

är tal om personer med en funktionsnedsättning som nyttjar sin rätt till lagenliga stödinsatser. 

     

Maskrosen är beläget i utkanten av en mellansvensk småstad. Boendet var vid tidpunkten för 

fältarbetet inrymt i totalt tre normalstora hyreshus, varav två var intilliggande varandra. Det fanns 

också ett tredje hyreshus, ett typ av satellitboende, i en annan del av staden i vilket en ensam 

brukare bodde. De bostadshus i vilka de flesta av maskrosens brukare bodde låg i ett av stadens 

större hyreshusområden. I brukarnas trappuppgångar levde även personer som inte mottog stöd 

enligt LSS. På så vis var inget av hyreshusen exklusivt förbehållet Maskrosens serviceboende. 

Utöver informationsskyltar på personallägenhetens dörr och i entrén fanns vid tiden för studien 

ingenting i den yttre fysiska miljön som vittnade om att fastigheten inhyste ett serviceboende. 

Personallägenheten var belägen i den trappuppgång där merparten av serviceboendets totalt nio 

brukare bodde. Personallägenheten var den plats utifrån vilken personal utgick under sina 

arbetspass och det var också det utrymme i vilket de företog raster och planerade dagens arbete. Det 

är vanligt att boenden av denna typ tillhandahåller gemensamhetsutrymmen där personal och 

brukare kan sysselsätta sig med olika former av sociala aktiviteter. Detta var emellertid ingenting 
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som erbjöds av boendet under tiden för studien. Det inträffade dock att personallägenheten vid 

utvalda tillfällen temporärt fungerade som sällskapsrum för brukare och personal tillsammans. Detta 

i samband med exempelvis högtider eller fikastunder på kvällen. I samtal med personal och 

enhetschef framkom att stadens boenden för individer tillhörande personkrets 1 oftast var 

sammansatta och utformade utifrån brukarnas individuella vårdbehov, det vill säga utifrån vilken 

grad av omhändertagande brukarna ansågs vara i behov av. Brukarna vid Maskrosens serviceboende 

uppfattades utifrån de befintliga bedömningskriterierna som relativt högfungerande ställt mot 

brukare vid stadens övriga boenden av liknande typ.  

   

Vid tidpunkten för fältarbetet genomgick boendet en turbulent tid. Det framgick såväl genom samtal 

med personal som med enhetschefen att personalgruppen som följd av de slitningar de upplevde 

genomgått en rad åtgärder som syftade till att luckra upp de spänningar som uppstått mellan 

personalen på arbetsplatsen. En beteendevetare hade tidigare kopplats in för att medla mellan 

personalens skilda åsikter och en rad utredningar av varierande art hade inriktats på personalen och 

dess arbetsrutiner. Dessa utredningar inriktade sig emellertid inte uteslutande på konflikter inom 

personalstyrkan utan fokuserade också på upplevda problem kopplade till en av serviceboendets 

brukare.  

Maskrosens personal och brukare    2

Vid tiden för fältarbetet arbetade sju personal på boendet. Harriet var utbildad sjuksköterska och 

hade tidigare arbetat under 20 år inom äldreomsorgen. Hon hade vid tidpunkten för intervjun arbetat 

på boendet i ett år. Åsa hade tidigare arbetat på ett behandlingshem och hade sju års erfarenhet av 

att arbeta som personlig assistent. Hon hade en treårig gymnasieutbildning med vårdinriktning och 

var eftergymnasialt utbildad som vårdare. Åsa hade arbetat på Maskrosen i fyra års tid. Niklas var 

utbildad undersköterska samt mentalvårdare. Han hade arbetat inom psykiatrin sedan mitten av 

åttiotalet fram till 1997. Niklas hade arbetat på boendet i sju år. Ulrika hade en realskoleexamen och 

saknade formell utbildning med inriktning på vård och omsorg. Hon hade ingen tidigare erfarenhet 

av vård och omsorgsyrket och hade arbetat på Maskrosen i tre år. Lena började arbeta inom 

omsorgen 1989 och hade dessförinnan arbetat under 10 års tid inom industrin. Hon var utbildad som 

undersköterska och skötare och hade arbetat på boendet i, vad hon antog vara, mellan fem eller sex 

år. Kaj hade arbetat på Maskrosen i nio månader och hade tidigare arbetslivserfarenhet inom 
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industri och elbranschen. Han hade ingen tidigare erfarenhet av yrket och saknade utbildning med 

inriktning på vård och omsorg. Annika hade arbetat på boendet i fyra år och hade dessförinnan 

arbetat som dagmamma samt inom sjukvården. Hon var utbildad sjuksköterska och började arbeta 

inom LSS-omsorgen 1998. I personalstyrkan fanns också Anna, en person som figurerar i de 

deltagande observationerna men som jag inte hade möjlighet att intervjua.  

Då fältarbetet ägde rum bodde totalt nio brukare på Maskrosens serviceboende. Dessa var: Ellen, 

Johan, David, Fredrika, Håkan, Anders, Jens, Nina och Emanuel. Undantaget Nina var samtliga 

brukares lägenheter belägna i samma bostadsområde. Majoriteten av lägenheterna låg i samma 

hyreshus som personallägenheten och det fanns även brukarlägenheter i grannhuset. Ninas lägenhet 

låg i en annan del av staden och jag fick genom samtal med personal veta att detta arrangemang 

hade upprättats utifrån att personal inte upplevde att Nina fungerade tillsammans med de andra 

boende och brukarna. De menade att bakgrunden till detta var att hon lätt fattade agg gentemot 

andra personer som hade en funktionsnedsättning samt att hon ibland hade ett svårhanterligt och 

utmanande beteende. Sammantaget menade de att situationen kring henne fungerade bäst då hon 

inte levde i direkt kontakt med andra brukare och bodde i en miljö med få andra personer 

runtomkring sig. 

Forskningssammanhang 

Fram till slutet av 90-talet handlade forskningsgärningen gällande grupp- och serviceboenden för 

personer med psykisk utvecklingsstörning till i stor del om studiet av de som brukade vården. En av 

de första ingående studierna av personal i gruppbostäder för personer med psykisk 

utvecklingsstörning presenterade Ove Mallander i sin avhandling De hjälper oss till rätta. 

Normaliseringsarbete, självbestämmande och människor med psykisk utvecklingsstörning (1999) 

(Socialstyrelsen 2015:36). Mallander menar att själva det faktum att stödinsatserna organiseras och 

iscensätts genom lönearbete leder till en rad begränsande effekter i brukarnas tillvaro. Hans resultat 

gör gällande att det föreligger maktasymmetrier mellan personal och brukare som inverkar negativt 

på brukarnas möjligheter till inflytande över den vård som tillhandahålls. Studien lyfter särskilt 

fram hur den tidsstrukturering som är förbunden med lönearbete leder till inskränkningar i 

brukarnas möjligheter till självbestämmande. Mallander visar också att normaliseringsideologin i 

sig kan leda till begränsningar av handlingsutrymme och att tillvaron för de boende struktureras 

utifrån personalens arbetstider, arbetsgruppens värderingar etcetera (Socialstyrelsen 2015:26). 
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Med sin avhandling Interaktion i särskilt boende för personer med utvecklingsstörning och 

utmanande beteende (2013) representerar Helena Antonsson en mer samtida forskningsinsats där 

fokus hamnar på såväl personalens som brukarnas perspektiv. Antonssons syfte är att studera 

interaktionen mellan vårdare och personer med utvecklingsstörning i gruppbostäder. Avhandlingen 

syftar också till att klarlägga effekter av en utbildningsintervention för vårdare som arbetar i 

gruppbostäder. Avhandlingen tar sitt avstamp i de problematiska situationer som kan uppkomma på 

grund av brister i kommunikationen mellan vårdare och personer med utvecklingsstörning. 

Antonsson fokuserar på de situationer i vilka brukarna ger uttryck för ett utmanande beteende i 

form av exempelvis vägran, verbal eller fysisk aggressivitet. Antonssons resultat visar att det på de 

undersökta boendena förekom att personer med utvecklingsstörning var föremål för fysiska 

begränsningsåtgärder på basis av utmanande beteende och att den vanligaste metoden för fysisk 

begränsing var bälte i stol (Antonsson 2013:iiif). Avhandlingen betonar vikten och värdet av 

beprövad utbildning för såväl personal som de boende. Detta för att kunna förbättra interaktionen 

och därmed åstadkomma en högre nivå av tillfredsställelse för båda parter. För att frambringa ett 

framgångsrikt samspel mellan personer med utvecklingsstörning och deras vårdare framhåller 

studien betydelsen av att det finns möjlighet att bekräfta varandra, dela vardagshändelser samt ge 

varandra tid och utrymme. Antonsson poängterar även värdet av att i den vardagliga 

kommunikationen använda sig av ett tydligt och kongruent språk (Antonsson 2013:50).  

I likhet med Antonsson presenterar Ida Kåhlin en studie där hon intresserar sig för såväl personalens 

som brukarnas perspektiv. I hennes avhandling Delaktig (även) på äldre dar. Åldrande och 

delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad (2015) 

studerar hon hur funktionshinderspolitikens centrala målsättning kring delaktighet i alla åldrar 

efterlevs i praktiken. Studien fokuserar på personer födda före eller omkring 1960 och som utifrån 

sitt funktionshinder mottar stöd enligt LSS. Genom att vara födda omkring 1960 handlar det om 

personer som har direkta och personliga erfarenheter av den omvälvande förändring som, med 

början på 1960-talet, ägde rum på funktionshinderspolitikens område (Kåhlin 2015:79f). 

Avhandlingen lyfter fram att det existerar skillnader mellan hur äldre personer med intellektuellt 

funktionshinder själva upplever hur det är att bli äldre och hur detta beskrivs av personal. Vidare 

framkommer att det ej ges tillräckligt utrymme för diskussioner i det vardagliga om erfarenheter 

kring åldrande och att bli äldre. Istället beskriver Kåhlin att åldrandet av personal tenderar betraktas 

som ett rent fysiskt fenomen. Hon visar också på att det saknas förutsättningar i den existerande 

organisationsstrukturen och i den förefintliga kompetensen på boendet att erbjuda de boende 
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tillfredsställande stöd i dessa frågor. Studien visar även att de boendes ålder har betydelse för 

personalens förhållningssätt och föreställningar gällande delaktighet. Kåhlins slutsatser visar att 

personalen, utifrån sina föreställningar om åldrande, i många fall omförhandlar idéen om 

delaktighet till något som står i kontrast mot vad de officiella riktlinjerna vill mena. Istället för 

delaktighet handlar personalens förståelse gällande delaktighet om att de boende dels får göra 

aktiviteter tillsammans med andra, dels att etablera en känsla av sammanhang och trygghet i 

hemmet (Kåhlin 2015:85f).  

Elisabet Frithiof uppvisar med sin avhandling Mening, makt och utbildning - Delaktighetens villkor 

för personer med utvecklingsstörning (2007) något utav ett inifrånperspektiv på upplevelsen av att 

ha en funktionsnedsättning. Fritiof tar med en Foucault-inspirerad analysmodell utgångspunkt i ett 

empiriskt material som till stora delar består av två unga vuxnas livsberättelser om hur det är att 

leva med en utvecklingsstörning i en specialpedagogisk skolmiljö. Avhandlingen undersöker hur 

omvärldens maktmedel och förmenta sanningar om personer med utvecklingsstörning tar sig 

uttryck i hur de båda informanterna utformar sina livsberättelser, hur de upplever sig själva, sin 

tillvaro och sina möjligheter att påverka. Fritiofs resultat visar på en komplex bild där det hos de 

båda informanterna pågår en ständig pendling och dialektik mellan att å ena sidan beakta 

omvärldens koncept kring norm och avvikelse och å andra sidan att ta makten att definiera sig själv. 

Fritiof riktar med sin avhandling en kritik mot ett pedagogiskt ideal som vilar på en konstruerad idé 

om normalitet och hur detta inverkar negativt på handlingsutrymmet för personer med en 

funktionsnedsättning (Frithiof 2007:235ff.). 

Inom det etnologiska fältet finns få fullödiga aktuella forskningsinsatser som direkt är kopplade till 

denna uppsats ämne. Två avhandlingar, varav den ena fortfarande är under produktion, kan 

emellertid nämnas som på olika sätt knyter an till de teman som berörs i föreliggande uppsats. 

Helena Hörnfeldts forskningsbidrag får anses intressant utifrån fokuseringen på spelet mellan norm 

och avvikelse, en tematik som ofrånkomligt ligger i bakgrunden i studiet av ett fält där personer 

ingår som samhället tenderar betrakta som avvikande eller annorlunda. Kim Kallenbergs studie är 

intressant att nämna utifrån hennes föresats att, precis som jag, studera två grupper på en vård-/

omsorgsinrättning mellan vilka det föreligger ett beroendeförhållande.  
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Helena Hörnfeldts avhandling Prima barn, helt u. a. Normalisering och utvecklingstänkande i 

svensk barnhälsovård 1923-2007 (2009) undersöker den svenska sjukvårdens utvecklingskontroller 

av barn i fyraårsåldern som ägde rum mellan 1923 och 2007. Hörnfeldt anlägger ett 

diskursanalytiskt perspektiv och vill genom detta frilägga vilka diskursiva ordningar och strukturer 

som låg till grund för hur kontrollerna kunde bestämma vissa barn som normala och andra som 

avvikande. Avhandlingen har också som syfte att undersöka hur dessa kontroller i sin praktik 

användes för att skapa en idé om det normala barnet. Hörnfeldt vill genom sin studie visa hur 

konceptet normalitet formas och hur framväxten av en idé gällande normal utveckling samverkar 

och relaterar till kategorier såsom kön, klass och etnicitet (Hörnfeldt 2009:265). Studien visar att 

barnhälsovården fortsatt fungerar som ett viktigt instrument i uppbyggandet av idéen om en ideal 

stat. Av Hörnfeldts studie går det också att utläsa att det främst är den svenska medelklassens 

kulturella modeller och normativa standard som ger riktning för vad som uppfattas som normalt i 

fråga om föräldraskapet och barnets utveckling (Hörnfeldt 2009:272).  

Kim Kallenberg, doktorand i etnologi vid Södertörns högskola, inledde under hösten 2011 en 

avhandling om Sveriges statliga institutioner som bedriver tvångsvård av ungdomar. I fokus för 

avhandlingen är behandlingspersonalen och hur de i vardagliga samtalssituationer med varandra 

och de placerade ungdomarna berättar om sitt arbete utifrån teman gällande förståelse av ungdomar, 

av behandlingen samt den egna yrkesidentiteten. Kallenberg använder sig av ett diskursteoretiskt 

logikperspektiv och analyserar sina fynd utifrån koncept såsom makt, fantasi och logik. Arbetet med 

avhandlingen är pågående och disputationen är planerad att äga rum i mars 2016. 

Termer, begrepp och teoretiskt perspektiv 

Denna uppsats övergripande teoretiska ramverk är fenomenologiskt. Merparten av min inspiration 

hämtar jag från den Nya Zeeländska antropologen Michael Jacksons existentialistiskt färgade 

fenomenologi. 

Jackson tar sin utgångspunkt i etnologen George Devereaux när han poängterar hur såväl 

antropomorfiskt tänkande som vetenskapen i sin essens tjänar som ett sätt att tämja vår panik och de 

kosmiska ångestkänslor som uppstår i mötet med en värld som upplevs som oöverblickbar, 

främmande och kaotisk. Genom ett fenomenologiskt synsätt menar Jacksons att den etnografiska 
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blicken hamnar närmare subjektets faktiska levda verklighet, dess vardag, dess livsvärld  (Jackson 3

1996:6). Fenomenologin blir genom detta ett vetenskapligt perspektiv med en ambition att studera 

och beskriva människans upplevelser, dess medvetande såsom det tar sig uttryck i nuet innan det 

blir föremål för vetenskapligt och teoretiskt systematiserande (Jackson 1996:2).  Istället för att fästa 

intresset vid hur historiska, sociala och politiska krafter påverkar individen och är konstituerade 

epistemologiskt blir det fenomenologins uppgift att klargöra hur dessa strukturer upplevs i subjektet 

och hur individen förhåller sig till dessa (Jackson 1996:6). Jackson skriver:  

”A human life is seldom a blind recapitulation of givenness, but an active relationship with 
what has gone before and what is imagined to lie ahead” (Jackson 1996:11) 

Fenomenologin erbjuder genom detta ett sätt att betrakta individen som någonting som alltid 

befinner sig i ett kreativt förhållande till den värld den är bunden till, ett subjekt som karaktäriseras 

av sin förmåga att transcendera det redan givna. Kulturen kan utifrån detta perspektiv aldrig 

betraktas som någonting som ligger över, determinerar eller föregriper individen. Den livsvärld i 

vilken subjektet är placerad blir därmed ett spänningsfält i vilket det pågår en ständig dialektik 

mellan vad som är givet i nuet eller historien och vad som skapas för framtiden genom mänskligt 

agerande (Jackson 1996:11). 

Att fenomenologin vinnlägger sig om att ligga nära individens upplevelser, erfarenheter och det 

vardagliga livet innebär inte att fenomenologin blir till en renodlat subjektivistisk eller solipsistisk 

teori. Subjektiviteten, skriver Jackson, handlar alltid om att sträcka sig bortom det egna jaget. 

Genom att hämta inspiration från filosofer såsom Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty och 

Hannah Arendt poängterar Jackson att subjektiviteten alltid måste förstås som en fråga om 

intersubjektivitet och att erfarenhet alltid handlar om någonting som uppstår socialt, i växelspelet 

mellan individer (Jackson 1996:26). Genom att vara ett perspektiv som betonar individens aktiva 

och skapande förhållande till kulturen och de strukturer som omgärdar den blir det fenomenologiska 

perspektivet också ett sätt för mig att betona att studiet av kultur alltid innebär att fånga individer, 

skeenden och kulturella mönster i sitt ständiga tillblivande.  

 Livsvärlden (Lebenswelt) är ett begrepp som operationaliserats av fenomenologen Edmund Husserl och 3

avser den för-reflexiva tillvaron, den tillvaro och det vara som alltid föregår och är en förutsättning för all 
form av vetenskap. (Frykman & Gilje 2003:37) 
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En del kritik har riktats från forskarhåll beträffande användningen av ett fenomenologiskt synsätt 

inom det etnologiska fältet. Röster har bland annat höjts beträffande perspektivets tendens att ta 

alltför lite notis om övergripande sociala och ekonomiska faktorer och processer i sina analyser 

(Åström 1987:64f). Det har påpekats hur ett fenomenologiskt synsätt riskerar hamna i ett alltför 

subjektivistiskt förhållningssätt genom att bortse från kulturens sociala aspekter och diskursiva 

strukturer (Alfberg och Hansson 2011:9). Omvänt har också synpunkter riktats mot det 

diskursanalytiska perspektivet gällande dess tendenser att reducera individens betydelse och utgå 

från en, i viss mån, deterministisk syn på tillvaron (Jackson 1996:22, se även Frykman och Gilje 

2003:31). Ur mitt perspektiv erbjuder fenomenologin ett sätt att möta och beskriva individen som 

sammanflätad med de omkringliggande strukturerna, men alltid med en egen förmåga till att agera. 

Detta, i synnerhet, utifrån hur Jackson väljer att formulera hur det fenomenologiska perspektivet 

kan förstås och användas i en etnologisk kontext.  

Inom ramarna för det fenomenologiska perspektivet har jag valt att belysa mitt material utifrån 

teorier hämtade från den kanadensiska sociologen och antropologen Erving Goffman. Huvuddragen 

i min teoretiska modell är baserade på de resonemang som återfinns i Goffmans bok Jaget och 

maskerna - En studie i vardagslivets dramatik. 

Goffmans sociologiska perspektiv brukar kallas för det dramaturgiska perspektivet (Giddens, 

2003:101, se även Angelöw och Jonsson 2000:24). Goffman använder sig av en begreppsapparat 

som hämtat inspiration från teaterns värld och presenterar samhället och det sociala livet som en 

scen på vilken individen alltid är inbegripen i ett dramaturgiskt spel. Den sociala scenen blir för 

Goffman den plats där vi genom ett framträdande och med hjälp av olika sceniska tekniker 

presenterar oss själva som individer, eller som medlemmar av en grupp, för andra (Goffman 2004a: 

11f.).  

Den individ som träder in som ny och relativt okänd i en social situation eller scen, för att tala med 

Goffman, kallar han aktör. För Goffman är individen alltid inkastad i en social interaktion med sin 

omgivning som innebär att scenens deltagare alltid utövar ett ömsesidigt inflytande över varandras 

beteende och möjligheter att uttrycka sig. Aktörens uppgift blir att utföra ett framträdande inför den 

sociala scenens deltagare, dess publik, för att därigenom påverka deras inställningar till henne och i 

förlängningen utformningen av den sociala roll, eller identitet, hon tilldelas i sammanhanget. 

(Goffman 2004a:23). Det skall också påpekas att individen, även om den alltid strävar efter detta, 
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inte kan ha fullständig kontroll över vilka signaler och budskap den sänder ut och överför. Mycket 

av den information en individ avger i en social situation sker omedvetet och tolkas symboliskt. En 

stor del av makten över hur situationen och individen skall definieras ligger därmed hos publiken 

och hur denna väljer att tolka och motta framträdandet (Goffman 2004a:12f.). 

Med avseende på hur individens framträdande gestaltas kommer med tiden vissa handlingsmönster 

eller rutiner att växa fram, rutiner som kommer att gälla som riktningsgivande för det fortsatta 

samspelet mellan scenens olika aktörer. Om en individ är konsekvent i sitt sätt att överföra intryck 

till sin publik, och på så sätt spelar sin roll troget, kommer ett socialt mönster att uppdagas, ett 

samband som sedermera tilldelar den agerande en social roll förknippad med upprätthållandet av en 

viss uppsättning rättigheter och skyldigheter (Goffman 2004a:23). Något som ligger i botten för 

detta sociala spel är att scenens samtliga deltagare alltid är inkastade i en kamp för att upprätta en 

given definition av den situation i vilken de befinner sig. Även om det inte råder fullständig 

samstämmighet mellan deltagarnas personliga åsikter menar Goffman att det ändå är sannolikt att 

det upprättas en kollektivt delad precisering av situationen, en vad Goffman kallar preliminärt 

fungerande enighet (Goffman 2004a:18). Goffman skriver:  

”Samtidigt som vi betonar den omständigheten att den ursprungliga situationsdefinition som 
framställs av en individ kan tänkas komma att förse den gemensamma aktivitet som sedan 
följer med en aktionsplan eller ett program, samtidigt som vi betonar denna handlingsaspekt 
får vi inte borte från den avgörande omständigheten att varje definition av situationen som 
projiceras också har en utpräglat moralisk karaktär” (Goffman 2004a:21) 

Med detta sagt döljer det sig krav och förväntningar inom varje situation som utspelar sig på det 

samhälleliga sociala planet; moraliska anspråk och strukturer som upprättar gränser för hur 

individen tillåts agera, tala och röra sig. Detta är givetvis effekter som i det långa loppet också 

kommer att påverka ett givet subjekts uppfattningar om sig själv och dess möjligheter att upprätta 

ett, för situationen, sammanhängande ”jag”. 

Då denna uppsats gäller studiet av ett kollektiv kommer jag att använda mig av Goffmans 

resonemang kring team och teamframträdande för att kunna belysa den sociala interaktionens olika 

aspekter på gruppnivå (Goffman 2004a:73ff). Teambegreppet erbjuder mig, med andra ord, 

möjligheten att analysera och beskriva hur och med vilka medel personalgruppen, i egenskap av 

team, samarbetar dramaturgiskt i framställningen av en rutin (Goffman 2004a:75). 
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Att fixera en mångfacetterad social verklighet med hjälp av metaforer och modeller hämtade ur 

teaterns värld har sina uppenbara brister, något även Goffman påpekade. Men likväl som metaforen 

har sina brister menar jag att den kan ges en konstruktiv funktion. Fältupplevelsen är ofta en 

omtumlande upplevelse där en strid ström av känslor och intryck drabbar forskaren. Goffmans 

modell har gett mig verktyg att etablera en distans till mitt material. Genom att dramatisera 

verklighetens mångskiftande ström av intryck har den också hjälpt mig att frilägga rutiner och 

mönster som annars riskerats uppslukas av vardagens tillsynes obetydliga fortvaro.  

Material och metod 

Följande uppsats empiriska material utgörs av intervjuer med ett urval av den tjänstgörande 

personalen samt deltagande observationer under deras dagliga arbete med boendets brukare. Då 

majoriteten av boendets brukare arbetade under dagtid valde jag att förlägga mitt fältarbete till 

kvällarna. Under den deltagande observationen vinnlade jag mig om att informera personal att jag 

stod till förfogande i det dagliga arbetet på samma sätt som de andra i arbetsgruppen. Min korta 

vistelsetid parat med det faktum att jag i deras ögon hade rollen som observerande ”forskare” gjorde 

sannolikt att min involvering i det dagliga arbetet blev mer begränsad än det i annat fall hade varit. 

Då jag inför mitt fältarbete inte hade några på förhand givna ramverk eller specifika ingångar kan 

min observationsmetod kategoriseras som öppen observation. Jag försökte med andra ord prova 

mig fram i omgivningen, ledd av personalens arbetsrutin och med så många sinnen och 

infallsvinklar som möjligt se vilka mönster som utkristalliserades i de intryck som kom emot mig 

(Öhlander 1999:78). För att i någon mån minimera risken att ständigt påminna personalstyrkan om 

min roll och för göra mig själv mer tillgänglig i det sociala samspelet valde jag att nedteckna mina 

intryck då jag hade en stund för mig själv (Öhlander 1999:83). Anteckningarna i form av kortare 

sentenser och stödord sammanställdes till löpande text i samtid med att jag kom hem på kvällen. 

Min ambition var att åstadkomma vad Glifford Geertz betecknar som tät etnografi. Ett slags 

livgörande detaljrika beskrivningar av den omgivning som möter forskaren (Öhlander 1999:84).  

   

Intervjuerna genomfördes i ett av rummen i personallägenheten. Valet av plats var utifrån min 

synvinkel inte ideal men av nödvändighet för att få utrymme tidsmässigt att intervjua merparten av 

den tjänstgörande personalen. Att intervjuerna genomfördes just där fick sannolikt också en viss 

effekt på hur personal valde att utrycka sig under intervjuerna och vilket perspektiv de utgick ifrån. 

Boendet var under utredning då materialet insamlades och det är troligt att personalen, åtminstone 

inledningsvis, var mer avvaktande än vad de kanske hade varit om intervjuerna hade förlagts på mer 
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neutral mark. Informaternas benägenhet att utrycka sig förtroligt begränsades också troligtvis 

utifrån att intervjurummets sekretess ständigt riskerade brytas i samband med en kollegas plötsliga 

ärende i utrymmet. Intervjuerna i sig var semistrukturerade. Frågorna fungerade endast som 

utgångspunkt för intervjuerna, särskilt i de fall samtalet stagnerade.  

   

Under insamlandet av materialet ställdes jag inför en rad frågor med etisk klangbotten. Flera av de 

ämnen och situationer jag berörde och ställdes inför under arbetet var av känslig art och jag har 

varit mån om att ta vägledning av de direktiv som anges i individskyddskravet (Pripp 1999:51). 

Personalen bemötte stundtals serviceboendets brukare på ett sätt som kan upplevas som kränkande  

och det var ofta deras yrkespraxis inte var i samklang med de ideal de gav uttryck för under 

intervjuerna. Jag beskrev inför fältarbetet tydligt mina avsikter med min studie och att samtliga 

inblandade parter, inklusive boendet som sådant skulle vara skyddade mot identifikation. Jag gjorde 

det också tydligt att deltagandet ägde rum på frivillig basis och att samtliga personal och brukare 

som ingick i den kunde avbryta sitt deltagande närhelst så önskades. Jag tydliggjorde också att 

materialet skulle vara skyddat för insyn för andra än mig och att det enbart skulle användas för den 

uppsats vars ämne jag presenterade för dem.  

    

Det material som ligger till grund för undersökningen insamlades under slutet av år 2004. Att 

färdigställandet har låtit dröja på sig har till grund en lång rad personliga biografiska 

omständigheter. Lång tid har förflutit sedan datainsamlingen och en naturlig fråga i sammanhanget 

är huruvida materialet har relevans idag. Jag menar att det har det. Arbetsplatsen finns kvar på 

samma plats och merparten av boendets brukare bor kvar där än idag. Därtill finns flera av de 

anställda från den tiden kvar i tjänst. Även om ledningar har kommit och gått är lagstiftningen den 

samma och formerna för den omsorg som erbjuds och det arbete som bedrivs inom ramarna för 

Maskrosen är i stort densamma. Jag hävdar också att själva de frågor jag ämnar besvara genom 

uppsatsens gång har relevans och är av intresse inom flera aspekter av andra människotillvända 

yrken inriktade på vård och omsorg. Den dynamik och de beroendeförhållanden som naturligt 

återfinns i kontakterna mellan Maskrosens brukare och personal ligger oftast också till grund för 

arbetsordningen i de flesta andra yrken av liknande art. Mina observationer och fältanteckningar var 

också detaljerade och omsorgsfullt genomförda, vilket var till stor hjälp för mig att levandegöra en 

situation i minnet som låg så pass långt tillbaka i tiden.  
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Uppsatsens empiriska material bygger på intervjuer med sju av de totalt åtta anställda på boendet. 

Intervjuernas längd varierade från 36 minuter till 70 minuter, varav majoriteten överskred 50 

minuter. Jag genomförde även fältobservationer på serviceboendet vid fem tillfällen. Samtliga av 

observationerna ägde rum under kvällstid mellan 15.00 och 21.00, då de boende var åter från sin 

dagliga verksamhet. 

Forskarens roll och verkligheten som social konstruktion 
”It is not enough for theory to describe and analyze, it must itself be an event in the universe 
it describes.” (Baudrillard 1988:99) 

Att träda in i den mångskiftande, komplexa och ofta paradoxala strömmen av intryck som utgör 

verkligheten och förvandla den till sammanhängande text ger upphov till en rad svårigheter och 

frågor. En text både öppnar upp och skymmer den verklighet den menar sig beskriva. Den 

vetenskapliga texten har samtidigt inbyggt i sin funktion att såväl förvandla som tämja det 

empiriska materialet och ge det ett objektivitetens sken. Billy Ehn och Barbro Klein beskriver att 

etnologiska studier oavlåtligt kräver att forskaren är medveten om att hen alltid är en del av det som 

studeras. Forskarens egen historia, dennes värderingar, egna förmenta kulturtillhörigheter etcetera 

påverkar i alla skeden det sätt på vilket studieobjektet upplevs och förmedlas av forskaren. I studiet 

sker med andra ord en upplösning av skiljelinjen mellan subjekt och objekt. Ehn och Klein 

understryker vikten av att förhålla sig reflexivt, att betrakta sig själv utifrån och på samma gång 

vara medveten om den egna självmedvetenheten (Ehn och Klein 1999:10f).  

   

Jag är uppvuxen i en miljö där en förälder under många år arbetade med psykiskt utvecklingsstörda 

på ett, som det vid den tiden kallades, gruppboende inom omsorgen. Som barn umgicks jag 

tillsammans med personal och de boende på fritiden och det hände även att jag firade jul och andra 

högtider på boendet. Det inträffade också att de boende kom hem till mitt föräldrahem för att ta en 

fika och umgås. Jag har till övervägande del varma, positiva minnen av detta. Jag minns också att 

jag stundtals kunde förvånas över vissa av mina vänners ibland lite nedlåtande uttalanden gällande 

de boende. Jag vill i min hågkomst av detta tro att de boende och deras handikapp för mig handlade 

om någonting i tämligen hög grad normaliserat. Denna personliga koppling till mitt undersökta fält 

gör givetvis att jag tar med mig en mängd förutfattade meningar, åsikter och värderingar in i arbetet. 

Jag kunde bland annat känna hur min allians, såväl innan som under fältarbetet, låg hos brukarna 

och de upplevelser jag föreställde mig att dom hade om tillvaron på boendet. Jag gick också in i 

projektet med vissa förutfattade meningar om vad som jag uppfattade som rätt och fel i personalens 
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arbetsmetoder. Utifrån detta har det också löpande genom processen varit av vikt för mig att 

förhålla mig reflexivt gentemot det material jag insamlat. För att utjämna denna bias har jag 

ansträngt mig för att finna perspektiv på materialet som i högre omfattning gett mig möjligheter att 

få en inblick i personalens perspektiv, att förstå dem utifrån deras egna utgångspunkter och de 

omkringliggande omständigheter som präglade dem i sitt arbete.  

    

I Peter Berger och Thomas Luckmans bok The social construction of reality - A treatise in the 

sociology of knowledge beskrivs den verklighet och den kultur i vilken vi lever som någonting som 

endast kan förstås i termer av något som ständigt skapas och ges legitimitet såsom verklighet i det 

sociala spelet människor emellan (Berger och Luckman 1991:30). Hos Jackson återfinns liknande 

tankespår. Han skriver:  

”The world is never something finished, something which thought can bring to a close; the 
world is always in the making, and our thoughts, like our actions, have meaning only in 
relation to the practical and social life in which we are engaged.” (Jackson 1996:4) 

Verkligheten, kulturen, identiteten och andra med detta relaterade fenomen måste utifrån detta 

perspektiv betraktas som någonting som kontinuerligt skapas, som en process och någonting som 

befinner sig i sitt tillblivande. Dessa begrepp och entiteter förstås som någonting vars förmenta 

innebörder och effekter är relationella, kontextuella och situationella. Det är också ett sådant, 

socialkonstruktivistisk, perspektiv på den kultur jag studerar som föreliggande uppsats anlägger 

(Alsmark 1997:11). Denna studie drar givetvis vissa slutsatser, frilägger mönster och beskriver vissa 

regelbundenheter i det objekt, den kultur, den studerar. På samma gång reducerar, förvränger och 

fryser den i tiden en pågående mångfacetterad social process utan definitiv form eller slut.  

KAPITEL 1  
Den bekymmersamma arbetsplatsen 

”I personallägenheten. Jag sitter på en stol intill en bokhylla som innehåller de mappar som 
på olika sätt är kopplade till de boende. Utöver mig och Kaj sitter där också två ur den 
övriga personalen. Kaj vänder sig om för att gå, stannar plötsligt upp i farten och säger 
sedan till mig: ’Har du hört vad som är det största problemet här? Vad som är svårast?’ Jag 
svarar att, ’nej, det har jag inte.’ ’Det är ju Emanuel, Emanuel är ju jobbigast, åtminstone 
enligt mig.’ Innan Kaj skyndar vidare ser han sig om mot den övriga personalen, liksom för 
att få bekräftelse. Det får han…” 
(Deltagande observation: 041108)  
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Utsnittet från de deltagande observationerna ovan är från den första dagen på serviceboendet. Jag 

minns att jag förvånades mycket över Kajs oväntade och direkta sätt att presentera vad som för 

honom framstod som särskilt problematiskt på arbetsplatsen. Det hade redan innan fältarbetet 

framkommit att Maskrosen genomgick en turbulent period. I min kontakt med enhetschefen 

berättade hon att personalgruppen hade genomgått en rad åtgärder som syftade till att luckra upp de 

spänningar som uppstått på arbetsplatsen. I intervjuerna med personal beskrevs bland annat hur de 

pratade illa bakom ryggen på varandra, hur de upplevde sig ha helt skilda uppfattningar om hur 

arbetet skulle bedrivas och hur detta ledde till dispyter. Många prioriterade ordning och struktur 

medan ett fåtal beskrev hur de i motvind strävade efter att ge brukarna mer utrymme för 

självbestämmande. En beteendevetare hade tidigare kopplats in för att medla mellan personalens 

skilda åsikter. Det hade kallats till krismöten och en rad utredningar av varierande art hade inriktats 

på personalen och dess arbetsrutiner. Dessa utredningars fokus föll emellertid inte uteslutande på de 

konflikter som upplevdes inom personalstyrkan utan i dem ingick också uppmärksammandet av 

Emanuel, en av serviceboendets brukare. Med understöd av omvärldens negativt fokuserade 

uppmärksamhet hade arbetsplatsen präglats till att förstås som problematisk. Kajs presentation kan i 

det ljuset ses som ett sätt att fåordigt men effektivt inviga mig som utifrånkommande i det 

perspektiv som för honom kapslade in arbetssituationen som helhet.  

”Det har vi ju papper på att det skall vi göra. Fast när var och en läser papper så tolkar var 
och en det efter sitt. Så vi har ju haft mycket som vi har arbetat med personalen då. Gått hos 
en beteendevetare och sådana saker, för att komma ihop oss som grupp så att det skall bli 
bättre för de boende också.”  
(Intervju med Harriet: 041122) 

Intervjuerna vittnade om att samtliga i personalgruppen var av den delade åsikten att det rådde 

osämja i arbetsenheten och många av resonemangen rörde sig såväl implicit som explicit kring 

strävandet efter att komma fram till en lösning på den upplevda problematiken. Tre huvudteman 

gick att urskilja i personalens berättelser när det kom till att definiera vari problematiken låg. Den 

tidigare nämnda Emanuel återkom i flera av intervjuerna då det prekära i arbetssituationen kom på 

tal. Under intervjuerna var det flera som beskrev en känsla av att vara utan ledning från högre ort 

och att det istället utformats ett informellt ledarskap på arbetsplatsen. Det fanns också en delad 

uppfattning om att verksamhetens syfte inte längre var verksamt och att detta lett till en känsla av 

osäkerhet och vilsenhet i personalgruppen.   
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Fixeringen av ett problem 

Under min intervju med Lena illustrerades hur Emanuel upplevdes som ett problem på följande sätt 

(även om det inte framgår av intervjuutsnittet nedan blev det under intervjun tydligt att den Lena 

pratade om var Emanuel):  

”Det är ett stort problem som vi håller på att tacklar med idag. Så vi har faktiskt inte 
kommit fram till någonting än, för det… Och han, den personen, eller brukaren han är lite 
inne på det här med att sätta sig på tvären med allting. Så att… Skriver vi en matlista med 
han eller vad vi än skall göra. Vi har haft särskilda scheman för han, han har varit… 
Besvärlig att haft att göra med överhuvudtaget om man säger. Inte släppt in oss och, ja…. 
Lite sådär.”  
(Intervju med Lena: 041111) 

Lena, precis som majoriteten av den övriga personalgruppen, beskrev Emanuel som ett bekymmer 

utifrån att han upplevdes som bråkig, lynnig, motsträvig och fysiskt närgången mot såväl personal 

som utomstående. Det framkom även att Emanuels anhöriga hade riktat skarp kritik mot 

personalgruppens agerande och beteende gentemot honom, något som de upplevde som både 

obehagligt och orättvist. Många menade att den stökiga situationen kring Emanuel hade gjort att det 

spridits oro och osämja hos både personal och övriga brukare.   

I fallet med personalgruppen på Maskrosen upplevde de sig vara under lupp från omvärlden. De 

berättade under intervjuerna om att ledningen hade kallat till krismöten, att en terapeut hade 

kopplats in och de ironiserade över att de på ledningens initiativ skulle mäta och utvärdera sitt eget 

arbete utifrån ett givet formulär. Många kände sig ifrågasatta och även utpekade som delvis 

bidragande till varför verksamheten inte fungerade. De presenterade flera utkast men kunde inte 

erbjuda ett entydigt svar på varför de hamnat i konflikt med varandra, varför problemen med 

Emanuel uppstod och hur avsaknaden av en tydlig ledning påverkade dem. Deras 

handlingsutrymme var utifrån detta omgärdat av hinder och makten att definiera sig som grupp 

upplevdes sannolikt ha övertagits av andra.  

För Jackson definieras det mänskliga villkoret av att ständigt vara infångad i spänningsfältet mellan 

mikrokosmos och makrokosmos; det vill säga att befinna sig i en pågående förhandling mellan vad 

som förstås som individens egen strävan och främmande krafters viljor (Jackson 2002:12). 

Individen förstås på så sätt som ständigt inbegripen i en existentialistisk kamp om att upprätta en 

känsla av agens, i synnerhet i sammanhang där de egna möjligheterna till handling är kringskurna 
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(Jackson 2002:14f) För att nå fram till en förståelse av det mänskliga perspektivet är det för Jackson 

nödvändigt att vända blicken mot människans livsvärld, utröna vilka trossatser och försanttaganden 

som inryms i den och vilka existentiella och praktiska syften dessa har (Jackson 1996:6). Jackson 

definierar människans livsvärld på följande sätt: 

”/…/ that domain of everyday, immediate social existence and practical activity, with all its 
habituality, its crises, its vernacular and idiomatic character, its biographical 
particularities, its decisive and indecisive strategies, which theoretical knowledge 
addresses but does not determine, from which conceptual understanding arises but on 
which it does not primarily depend.” (Jackson 1996:7f) 

Genom att utifrån sin livsvärlds trossatser berätta om Emanuel i termer av ett bekymmer; genom att 

sinsemellan såväl som under intervjuerna med mig återberätta upplevelsen av honom som bland 

annat motsträvig, bråkig och splittrande befästes förståelsen av honom som roten till ett problem. 

Genom att via berättandet förflytta den upplevda fokuseringen på dem själva som problematiska 

blev detta till ett led i personalens process för att försöka återfå en känsla av medbestämmande i hur 

de själva och deras situation skulle definieras. I de stunder personal delade sina erfarenheter om 

upplevelsen av Emanuel kunde också en känsla av kontroll etableras. Detta genom att en i själva 

verket svårfångad och komplex verklighet gavs tillfällig form- och platsmässig bestämning i ett 

givet subjekt.  

Det rådde en samstämmighet i en övervägande majoritet av personalgruppen om hur Emanuel 

kunde uppfattas. Annika representerade dock ett av de tydligaste undantagen och visade att 

situationen ikring honom inrymde flera dimensioner. I min intervju med henne beskrev hon saken 

på följande sätt (även här blev det under intervjun klart att den brukare Annika pratade om var 

Emanuel): 

”Så jag menar de sätter upp hinder innan man har provat någonting… Så… För jag 
menar… Då är det ju svårt med möjligheter också. Tycker jag. För det är, är ju liksom… 
Äh, vad skall jag säga… En speciell person då, som vi har att göra med. Väldigt svår… I 
sitt sätt att vara, han pendlar väldigt mycket i humöret och såhär… Men, på senare tid, ja 
du vet säkert vem det är då… Men, på senare tid så har han ju varit helt underbar, och jag 
menar… Det är ju det man får lov att se möjligheterna i nu, att såhär kan man göra med 
honom nu… För han har ändrat hela sitt… Ja yttre och inre med liksom och, helt annan 
person.” 
(Intervju med Annika: 041124) 
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Det som Annika uppfattade som hindrande för henne i sitt arbete var istället den övriga 

personalgruppen. Hon beskrev bland annat hur hon hade valt att ta ett steg tillbaka och höll sig i 

bakgrunden för att inte behöva, som hon sade, ”/…/ trampa någon på tårna.” Annika menade sig 

representera en världsbild som inte var kompatibel med den övriga personalgruppens. För att hon 

skulle kunna bibehålla sin autonomi och sitt handlingsutrymme blev det i hennes berättelse 

nödvändigt att, med stöd av sina upplevelser av Emanuel, separera sig från de övriga. I Annikas 

berättelse blev Emanuel istället viktig som symbol för att beskriva problematiken i den övriga 

personalgruppen.  

”/…/ no story is simply an imitation of events as they actually occurred.”, skriver Jackson. Vidare 

poängterar han att ett återberättande av ett skeende alltid innebär en omarbetning av den levda 

verkligheten och att denna omarbetning sker i syfte att göra den meningsfull och hanterlig. 

Mänskligt berättande förstås ur det perspektivet som en omstrukturering av den levda erfarenheten 

utifrån vår strävan efter att förstå oss själva som medverkande och betydelsefulla i ett öde som ofta 

erfars som bortom vår omedelbara kontroll (Jackson 2002:16f). Två från varandra skilda versioner 

av situationen kring Emanuel återfanns i personalgruppen. Sett i ljuset av Jacksons teori blev 

personalens tal om Emanuel till ett verktyg för att försöka bringa reda i en situation som de på olika 

sätt upplevde som svårkontrollerad. 

Ett dysfuntionellt syfte och en frånvarande ledning 

När jag nådde frågan gällande Maskrosens övergripande syfte var personalen ense om att det inte 

fullt ut fungerade. Den officiellt uttryckta målbilden var att samtliga insatser skulle fokuseras på att  

hjälpa de boende att nå så pass hög grad av självständighet att de en dag skulle kunna slussas ut till 

en helt egen lägenhet. Flera i personalgruppen beskrev att de gjort resultatlösa försök att få 

enhetschefen att på allvar lyfta frågan om att omformulera verksamhetens syfte. Åsa uppgav 

följande när verksamhetens officiella målbild kom på tal:  

”Det är ju ett serviceboende, än så länge. Så det är ju meningen att de skall bli så pass att 
dom skall kunna flytta ut någon gång. Men att det… Jag vet inte om det är någon om 
kommer att klara av att göra det här, det vet jag inte. Men det är väl meningen.” 
(Intervju med Åsa: 041109) 
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En av de tyngst vägande skälen till varför verksamheten hade hamnat i ett dödläge med avseende på 

sitt syfte menade personalen var brukarnas stigande ålder. Man menade att de flesta brukarna levt så 

pass länge med varandra och vant sig vid den typ av stöd som serviceboendet tillhandahöll att de 

skulle få det svårt att hantera ett mer självständigt liv. I min intervju med Ulrika beskrev hon 

situationen på följande vis:  

”Det skall ju vara en utslussningsenhet. Är man realist så funkar inte det. De klarar sig inte 
själva. Det bara är så… Jag tycker inte det. Alla blir sämre med åren, det blir vi alla. De 
som har försökt har kommit tillbaka. Jag tror de har en stor trygghet i det här än att de 
skulle bo var och en.”  
(Intervju med Ulrika: 041119) 

I personalens försök att nå en definitiv förklaringsmodell på varför syftet inte gick att uppnå hände 

det också att de riktade en viss del av skulden mot sig själva. I min intervju med Annika framkom 

hur hon upplevde att brukarna hade blivit mer passiva och bekväma med tiden och att de 

efterfrågade mer hjälp än vad de i själva verket var i behov av. I likhet med andra i personalgruppen 

funderade hon också om det var de egna arbetsmetoderna som var att beskylla för denna utveckling:  

”Om det är vi som gör att allting skall gå så fort för vi har bråttom till nästa? Jag vet inte. 
Det kan ju ligga lite i det också. ’Nej, skynda dig nu för nu måste jag iväg till den andra’. 
Fast det kanske är omedvetet?” 
(Intervju med Annika: 041124) 

Många delade uppfattningen om att bristen på ett fungerande syfte gjorde det svårt för dem att få en 

tydlig riktning i sitt arbete och ett helhetsgrepp om verksamheten. Det fanns även de som funderade 

om bristen på ett tydligt mål hade inverkat demoraliserande på personalgruppens självuppfattning, 

att det var någonting som ledde till att de kände tröstlöshet inför sin uppgift. Även om det rådde en 

skarp misstro mot serviceboendets möjligheter att uppnå verksamhetens övergripande målsättning 

fanns det ändå hos personalen en klar uppfattning om vad deras dagliga uppgifter skulle bestå i. 

Under intervjuerna beskrev personalen att det handlade om att finnas där som ett stöd för de boende 

i händelse av att de behövde hjälp med vardagliga bestyr i form av exempelvis matlagning, tvätt 

eller matvaruinköp. Det rörde sig också om att skapa trygghet genom att upprätthålla rutiner samt 

att sörja för att brukarna trivdes och hade det bra under sin tid på boendet. I min intervju med Niklas 

hade han följande att säga beträffande hur han såg på det officiella syftet och sin roll som personal:  

”Huvudsyftet från början det vet jag ju att det skulle vara en sluss då… Ut till ett alldeles 
eget boende. Men sedan i takt med att åldrarna har ökat på våra boende… och det är 
väldigt få om ens någon som verkligen vill ut för sig själv nu. Det där har liksom blivit lite 
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reviderat automatiskt att… Nu ser inte jag som att det här är en sluss ut. Nu är det väl… Ett 
ställe där de flesta tänker stanna… Och är jättenöjda med den hjälp och den stöttning som 
får i sina liv. Så jag ser det väl som att det är det som är uppgiften.” 
(Intervju med Niklas: 041117) 

Utifrån vad personalen valde att berätta existerade ett betydande glapp mellan vad de å ena sidan 

tyckte sig kunna se som möjligt och vad ledningen menade var deras primära arbetsuppgift. Vissa 

valde att revidera verksamhetens syfte utifrån sitt eget huvud och det fanns också de som upplevde 

sig själva och sina arbetskamrater som delvis skyldiga till att de inte längre fanns möjligheter att se 

på serviceboendet som en utsluss. Som framgår av intervjuutsnittet nedan var det också flera som 

menade att boendet saknade tydlig ledning uppifrån och att vissa i personalgruppen istället hade 

tagit på sig rollen som informella ledare, något som personal upplevde ledde till splittringar inom 

gruppen, gräl och en känsla av vilsenhet i fråga om hur arbetet skulle bedrivas. Harriet och Åsa 

förmedlade följande perspektiv på hur de upplevde ledarskapet på arbetsplatsen:  

”Inte så lätt att vara sina egna chefer och jobba samtidigt. Enhetschefen har inte varit stark, 
personalen har tagit över lite som de velat.”  
(Intervju med Harriet: 041122) 

”-Åsa: Jag tycker inte hon är en riktig chef. Nej, det tycker jag inte. För jag tycker en chef 
skall ju, det skall ju vara så som hon säger då eller liksom, det… Nej. ’Det är liksom såhär’, 
tycker jag i alla fall. Inga riktiga… Nej.  
-Jonas: Du kan sakna att det finns något riktigt nav i verksamheten? 
-Åsa: Ja” 
(Intervju med Åsa: 041109) 

För att människan skall kunna känna sig hemma och rotad i sin livsvärld är det enligt Jackson av 

vikt att det subjektiva perspektivet är förhållandevis i samklang med och ges erkännande av den 

övriga världen, makroperspektivet (Jackson 2002:34). Jackson definierar det som ett grundläggande 

mänskligt behov att känna sig rotad, att erfara att den egna individens eller den egna gruppens vara 

hör till en helhet som är större än det egna. Denna känsla av att känna sig hemma i världen, att vara 

rotad, är också en förutsättning för en individ att känna tilltro till och uppleva sig som medverkande 

i sin värld (Jackson 2002:14, se även Giddens 2003:97). Utifrån den bild som förmedlades av 

personalgruppen på Maskrosen var maktbalansen mellan deras livsvärld och ledningens perspektiv 

asymmetriskt. I personalens utsagor om hur de upplevde sin arbetssituation fanns också en mängd 

uttryck för otrygghet och vanmakt. De hade utan gehör försökt förändra boendets målsättning med 
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enhetschefen och upplevt att frånvaron av formellt ledarskap gjort att detta istället övertagits av 

medlemmar av personalgruppen.  

Med utgångspunkt i Jacksons teori är det rimligt att de upplevde sin situation som begränsad och att 

det uppstod i en känsla av vilsenhet och maktlöshet i och med att de tvingades arbeta mot och 

bedömas utifrån en målbild som de själva inte ansåg var realistisk. Den nödvändiga länken mellan 

den övriga världen, dem själva, arbetsgruppen och det arbete som utfördes saknades. Avsaknaden av 

ett tydligt och närvarande ledarskap var en omständighet som ytterligare försvårade personalens 

möjligheter att etablera en upplevelse av sig själva som betydelsefulla och medverkande i en större 

världslig kontext. Mot bakgrund av att personalen saknade ett tydligt mål att arbeta mot och en 

närvarande ledare är det min tolkning att de, med Giddens terminologi, saknade grundläggande 

tillit till det system och den arbetsgrupp i vilken de verkade (Giddens 2003:97). Hos personalen 

fanns en misstro till att serviceboendet som system hade möjligheter att vara vad det utgav sig för 

att vara och det fanns också en misstro mot den egna arbetsgruppen, deras anspråk på hederlighet 

och välvilja gentemot varandra (Giddens 2003:97). Mot bakgrund av detta är det rimligt att anta att 

personalgruppen i helhet befann sig i ett medvetandetillstånd som allt som oftast präglades av en 

tydlig ambivalens i förhållande till det sammanhang i vilket de verkade. Det vill säga att de befann 

sig i en position som gjorde det svårt för dem att uppbygga en tydlig definition av sig själva, sin 

egna grupp och det arbete de var skyldiga att genomföra. Detta, menar jag, gjorde också att det 

fanns begränsade möjligheter till att skapa och upprätthålla funktionella, trygga och socialt jämlika 

relationer såväl inbördes som gentemot boendets brukare.  

  

KAPITEL 2  
Arbetsvardag och brukarens privata sfär 

”Jag brukar inte fundera överhuvudtaget för, för mig är det självklart… att i den frågan, går 
man in och stänger sin dörr då är dörren stängd. Jag har absolut ingenting där att göra om 
dom har talat om att dom vill vara själva. /…/ För dom vill också ha ett privatliv precis som 
jag när jag kommer hem. Så att det, det måste man respektera stenhårt, tycker jag som 
personal.  
(Intervju med Lena: 041111) 

Under min tid på Maskrosen handlade personalens primära arbetsuppgifter om att vara de boende 

behjälpliga i diverse vardagssysslor såsom exempelvis att författa veckans matsedel, bistå vid 

matlagning samt assistera vid och förbereda inhandling av matvaror. Det hände också att personal 
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initierade till och medföljde vid diverse fritidsaktiviteter, såsom sportevenemang och liknande. 

Därtill var det personalen som administrerade utlämnandet av läkemedel till de brukare som  var 

ordinerade receptförskriven medicin. Det var dessa sysslor som utgjorde de fasta punkterna i 

personalens yrkesvardag och utifrån dessa som personalen strukturerade sitt arbete.  

Efter att dagens sysslor bland de boende delats upp mellan den tjänstgörande personalen vidtog 

oftast febril aktivitet. Ibland använde inte personal dörrklockan innan de gjorde inträde i brukarnas 

lägenheter utan nöjde sig med att avisera sin ankomst genom att hälsa i farstun. I de flesta andra fall 

använde de dock ringklockan men väntade sällan på att den boende själv öppnade dörren innan de 

klev in. Det var också sällsynt att personal valde att ta av sig skorna innan de gick in i lägenheterna. 

Den roll med vilken personalen mötte brukaren bar ofta många likheter med de beteendemönster 

man oftast tillskriver ”kamraten” eller ”familjemedlemmen”. Med understöd av brukarna rådde ofta 

en uppsluppen, skämtsam atmosfär och personal rörde sig i regel obehindrat och välbekant 

runtomkring i lägenheterna och dess förvaringsutrymmen. 

Den plats på vilken individen interagerar med sin omgivning refererar Goffman till som den främre 

regionen (Goffman 2004a:97).  I fallet Maskrosen var detta den plats där personalens framträdanden 

ägde rum och där de mötte sin publik, det vill säga brukarna. Under sitt uppehälle i den främre 

regionen betonar Goffman att det finns en uppsättning normer som individer tenderar sträva efter att 

upprätthålla. Han betecknar dessa som hövlighetsnormer och dekorum. Varav det förstnämnda avser 

det sätt på vilket individen bör behandla sin omgivning i den direkta kontakten med den och 

dekorum gäller det sätt på vilken individen bör uppträda då den inte interagerar direkt men 

omgivningen men befinner sig inom dess syn- eller hörhåll. Goffman urskiljer två undergrupper av 

dekorum i form av moraliska- och instrumentella krav. Han menar att de moraliska kraven är mål i 

sig själva och utgörs av regler gällande exempelvis sexuell anständighet, att värna om andras 

integritet och så vidare. De instrumentella kraven är inte mål i sig själva och definieras som regler 

om uppfyllade av arbetsnormer, aktsamhet om egendom etcetera. (Goffman 2004a:98) 

I personalens möte med brukarens och dennes sfär hamnade oftast de moraliska kraven i 

bakgrunden för de instrumentella. Det gavs från personalens sida lite notis om frågor såsom att ge 

akt kring brukarens integritet, dess privatliv och möjligheten att själv välja vilka som skulle få 

tillträde till lägenheten eller inte. Personalens fokus låg istället på vilka praktiska sysslor som skulle 

genomföras i hemmet. De ägnade därmed en större möda åt att upprätthålla de instrumentella 
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kraven. Det vill säga de krav som gällde upprätthållandet av en arbetsnorm; hur de gav sken av sig 

själva som en effektiv personal med avseende på de praktiska sysslorna.    

”Vi nådde dörren. Niklas ringde på klockan… vi väntade tills Johan öppnade dörren. Vi 
hälsade… Niklas tog här av sig skorna (Jag reagerade särskilt på detta, samt att han 
inväntade lägenhetsinnehavaren att svara på signalen innan han själv tog initiativ till att 
öppna dörren). Varför här och inte hos dom andra?” 
(Deltagande observation: 041115) 

Hos Johan, en av boendets brukare, var reglerna för dekorum annorlunda. Här inväntade i samtliga 

fall personal tålmodigt att Johan skulle öppna dörren och markerade också symboliskt sitt inträde 

genom att ta av sig skorna. Attityden och sättet på vilket personal rörde sig i lägenheten var också 

mer hövlig och avvaktande. I samtal mellan personal beskrevs Johan ofta som en duktig, 

ordningsam och renlig person. I kontakten med Johan berömde också personal honom för hans 

strukturerade sätt att vara, hans rena lägenhet och hans företagsamhet. Betydelsen av struktur, en 

ren och prydlig lägenhet och initiativförmåga var också några av de förhållanden och egenskaper 

som värderades högt inom personalgruppen. Detta var något som belystes såväl i samband med 

intervjuer som i det sätt på vilket personal talade med varandra under arbetets gång. Sett ur detta 

perspektiv kan personalens val av framträdande tolkas som ett resultat av att det i Johans lägenhet 

rådde samma typ av dekorum som personalen som grupp betraktade som det ideala. Mot bakgrund 

av detta tenderade det dekorum som platsen förkroppsligade vara mer riktningsgivande för 

personalens agerande än vad som föreskrevs av arbetsplatsens etiska riktlinjer.  

Verksamheten bakom kulissen 

”Jag hade precis anlänt och satt i vardagsrummet i personallägenheten tillsammans med 
Lena, Annika och Niklas. De diskuterade inledningsvis planering och upplägg inför kvällen 
när samtalet ändrade inriktning. De började prata sinsemellan om hur jobbigt de upplevde 
att det i nuläget fanns två enhetschefer som kämpade om samma utrymme. Hur de kände att 
de får dubbla budskap och att ekonomin var en särskilt problematisk fråga. Plötsligt ställde 
någon i personalgruppen en fråga i den pågående debatten: ’Undrar om enhetscheferna får 
det kapital som de spar in som bonus? man kan ju faktiskt fundera?’” 
(Deltagande observation: 041110) 

Personallägenheten var den plats från vilken samtlig personal utgick i sitt dagliga arbete. I 

lägenheten hade personal tillgång till vilorum, hygienutrymme samt ett kök för att tillreda egna 

måltider. Personalutrymmet utgjorde på så sätt en fysisk gräns mellan tjänstgörande personal och 
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brukarna. Det var endast i undantagsfall som denna gräns upplöstes och boendets brukare gavs 

tillträde till utrymmet, detta i samband med gemensamma fikastunder eller de fall någon av de 

boende hade någon fråga eller liknande. Lägenhetens status som samlingsplats för både vårdare och 

brukare var alltid något som sanktionerades av personal. Genom att vara kontrollerad av personal 

var det också här som arbetsgruppen hade tillåtelse att, utan att ta notis om tystnadsplikten, tala 

öppet  om boendets brukare. Det var i personallägenheten vårdarna företog sina raster och där de 

innan skiftets start planerade sinsemellan hur dagens arbete skulle läggas upp. Det handlade 

företrädesvis om att personal sinsemellan bestämde vilken brukare de skulle ansvara för under 

kvällen samt vilken typ av sysslor som skulle genomföras i respektive brukarlägenhet. Det var 

också på denna plats all den för arbetsordningen nödvändiga informationen fanns samlad kring de 

boende och verksamheten. Där fanns bland annat akter och journaler på respektive boende, samt 

information om närstående. Lägenheten var den fasta punkt i det dagliga rutinen till vilken de 

arbetande kontinuerligt drog sig undan då de inte var aktivt i tjänst hos boendets brukare.  

Goffman skriver: 

”Det har tidigare påpekats att när man utövar sin aktivitet i andra personers närvaro 
accentueras vissa sidor av aktiviteten på ett expressivt sätt medan andra aspekter, som kan 
skada det intryck som skapats undertrycks. Sådana särskilt understrukna fakta uppträder 
ganska självfallet i det som har kallats för den främre regionen, men det kan också finnas en 
annan region - en bakre region eller ’bakom kulisserna’ - där de fakta som undertrycks 
kommer fram i dagen.” (Goffman 2004a:101) 

Personalgruppens lägenhet fick under fältarbetet många av de karakteristika som Goffman kopplar 

till konceptet kring den bakre regionen. Detta blev den plats på vilken personalen för en stund 

kunde distansera sig från den yrkesroll de, i varierande grader, bemödade sig med att upprätthålla i 

den direkta kontakten med boendets brukare. Denna bakre region kom i många fall fungera som en 

sorts forum i vilket personalgruppens olika medlemmar kunde koordinera sitt agerande tillsammans 

ute bland brukarna. Det blev också tydligt att personalen här gav mer fritt utlopp för vad de oftast i 

den direkta kontakten med brukaren valde att antingen undertrycka eller omformulera i mer blida 

termer (Goffman 2004a:102 ff, 151). Det kom också till ytan flera exempel på ett språkbruk rörande 

brukarna som stod i bjärt kontrast mot de officiella förväntningarna som fanns på hur personalen 

skulle utforma sina roller i den direkta interaktionen med de boende.  
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En av de boende, Ellen, som redan i ett tidigt stadium av fältarbetet hade utmålats av personal som i 

viss mån svårhanterlig kom vid flera tillfällen i fokus för personalens informella tal bakom kulissen. 

Efter en längre stunds diskussioner mellan tre vårdare i personallägenhetens vardagsrum kring 

Ellens, som dom uppfattade det, gåtfulla tidsuppfattning och hennes envisa benägenhet att ställa om 

sina klockor bytte samtalsämnet riktning. I de deltagande observationerna återfinns följande utsnitt: 

”Personalen talar om Ellens fixering vid läppstift. Någon frågar sig plötsligt, med 
förvåning: ’Har hon börjat med det igen?’ Annika talade om att Ellen sagt att hon vill 
gömma sina skönhetsprodukter på säkra ställen i sin lägenhet och att hennes gode man eller 
syster gett henne detta råd… Lena säger: ’Man känner sig onekligen lite anklagad’. Annika 
replikerar: ’Jo, jag frågade Ellen varför, då sade hon att det ju inte är för er som jag 
gömmer.  ’Hon sade så, men man undrar ju’. ’Inte vill jag ha de där grejerna som hon hållit 
på och… (Annika gör en min för att simulera avsmak) ’Nej! Usch! Fy!”  
(Deltagande observation: 041110) 

Emanuel framställdes av en majoritet av personalgruppens medlemmar som den brukare som 

innebar det största problemet på arbetsplatsen. Även han kom att figurera frekvent i de sarkastiskt 

orienterade diskussioner som personal ibland kastades in i då de vistades tillsammans i 

personalutrymmet.  

”Talet om Emanuel igen. De pratade om helgens inplanerade bussresa och att inte alla 
skulle få plats av de boende. Någon gav som förslag om att skriva namnlappar och lägga i 
en tombola för att se vem av brukarna som inte skulle få följa med. Det var tydligt att 
Emanuels eventuella deltagande på resan uppfattades som energikrävande. En i 
personalgruppen funderade högt: ’Han vill nog inte med’. En annan replikerade 
skämtsamt att de ju kunde göra så att alla lappar i tombolan hade Emanuels namn, ’Då 
blir det ju inget fel!’.” 
 (Deltagande observation: 041110) 

Vid sidan av Emanuel och Ellen, som båda frekvent omnämns inom ramarna för ett sarkastiskt, 

stiliserat och ironiskt färgat språk, fick även ledningen och den nya enhetschefen en del kritik. Hur  

hon som akademiker var i avsaknad av sunt förnuft och att hennes uppmaning om att kartlägga det 

dagliga arbetet skriftligt av personal togs för ett tecken på att hon betvivlade arbetsgruppens 

kompetens.  

För Goffman fyller den bakre regionen och den uppsättning beteendemönster den är behäftad med 

en viktig funktion för att en grupp individer skall kunna upprätta en distinktion mellan sig själva 

och sin publik. En publikåtskillnad är av vikt, skriver han, genom att detta ger förutsättningar för  
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att teamet skall kunna etablera säkerhet i vilken rollframställning och vilka dramaturgiska principer 

som skall gälla (Goffman 2004a:122). I personallägenheten hände det också att personalgruppen 

kritiserade och korrigerade varandras förhållningssätt gentemot brukarna och även hur de förhöll sig 

gentemot varandra. Att vissa av dem använde sig av ett ’löjligt’ tonfall i bemötande av vissa brukare 

samt att de inte understödde varandras argument i dispyter med enhetschefen i samband med möten. 

Den bakre regionen spelar också, enligt Goffman, rollen som en buffertzon gentemot de 

deterministiska krav som omger ett team. I fallet med Maskrosens personalgrupp gav interaktionen 

bakom kulissen dem  exempelvis möjligheter att för en stund göra avkall på de hövlighetsnormer de 

var förväntade att rätta sig efter i kontakten med brukarna, och i synnerhet gällande dem som de 

uppfattade som särskilt problematiska eller hade ett beteende som framstod som gåtfullt (Goffman 

2004a:103).  

Personalens förhållningssätt gentemot vissa av brukarna i den bakre regionen kan också ses som ett 

led i en identitetsskapande process. ”Det är sålunda gentemot någonting som personligheten kan 

utvecklas”, skriver Goffman, och han fortsätter (Goffman 2015:211):  

”Utan någonting att tillhöra har vi ingen fast personlighet, och samtidigt medför total 
anslutning och tillgivenhet till vilken social enhet det vara må ett slags frånvaro av 
personlighet. Vår upplevelse om att vara en person kan ha sitt ursprung  i att vi dras in i en 
större social enhet; vår känsla av att ha en personlighet kan uppstå i de obetydliga sätt 
med vilka vi motstår den sociala enhetens tryck på oss. Vår status stöttas upp av världens 
solida byggnader, medan vår känsla av personlighet ofta bor i sprickorna. (Goffman 
2015:211)”  

I intervjusituationen framkom mycket som talade för att relationen mellan personalen var frostig 

och ofta problematisk. På det subjektiva planet framställdes varje enskild personals förhållande till 

de övriga i arbetsgruppen som en ambivalent fråga med många bottnar. Genom att identifiera sin 

identitet som grupp negativt gentemot ett urval av brukarna och ledningen gjorde den bakre 

regionens förhållningssätt att teamet kunde framstå med tydligare konturer. Den egna gruppen 

svetsades samman och kunde ges tillfälligt fast form och förankring.  

Under fältarbetet dök även situationer upp där personalens framträdande som team i 

personallägenheten också kom till uttryck i den främre regionen, bland brukarna i deras lägenheter.  

”I Davids lägenhet tillsammans med Niklas, Jens, David, Annika och Anna. David hade 
tagit fram kort… Niklas tittade på dem. Efter att han var klar gav han dem till mig och 
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sade:’Om du vill titta?’ Han påpekade att David mest hade tagit på samma sak hela tiden 
och att det kanske inte skulle vara så intressant, ’men… ville jag så…’ Ett samtal pågår 
mellan Niklas och Anna. Niklas frågade: ’Hur är det med han där nere? Han där?’ Niklas 
gjorde en gest med armarna för att visa vem han menade (Emanuel). Anna svarade: ’Jo, 
som vanligt, lite upp och ner…’ Vid det här tillfället satt även jag, Jens och David vid bordet 
där samtalet ägde rum. Niklas sade vid ett tillfälle i diskussionen: ’Anders ville följa med, 
men bara om inte HAN följde med.” Det var klart att det i båda fallen syftades på 
Emanuel.”  
(Deltagande observation: 041110) 

Gränserna för den bakre regionen och de roller och rutiner den är behäftad med skall förstås som  

något flytande, något även Goffman påpekar (Goffman 2004a:115). Han skriver:  

”Genom att framkalla en bakre region-stil kan individerna förvandla vilken region som 
helst till en bakre region. I många sociala inrättningar kan vi sålunda se exempel på att de 
agerande lägger beslag på en del av den främre regionen och genom att uppträda där på 
ett otvunget sätt symboliskt skära av den från resten av regionen.” (Goffman 2004a:115)  

I exemplet ovan från de deltagande observationerna bröt personal tillsynes obesvärat mot 

tystnadsplikten genom att referera såväl till brukaren Anders inställning gentemot Emanuel som  

indirekt till deras egna förståelse av honom som särskilt problematisk. Det rådde en uppsluppen  

och lättsam stämning mellan personal vid tillfället och det var också tydligt att det var dom som 

hade kontrollen och tolkningsföreträdet i situationen. Det framträdande som de tillsammans 

uppammade gjorde att de sedvanliga gränserna mellan vad som var brukarnas sfär och personalens 

luckrades upp. Det var i situationen inget problem för Niklas att påpeka Davids bristande 

fotografiska färdigheter och samtidigt erbjuda mig att ta del av fotografierna utan att be honom om 

lov. Genom att framkalla denna bakre region-stil övertog personalen utrymmet och tillskrev det 

därigenom en ny funktion. De andra brukarna på platsen försattes delvis ur spel i situationen och 

deras roller i sammanhanget blev perifera; det var inte längre i första rummet dom som stod i 

centrum för personalens professionella omsorg. 

Som tidigare påpekats tenderar aktörer använda sig av en rad tekniker för att förhindra sin publik 

från att få insyn i de beteendemönster som utspelar sig i den bakre regionen. Det är någonting som 

är centralt för att kunna bibehålla det intryck man strävar efter att projicera. I fallet Davids lägenhet 

föreföll inte detta längre som viktigt. Goffman nämner hur vissa kategorier av individer på basis av 

sina tillskrivna egenskaper tenderar vara lättare att betrakta som perifera (Goffman 2004a:136). Att 

de i kraft att ha låg social status får en marginell och i vissa fall obefintlig påverkan i det sociala 
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sammanhanget. Det vill säga personer som på olika sätt skiljer sig från vad vi vanligtvis uppfattar 

som värdefulla egenskaper att tillskriva den ideala bilden om vad det är att vara människa, vad som 

uppfattas som normalt (Goffman 2004b:14, 12). Förstådd ur det perspektivet inrymde scenen i 

Davids lägenhet även en maktdimension. Den form av makt som kom till uttryck i situationen kan 

sägas kategoriseras som makt över. Det vill säga en social form av makt med auktoritära förtecken 

baserad på dominans och som karaktäriseras av hierarki och ojämlikhet i de mellanmänskliga 

förhållandena (Renblad 2003:51). I sin avhandling är det också den formen av maktförhållande som 

Karin Renblad lyfter fram som den vanligast förekommande i relationer som inbegriper vård-/

omsorgsgivare och brukare (Renblad 2003:52). 

”I Fredrikas lägenhet. Niklas och Lena pratade om några av de andra boendes ”små 
egenheter”, saker som de båda upplevde som besynnerliga och karaktäristiska för vissa 
brukare. De gjorde detta i Fredrikas närhet. Niklas liksom härmade Davids röst för att 
väcka en humoristisk stämning.” 
(Deltagande observation: 041115) 

Tilldragelsen i Davids lägenhet var ingen isolerad företeelse. Det förkom relativt frekvent under 

min tid på Maskrosen att personal begagnade sig av detta manér och sätt att agera hos andra brukare 

eller i allmänna utrymmen såsom trapphuset, såväl i sällskap med endast mig som då de var 

tillsammans med andra medlemmar av personalstyrkan. I samtalen användes ofta ironi, sarkasm och 

det talades även relativt frikostigt och utan omskrivningar om andra brukare, personalens åsikter om 

dessa och vad man hos dessa såg som särskilt problematiskt. Själva det faktum att flera ur teamet 

befann sig samtidigt hos en brukare tenderade fungera som ett incitament för att de mer explicita 

formerna av ett bakre region-beteende skulle komma till ytan.  

En glädjens mask 
”Lena och Johan började prata med varandra. De småtrilskades på ett humoristiskt vis med 
varandra. Det handlade mycket om att Lena sade saker som ’Men det vill du väl inte Johan’, 
med ett tydligt ironiskt tonfall, varpå Johan replikerade med ett leende på läpparna att 
’Joho!’.”  
(Deltagande observation: 041108) 

”-Jonas: Hur tacklar du situationer då vissa brukare efterfrågar mer hjälp än vad ni kommit 
fram till att de skall ha? 
-Niklas: Ofta brukar jag väl ta till det här med humorn och skoja lite att nu har det varit 
sommarvikarier här, så man skämtar bort det då, och nu är du lat och…” 
(Intervju med Niklas: 041117) 
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Redan tidigt in i fältarbetet var det tydligt att de roller som personalen spelade upp i sin direkta 

kontakt med boendets brukare ofta innehöll ett humoristiskt grundackord. Detta kunde i somliga fall 

komma till uttryck i form av rena upptåg från personalens sida. Ett vanligt exempel var att personal 

knackade på brukarens dörr medan de höll för titthålet eller att de gömde sig och hoppade fram 

liksom för att skrämmas i samband med att den boende öppnade sin dörr. I intervjuerna med 

personal poängterades ofta att det var brukarnas vilja och önskemål som skulle ligga till grund för 

hur stödet från personal utformades i praktiken. Under intervjuerna precis som i det vardagliga 

samtalet mellan personal betonades samtidigt vikten av struktur i deras arbete. Något som hade 

kommit i fokus den senaste tiden var betydelsen för brukarna att följa veckans uppgjorda matsedel.  

”Vi gick in. Fredrika kom gående från vardagsrummet. Hon lyssnade på musik. Hon anslöt 
sig till Niklas som nu stod i köket. Niklas behöll skorna på. Han sade: ’Idag blir det inget 
annat än bacon och pasta för det bestämde vi igår! Nädå, skämt å sido… men det blir väl 
bra.’” 
(Deltagande observation: 041123) 

Genom att frammana en uppsluppen och skämtsam atmosfär fungerade personalens förhållningssätt 

ofta som ett sätt att upprätta en social smidighet i mötet med brukarna. Den lättsamma atmosfären 

som uppammades gjorde ofta att de dagliga bestyren och uppdragen i brukarnas lägenheter kunde 

genomföras friktionsfritt, utan att riskera störas av tidsödande frågor eller problem av allvarligare 

art. Utsnittet ur de deltagande observationerna ovan belyser att skämtet också kunde få en 

kontrollerande funktion. I Karin Renblads studie beskrivs hur omsorgs- och vårdpersonal ofta 

utövar makt i mötet med sina brukare, varav den vanligaste formen är ”makt över”, som tidigare 

påpekats. Det är också vanligt att personal, med hjälp av olika tekniker, strävar efter att dölja dessa 

maktförhållanden och ojämlikheter för både sig själva och brukarna (Renblad 2003:71). Niklas 

bemötande av Fredrika kan ses som ett sätt att med hjälp av skämtet överbrygga och avdramatisera 

ojämlikheter i maktbalansen. Det hjälper också till att upprätthålla fasaden av ett framträdande som 

fortsatt betonar vikten av brukarens rätt till självbestämmande. Därtill möjliggjorde det också att 

Niklas kunde fortsätta att uppbära bilden av sig själv och resten av teamet som enad och effektiv 

med hänsyn till de uppgifter som de sinsemellan betonade som grundbultarna i den dagliga rutinen.   

Det förekom även situationer då personalens upptåg och skämtsamma lynne ledde till att de för en 

stund tappade masken och fick omdefiniera den situation de befann sig i:  
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”Vi kom fram till dörren. Annika höll ett finger för tittögat och ställde sig bakom dörren för 
att, detta gjorde hon tydligt medelst gester, skämta till det hela. Ellen öppnade. Annika dök 
fram bakom dörren för att fullfölja skämtepisoden. Det hela var föga uppskattat av Ellen. 
Hela upptåget förbigicks intresselöst.”  
(Deltagande observation: 041108) 

I situationen mötte Ellen oss med tystnad i dörren. När Annika hade avslutat sitt utspel ställde Ellen 

den på glänt liksom för att visa att vi var välkomna in och vände oss genast ryggen för att sedan gå 

in i lägenheten. ”/…/ det verklighetsintryck som frammanas av ett framträdande är ett ömtåligt, 

sprött fenomen.”, skriver Goffman och betonar samtidigt att en aktörs eventuella framgång i att 

uppvisa en trovärdig rollframställning till stor del vilar på publikens benägenhet att acceptera den 

(Goffman 2004a:55, 20). I den ovan refererade episoden utanför Ellens lägenhet blev det Ellen, i 

egenskap av publik, som gjorde att makten och kontrollen över situationen skiftade för en stund. 

Annika fick inget stöd för sitt förslag över hur situationen skulle kategoriseras och den roll som hon 

tidigare under kvällen fått stöd till att upprätthålla av andra boende blev här tvungen att 

omdefinieras. I samband med att jag hälsade och började prata med Ellen hamnade Annikas 

interaktion i ett tillfälligt dödläge. Hon blev efter en stunds avvaktande mer balanserad i sin 

framtoning i jämförelse med vad som utspelades utanför dörren, höll sig i utkanten av mitt och 

Ellens samtal och började istället inventera vad som behövde göras i lägenheten. Skämtet dog ut 

och Annikas förhållningssätt blev mer sakligt orienterat och rotat i nuet.   

Att arbete med människor är en social inramning som inrymmer en mångfald dilemman och 

svårigheter har gjorts klart genom en rad studier. Goffman beskriver hur personals förhållande till 

patienter, eller som i detta fallet brukare, tenderar karaktäriseras av en ständig pendling mellan 

närhet och distans. Personalens situation är sådan att de hela tiden riskerar upprätta känslomässiga 

band och varma relationer till mottagarna av omsorgen. Detta är en omständighet som leder till att 

personal kan börja drabbas känslomässigt och personligt av saker som omsorgstagaren säger, gör 

eller själv upplever. Denna känsla att, som Goffman uttrycker det, bli bränd kan således leda till en 

distansering från personalens sida (Goffman 2015:65). I intervjuerna beskrev också flera i 

personalgruppen hur de upplevde att många av brukarna hade det svårt på det sociala planet, att 

deras tillvaro präglades av en hög grad av ensamhet utifrån att övriga samhället tog avstånd från 

dem som grupp. Som Anders Gustavsson och Renblad påpekar representerar också personer med 

psykisk utvecklingsstörning något som på flera avgörande punkter avviker från vad som av 

majoritetssamhället uppfattas som normalt. Där är egenskaper såsom intellekt, skönhet och 
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självständighet högt prisade och betraktas som konstitutiva element i vad det innebär att vara 

människa; något som gör att personen med en psykisk utvecklingsstörning såväl medvetet som 

undermedvetet hamnar långt ned i hierarkin (Gustavsson 1995:142, se även Renblad 2003:56). Som 

Gustavsson påpekar finns det fog för att anta att det ofta ligger en latent skräck i mötet med 

personer som uppfattas som tillhörande den avvikande kategorin människor (Gustavsson 1995:142). 

För att inte tvingas in i situationer som väcker frågor rörande den egna sårbarheten kan därför olika 

former av distanserande eller undvikande åtgärder fungera som ett skydd mot den egna personen 

(Dovidio, Major och Crocker 2000:8).  

Den humoristiskt färgade och upptågsbegivna roll som personalgruppen oftast spelade upp, 

ensamma och tillsammans, i mötet med brukarna kan utifrån detta tolkas som ett sätt att överbrygga 

situationer i vilket flödet i tillvaron riskerades stoppas upp till följd av händelser som kunde leda 

dem in i frågor av existentiell natur. Precis som att jag upplevde personalens arbetssituation som 

präglad av stress var detta också något som kom till uttryck i intervjuerna. Mot bakgrund av detta 

fungerade också personalens uppförande som en garant för att kunna genomföra sina praktiska 

sysslor på boendet inom ramarna för sitt arbetspass. Med den uppsluppna stämningens rutin som 

solid bas kunde den dagliga verksamheten fortgå utan att personalen ständigt riskerade ställas inför 

val och kval; situationer som väckte avancerade frågor och sinkade arbetstempot.  

Emanuel och dramaturgisk försiktighet 
”Emanuel kom plötsligt ut i trapphuset från sin lägenhet. Han såg glad ut. Stod och log och 
småskrattade. Niklas hälsade kort på honom utan avbrott och vi fortsatte vår färd mot 
Fredrikas lägenhet och de väntande köksbestyren.”  
(Deltagande observation: 041123) 

Spontana möten i trapphuset mellan Maskrosens brukare och personal inträffade med jämna 

mellanrum. Dessa sammanträffanden gav ofta upphov till sociala situationer i vilka brukarna och 

personal, under uppsluppna och humoristiska former, utbytte några kortare hälsnings- och 

artighetsfraser med varandra. Personalens bemötande av Emanuel i dessa situationer var av det mer 

avmätta, och ibland förmanande, slaget. Genom att inte stanna upp, endast hälsa kort och inte söka 

vidare ögonkontakt skapade personal en markering för att vidare socialt utbyte var oönskat. Frånsett 

några kortare möten i trapphuset var Emanuel den brukare som jag inte fick möjlighet att lära känna 

närmare under min tid på boendet. Jag minns att jag inledningsvis förvånades över det faktum att 
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jag aldrig erbjöds följa med till hans lägenhet och det framkom också vid ett tillfälle att personal 

inte ansåg det som lämpligt utifrån hans för dagen labila humör.  

Lojalitet och disciplin, skriver Goffman, skall förstås som oundgängliga i ett team för att det 

agerande som medlemmarna framför skall kunna fortskrida (Goffman 2004a:190). För att etablera 

kontroll över det intryck teammedlemmarna frammanar inför sin publik krävs enligt Goffman en 

dramaturgisk försiktighet och han fortsätter:  

”/…/ för teamets bästa kommer man att kräva av de agerande att de iscensätter sitt 
framträdande klokt och försiktigt och rustar sig i förväg för alla tänkbara eventualiteter och 
utnyttjar alla tillgängliga resurser.” (Goffman 2004a:190f) 

En majoritet av personalgruppens medlemmar framhöll Emanuels beteende som problematiskt och 

de beskrev att det krävdes mycket arbete för att råda bot på de prekära situationer som uppkom i 

kontakten med honom. Personalens förhållningssätt gentemot Emanuel i trapphuset samt deras 

interna överenskommelse om att inte låta mig närvara i de stunder då de arbetade med honom i hans 

hem kan utifrån Goffmans perspektiv tolkas som ett utslag av att teamet iakttog en dramaturgisk 

försiktighet (Goffman 2004a:191). Genom att avskärma sig från Emanuel kunde personalen som 

team styra över det intryck de projicerade och därmed upprätthålla en definition av situationen som 

gav bekräftelse på deras yrkesmässiga vårdarroll. En vårdarroll som gav expressiv förnyelse och 

bekräftelse på moraliska värden såsom kontroll, struktur och ett uppsluppet samt avslappnat 

förhållningssätt gentemot boendets brukare (Goffman 2004a:39). Där jag i de flesta andra fall 

upplevde mig själv som delvis integrerad i teamet var det i detta fall tydligt att jag fick rollen som 

publik för framträdandet.  

Personalens tydliga gränsdragning mellan, i det här fallet, mig och Emanuel kan förstås ur flera 

perspektiv. Undvikandet kan tyda på att jag inte fullt ut accepterades in i den bakre regionen. Deras 

agerande kan också ses som ett sätt för personalgruppen att värna om min säkerhet i mötet med 

Emanuel. Slutligen kan det tolkas utifrån perspektivet att det var för Emanuels bästa, att personalen 

kände till att han blev orolig och otrygg i de fall han kom i kontakt med utomstående. Som jag 

väljer att se det handlar det om ett fenomen med flera bottnar, men som syftar mot samma sak. 

Oaktat de bakomliggande skälen uppfattar jag det som ett sätt för teamet att begränsa publikens 

insyn i en osäker situation som hade hög sannolikhet att störa deras framträdande och blotta det som 

låg bakom den upprätthållna fasaden (Goffman 2004a:191).  
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KAPITEL 3 
Förhållandet ideal och praktik 

”Kanske den blindheten delvis beror på att vi som agerande individer ofta är mer medvetna 
om de normer som vi bör sträva efter att tillämpa på vår aktivitet än om de normer som vi 
tanklöst tillämpar.”  (Goffman 2004a:55) 

I den presentationstext som fanns att tillgå om Maskrosens verksamhet sammanfattades i punktform 

några av de etiska aspekter personalen menade sig efterfölja i sitt dagliga arbete. I 

informationsfoldern beskrevs att personal förväntades att i alla lägen utgå från premissen att 

brukarna var självständiga individer och att de inte skulle inkräkta i brukarnas lägenheter eller göra 

någonting utan deras medgivande eller mot deras vilja. I intervjuerna föll fokus på vikten av att 

personal respekterade brukarens privata sfär ur ett rumsligt perspektiv; att alltid knacka på dörren 

och respektera de fall då de önskade vara själva. Som här, i intervjuerna med Åsa och Annika:  

”Det är ju deras hem. Det är ju dom som styr och ställer och skall bestämma vilka som skall 
komma och inte komma.” 
(Intervju med Åsa: 041109) 

”Kommer jag in till någon går jag aldrig i skåpen utan att fråga.” 
(Intervju med Annika: 041124) 

Många i personalen betonade också betydelsen av att beakta tystnadsplikten, att inte dela med sig av 

prekär information om andra brukare mellan sig själva eller till andra boende. I likhet med många 

andra i personalgruppen beskrev Ulrika detta som en självklarhet:  

”Mmm… Men det där är jag noga med. Jag tycker inte man skall hålla på och prata om 
vissa saker med vissa och sådär. Jag gör aldrig det.” 
(Intervju med Ulrika: 041109) 

Personalen beskrev också hur viktigt det var att alltid värna om att ge utrymme för brukarnas 

möjligheter till självbestämmande. I intervjuerna rådde en delad uppfattning om att detta var viktiga 

frågor och att det föll sig självklart att dessa skulle respekteras. Under intervjuerna gav personal 

uttryck för en ideal föreställning om frågor gällande bemötande och etiskt förhållningssätt, en  

föreställning som stämde väl överens med boendets officiella riktlinjer.  

I intervjuerna var det tydligt att det rådde en splittring inom personalgruppen. Det pratades bland 

annat om att det förekom ”skitsnack”, gräl, att progressiva idéer hånades och trycktes ned samt att 

man hade olika sätt att tolka de uppsatta stadgarna etcetera. Detta var dock något som inte kom till 

uttryck i personalens yrkespraxis. Där fanns istället en delad omsorg om att inte låta dessa 
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meningsskiljaktigheter komma till ytan. Utifrån Goffman kan detta tolkas som att det trots upplevda 

meningsskiljaktigheter i arbetsgruppen etablerades en, vad Goffman kallar, preliminärt fungerande 

enighet. Denna sociala tendens innebär enligt Goffman att individer tycks vilja undertrycka sina 

uppriktiga synpunkter och istället framhålla ett perspektiv som denne tror är förenligt med vad 

andra skall acceptera. Detta för att skapa en tillfällig konsensus och gemensamt bidra till att en 

allmän definition av situationen skall kunna etableras (Goffman 2004a:18). Denna preliminärt 

fungerande enighet innebar samtidigt att personalen arbetade gemensamt för att upprätthålla en 

rutin eller praxis som på många sätt skilde sig från de normer för bemötande som de gav uttryck för 

i intervjuerna. Empirin visar att personalen ofta bröt mot tystnadsplikten, att brukarens privata sfär 

endast respekterades i undantagsfall samt att det odlades ett sätt att tala om brukarna som ibland 

kunde uppfattas som nedsättande. Det förekom också situationer i vilka personalen minimerade 

brukarnas möjligheter till medbestämmande genom att utöva makt.  

Goffman berör själv ämnet implicit, men erbjuder ingen utförlig förklaringsmodell till de motiv som 

ligger bakom individens strävan efter att hålla situationen och de sociala banden intakta. Individens 

dragningskraft till ett system - trots att det på vissa punkter kan skilja sig från den personliga 

uppfattningen - kan förstås utifrån Anthony Giddens resonemang kring begreppen tillit och 

ontologisk trygghet. Giddens kopplar konceptet ontologisk trygghet till det fenomenologiska 

begreppet i-världen-varon och beskriver det som ett emotionellt fenomen med rötter i det 

omedvetna (Giddens 1996:91). Mer precist syftar uttrycket på:  

”/…/ den tillförsikt de flesta människor hyser rörande att deras identitet kommer att uppvisa 
en kontinuitet och att den omgivande sociala och materiella handlingsmiljön kommer att 
vara konstant. Känslan av att personer och ting är pålitliga, som är så centralt för 
begreppet tillit, är grundläggande för känslan av ontologisk trygghet. De är därför 
psykologiskt nära besläktade.” (Giddens 1996:91) 

För Giddens verkar samhället, på såväl mikro- som makrosocial nivå, för att bekräfta individens 

känsla av tillit. Den är någonting som befästs i sättet på vilket vi bemöter varandra i vardagen och i 

sättet på vilket vi förhåller oss till vår omvärld i övrigt; våra institutioner, ekonomiska system 

etcetera. Vidare beskrivs känslan av tillit som grundläggande för möjligheten att kunna utforma en 

sammanhängande jagidentitet. Den skall också förstås som en förutsättning för vår möjlighet att 

uppfatta ett fortlöpande sammanhang i det sociala flödet och reproduktionen (Giddens 1996:93ff). 

Att rubba tilliten och/eller känslan av ontologisk trygghet resulterar för Giddens i ett 

medvetandetillstånd av ångest eller fasa (Giddens 1996:97). Martin Heidegger, som först myntade 
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begreppet, beskriver i-världen-varon som en grundegenskap hos den mänskliga existensen. Den 

beskrivs som det sätt på vilket det varande är, hur världen alltid redan är där för oss och finns 

tillhands för våra syften. I-världen-varon blir det rum av möjligheter i vilket vi verkar, en 

grundförutsättning för vårt vara (Heidegger 1993:78,86ff) Tätt sammanflätat med vår i-världen-varo 

är den omsorg vi som individer känner inför den värld som vi är en del av och det är också den som 

ligger till grund för oss som sociala varelser. Det som Heidegger menar tillfälligt kan sätta denna 

omsorg ur spel och få människan att hamna i ett tillstånd av meningslöshet och självreferentialitet är 

ångesten (Heidegger 1993:234ff). 

Att som, med Goffmans termer, aktör medverka till att upplösa de roller och det intryck som 

uppammas genom den gemensamma rutinen får utifrån detta perspektiv ses som en mödosam 

uppgift. Det blir ett företag som på ett fundamentalt sätt äventyrar såväl den egna identiteten som 

den bild av verkligheten som framträdandet ger sken av. Mot bakgrund av de otrygga förhållanden 

som existerade på Maskrosen - avsaknad av ledning, oklart övergripande syfte och dåliga interna 

relationer - erbjöd personalens gemensamt framställda rutin en garant för upprätthållandet av den 

ontologiska tryggheten. Trots att rutinen i många fall ledde till situationer som var i strid med 

personalens vetskap om vad som var det rätta gav den upphov till en känsla av förutsägbarhet, 

sammanhang och kontinuitet. Genom att utspela sig på en plats där personalen riskerades ställas 

inför situationer som väckte frågor om den egna sårbarheten utgjorde rutinen i somliga fall också ett 

skydd mot den egna identiteten.  

Sättet på vilket de förhöll sig till brukarna, deras privata sfär och arbetssysslorna i övrigt bestämdes 

i hög grad av deras strävanden efter att upprätthålla en arbetsnorm (Goffman 2004a:98). Ett 

förhållande som sannolikt gjorde att de moraliska dimensionerna av arbetet hamnade i bakgrunden. 

Sett till arbetsgruppen på Maskrosen var deras aktiviteter tillsammans med brukarna någonting som 

också i hög grad hade rutiniserats. Min tolkning är att det var en rutin som, med Berger och 

Luckmanns termer, hade habituerats och därigenom i hög grad ägde rum oreflekterat (Berger och 

Luckmann 1991:71). Den blev till ett sätt för personalgruppen att vara-i-världen, ett förhållande till 

sin fysiska och sociala miljö som genererade ett visst mått av nödvändig trygghet. På boendet 

saknades också vid tidpunkten för fältarbetet verktyg, tekniker eller handfasta styrdokument i 

vardagen som gav personalen möjlighet att reflektera kring det egna bemötandet av boendets 

brukare. Det saknades forum som tillfälligt stoppade upp rutinen och gav personalen möjlighet att 

ordna dessa reflektioner i riktning mot verksamhetens övergripande målsättningar.  
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AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att utifrån ett fenomenologiskt och interaktionistiskt perspektiv 

undersöka hur personal på ett serviceboende för personer med en psykisk utvecklingsstörning 

förstod och hanterade sin yrkesroll, samt hur de i sin yrkesvardag interagerade med boendets 

brukare. De frågor jag sökte svar på var hur personalen upplevde sin arbetssituation, vilken typ av 

yrkesroll som kom till uttryck i personalens relation till boendets brukare samt hur personalens 

beskrivningar av den egna yrkesrollen var relaterade till hur de förhöll sig gentemot brukarna i sitt 

faktiska arbete.  

Resultatet visade att den undersökta personalgruppen upplevde sin arbetssituation som 

problematisk. De var på grund av interna konflikter under utredning och sökte själva aktivt fixera 

anledningarna till de svårigheter de upplevde. Mot bakgrund av omvärldens uppfattning av dem 

som ett problem upplevde de sitt handlingsutrymme som kringskuret av andra och att rätten att 

definiera sig själva som grupp hade underminerats. Studien visade att en majoritet av 

personalgruppen använde sig av berättandet för att förflytta fokus från sig själva till en av boendets 

brukare. Detta för att återfå en känsla av medbestämmande. Personalen använde talet om denne 

brukare som en teknik för att försöka etablera kontroll över en situation som de upplevde som 

svårhanterlig. Därtill fanns det en delad uppfattning hos personalen om att verksamhetens syfte inte 

längre var verksamt och att de saknade formell ledning från högre ort. Undersökningen propagerade 

för en uppfattning om att detta ledde till att det fanns begränsade möjligheter för personalen att 

etablera en tydlig definition av den egna yrkesrollen och de arbetssysslor som var förbundna med 

den. Personalens ambivalenta anknytning till den egna livsvärlden, det konkreta arbetet, ledde till  

att det fanns begränsade möjligheter för att skapa funktionella, trygga och socialt jämlika 

förhållanden inom den egna gruppen och gentemot serviceboendets brukare.  

Den yrkesroll som personalgruppen gav uttryck för i det direkta mötet med boendets brukare 

präglades ofta av skämt, upptåg och lättsamhet. Det hände att personalen utövade makt gentemot 

boendets brukare och att den roll som de samverkade till att framställa i somliga fall hjälpte till att 

överbrygga och osynliggöra asymmetriska maktförhållanden. Den skapade och upprätthållna rollen 

hade också som funktion att den hjälpte personalen att undvika situationer i vilken den egna 

identiteten riskerade bli ifrågasatt. Den gav också personalen utökade möjligheter att ge sken av sig 
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själva som enade och effektiva med avseende på de arbetssysslor som de själva uppfattade som 

bärande element i sin dagliga praxis. Det visade sig också att brukarna spelade en roll i hur 

personalen definierade sig själva som team, att personalen - trots upplevda interna splittringar - 

använde ett negativt orienterat tal om brukarna som grupp för att åstadkomma en preliminärt 

fungerande gemenskap sinsemellan.  

Studien visade även att det rådde betydande diskrepanser mellan vad personalgruppen sade sig 

eftersträva i relationen till brukarna och hur detta tog sig uttryck i deras faktiska möten med de 

boende och deras privata sfär. I intervjusituationen var personalgruppen enig om att de alltid 

eftersträvade att inte göra någonting som var i strid med brukarnas egna vilja, att inte inkräkta i 

deras lägenheter utan ett medgivande och att alltid beakta tystnadsplikten. Personalen framställde 

det också som självklart att alltid värna om att ge utrymme för brukarnas möjligheter till 

självbestämmande. Empirin visade att personal i många fall upprätthöll en gemensam rutin som på 

många sätt skilde sig från de normer för bemötande och den etik som kom till uttryck i intervjuerna. 

Personalgruppens sätt att agera, deras rutin, blev ett sätt att hantera en osäker situation som 

präglades av en frånvarande ledning, dåliga interna relationer och ett oklart specificerat syfte med 

verksamheten. Uppsatsen visade också att arbete med människor i sig innebär en rad svårigheter 

som drabbar såväl personal som brukare. Detta i och med att de strukturer som är förbundna med 

lönearbete riskerar reducera de personer som brukar vården till objekt. Denna omständighet kan 

också få känslomässiga effekter på den arbetande personalen genom att de knyter känslomässiga 

band till de boende och därigenom utvecklar tekniker för att slippa konfronteras med effekterna av 

detta faktum på ett emotionellt plan. Min tolkning gjorde också gällande att mycket av personalens 

beteenderepertoar visavi brukarna inte skulle förstås som något uppsåtligt utan att det i många fall 

skedde på ett oreflekterat plan.  

Denna uppsats har påvisat en process som jag personligen tror är vanligt förekommande inom de 

flesta typer av yrken, men vars effekter riskerar få särskilt negativa effekter när det handlar om 

människotillvända verksamheter. Normaliseringsprocessen, att vi som individer habituerar en viss 

uppsättning beteenden och bemötandemönster ser jag som ett konstitutivt drag i hur det är att vara 

människa. Det riskabla blir när beteenden normaliseras och osynliggörs som leder till att vi utövar 

makt eller överskrider etiska gränser. Detta blir särskilt påtagligt och problematiskt i vård- och 

omsorgsverksamheter där stödet brukas av individer som redan från början befinner sig i ett 

beroendeförhållande gentemot en kategori människor som strukturellt sett innehar en högre 
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hierarkisk ställning. Det är omständigheter som riskerar ge upphov till minskat handlingsutrymme 

åt brukarna av vården och någonting som i förlängningen befäster en process vars resultat kan ge 

kontraproduktiva resultat med avseende på syftet med verksamheten; ett syfte vars mening är att det 

skall ge akt kring frågor såsom självbestämmande, integritet och eget inflytande. I ju högre grad 

detta kringgås ökar risken för att vårdformen får institutionaliserande effekter på såväl dess brukare 

som den personal som tillhandahåller omsorgen.  

Ett rimligt antagande är också att det kan vara ett känsligt ämne att lyfta dylika frågor i en 

arbetsgrupp. Jag uppfattar att det finns en hög risk att man som anställd tar det personligt när man 

skärskådar hur arbetet ser ut i den egna upplevelsen ställt mot hur det tar sig uttryck i den konkreta 

yrkesvardagen. Det handlar, som jag ser det, om att ta fram metoder och utbildningsinterventioner 

för att öka medvetenheten; vilka på förhand existerande maktassymetrier som är gällande, vilka 

faktiska begränsningar som ett arbete med människor som material innebär och vilka frågor detta 

måste ge upphov till i mötet med de som brukar vården. 
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Otryckta källor 

Intervjuer 

1. 

Namn: ”Harriet” 

Utbildning: Undersköterska 

Bakgrund: Hade tidigare arbetat 20 år inom äldreomsorgen. Hade varit anställd på Maskrosen i ett 

år. 
�42

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-2-6


Kön: Kvinna 

Intervjuns längd: 49 minuter 

Intervjudatum: 2004-11-22 

2. 

Namn: ”Åsa” 

Utbildning: Hade en treårig gymnasieutbildning med vårdinriktning. Var eftergymnasialt utbildad 

som skötare.   

Bakgrund: Hade tidigare arbetat på behandlingshem samt i sju år som personlig assistent. Hade 

arbetat på Maskrosen i fyra år.  

Kön: Kvinna 

Intervjuns längd: 36 minuter 

Intervjudatum: 2004-11-09 

3. 

Namn: ”Niklas” 

Utbildning: Var utbildad som undersköterska samt mentalvårdare.  

Bakgrund: Hade arbetat inom psykiatrin sedan senare hälften av 80-talet till 1997. Hade varit 

anställd på Maskrosen i sju år.  

Kön: Man 

Intervjuns längd: 57 minuter 

Intervjudatum: 2004-11-17 

4.  

Namn: ”Ulrika” 

Utbildning: Ingen formell utbildning med inriktning på vård och omsorg. Realskoleexamen.  

Bakgrund: Saknade tidigare erfarenhet av omsorgsyrket. Hade arbetat på Maskrosen i tre år.  

Kön: Kvinna 

Intervjuns längd: 63 minuter 

Intervjudatum 2004-11-19 

5.  
�43



Namn: ”Lena” 

Utbildning: Var utbildad som undersköterska och skötare.  

Bakgrund: Hade arbetat inom industrin i 10 år. Hade arbetat inom omsorgen sedan 1989. Arbetat på 

Maskrosen i fem eller sex år.  

Kön: Kvinna 

Intervjuns längd: 51 minuter 

Intervjudatum: 2004-11-11 

6.  

Namn: ”Kaj” 

Utbildning: Ingen formell utbildning med inriktning på vård och omsorg.  

Bakgrund: Hade bland annat arbetat som elektriker och inom industrin. Saknade tidigare erfarenhet 

av omsorgsyrket. Arbetat på Maskrosen i nio månader.  

Kön: Man 

Intervjuns längd: 56 minuter 

Intervjudatum: 2004-11-12 

7.  

Namn: ”Annika”  

Utbildning: Var utbildad undersköterska. 

Bakgrund: Hade tidigare arbetat som dagmamma och inom sjukvården. Hade arbetat inom LSS-

omsorgen sedan 1998 och varit på Maskrosen i fyra år.  

Kön: Kvinna 

Intervjuns längd: 70 minuter 

Intervjudatum: 2004-11-24 

Samtliga intervjuer genomförda av författaren.  

Observationer 

2004-11-08, klockan 15:00-21:00, Maskrosens serviceboende 

2004-11-10, klockan 15:00-21:00, Maskrosens serviceboende 

2004-11-15, klockan 15:00-21:00, Maskrosens serviceboende 

2004-11-22, klockan 15:00-21:00, Maskrosens serviceboende 

2004-11-23, klockan 15:00-21:00, Maskrosens serviceboende 
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Samtliga observationer genomförda av författaren.  

BILAGOR 

Intervjufrågor   4

Kan du börja med att berätta lite om dig själv? Bakgrund, arbetslivserfarenhet, utbildning etcetera?  

Hur kommer det sig att du började arbeta här?  

Hur upplevde du den här typen av arbete när du för första gången kom hit? Hur har ditt perspektiv 

förändrats genom tid, perspektivet på dig själv i relation till ditt yrke? 

Hur ser du på sig själv i din roll som personal? Din uppgift? 

Skulle du säga att du har en typ av övergripande filosofi eller tanke bakom ditt sätt att arbeta med 

boendets brukare? Hur ser denna i sådana fall ut? 

Vad ser du för hinder respektive möjligheter i ditt sätt att arbeta? 

Vad upplever du vara huvudsyftet med just det här serviceboendet? 

Hur upplever du att din relation till de boende är eller ser ut? 

Har du någon gång upplevt att det uppstått problem i ditt arbete där du inte varit säker på hur det 

skulle lösas? Hur gjorde du då? 

Ser du som personal att det är viktigt att utvidga brukarens sociala nätverk? Hur går du/ni i sådana 

fall tillväga? 

Hur resonerar du kring frågor rörande integritet när det gäller personalens relation till brukaren, 

dennes privata sfär? 

 Notera att intervjuerna var semi-strukturerade, att de färdigformulerade frågorna endast tjänade som 4

utgångspunkt för samtalet, särskilt i de fall då diskussionen stagnerade.
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Känner du ibland att du är styrd i ditt sätt att arbeta? 

Hur går du/ni tillväga för att komma fram till hur brukarens hjälpbehov ser ut? 

När en boende bryter mot denna överenskommelse, hur tänker du då? 

Vad tänker du kring denna typ av boendeform? Skulle du säga att det finns alternativ, och i sådana 

fall hur skulle dessa kunna se ut? 

Skulle du säga att det enligt dina uppfattningar finns möjligheter för de boende att en gång i 

framtiden kunna ha ett eget boende utanför serviceboendet? Vilka hinder respektive möjligheter ser 

du? 

Har det i din direkta kontakt med de boende hänt att ni öppet diskuterat handikappet och dess 

innebörder? Hur reagerade du på detta och hur ser du på det? 

I vilka situationer i ditt arbete anser du att brukarnas handikapp blir tydligast?  

Finns det enligt din uppfattning någon skillnad mellan de situationer som kan uppstå här på 

boendet jämfört med situationer som kan uppstå när ni är tillsammans i det allmänna rummet? Hur 

ser i sådana fall din roll ut som personal? Vilken roll anser du att brukaren spelar?  
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Maskrosens informationsfolder 

(sida 1 & 4) 
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(sida 2 & 3)
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