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Abstract  

Treatment is both about the actual encounter and how individuals interact as well as the 

behaviour among the counterparts. Previous research shows that a person’s experience of how 

he/she is being treated is formed by conditions created by external factors, in literature known 

as the general view on treatment. The purpose of the study is to show how people with a 

physical disability experience the treatment from their Social Security Agency administrators. 

We have compared the empirical material with theories on treatment and power and analysed 

how this affect the interaction between the administrator and the disabled person. We have 

used qualitative interviews to collect the empirical material; in all we have conducted six 

semi-structural interviews. The result shows that the clients have experienced both positive 

and negative aspects of treatment, with emphasis on feelings of positive reception. The 

respondents have pointed out different strategies in order to take control of their own 

situation. Despite this, the Social Security Agency aadministrators always has the final say, 

i.e. the executive power. All respondents stress that the administrator must be a good listener, 

able to motivate them as well as humble during their encounter. 
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Förord 
Äntligen! Efter åtskilliga timmar framför datorn, och näsan begravd i litteraturen är arbetet 

färdigt. Vi vill nu tacka alla som har ställt upp och hjälpt oss under arbetets gång. 

 

Ett stort tack till de respondenter som deltog i vår studie, utan er hade vi inte kunnat 

genomföra vår forskning. Ett extra tack till respondenten som bidrog till att flera ville deltaga 

i undersökningen. Tack till vår handledare Åsa Vidman som på bästa sätt inspirerade oss när 

frågor eller funderingar uppkom. Vi vill även tacka vår handledargrupp; tack för våra 

diskussioner kring funderingar som uppkommit. 

 

Sist men inte minst - våra familjer som har stöttat och hjälpt oss under arbetets gång, TACK! 

för att ni finns. 
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Inledning 

Bemötande handlar om hur individer uppträder och vilket beteende som parterna har mot 

varandra. Det är ett mellanmänskligt samspel som handlar om vilken inställning individer har 

gentemot varandra och detta yttrar sig genom ord, gester och handlingar.  Inom den offentliga 

sektorns hjälporgan, exempelvis socialtjänsten, försäkringskassan och liknande är mötet 

mellan handläggaren och den enskilde individen med funktionsnedsättning kärnan i den 

aktuella verksamheten. Handläggarna inom den offentliga sektorn möter den enskilde 

individen som representanter för den organisation de är anställda i och även som 

medmänniskor.
1
  

 

I olika bemötandeutredningar framkommer att bemötande av enskilda individer formas av 

förutsättningar som skapas av yttre faktorer. Enskilda värderingar liksom de förväntningar 

individen med funktionsnedsättning har om vad denne har rätt till har betydelse för 

upplevelsen av bemötande. Bemötandet påverkas även av otydliga och komplicerade 

regelsystem som kontinuerligt förändras. Därför är bemötandet ytterst en politisk fråga och ett 

uttryck för samhällets kollektiva bemötande.
 
Det är genom det kollektiva bemötande som det 

enskilda mötet mellan handläggaren och individen med funktionsnedsättning formas. Av flera 

utredningar framgår det att individer med funktionsnedsättning upplever att de inte blir 

trodda, de blir ifrågasatta, deras önskemål anses orealistiska och kan ibland bli benämnda som 

lyxkrav.
2
 I LSS-kommitténs slutbetänkande Möjligheter att leva som andra framkommer att 

ett bra bemötande av den enskilde individen är av stor vikt i kontakten mellan handläggaren 

inom den offentliga sektorn. Därför finns det skäl att bedriva ett ständigt förbättringsområde 

inom berörda myndigheter/organisationer. Likaså kan tydligare regelverk och enhetlig 

metodik underlätta kontakterna mellan den enskilde individen och myndigheter vilket 

påverkar bemötandet i en positiv riktning.3  

 

Under våra sociologiska studier vid Högskolan i Gävle har vi fått möjlighet att göra en 

undersökning inom det egna intresseområdet. Vi valde att studera upplevelsen av bemötandet 

och hur påverkansfaktorer så som det kollektiva bemötandet samt makt påverkar det 

individuella bemötande. Detta för att skapa oss en större förståelse för hur den enskilde 

individen upplever bemötandet i kontakten med handläggaren. Ett praktiskt 

användningsområde med vår undersökning kan vara för dem som är verksamma inom den 

offentliga sektorn.  

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att få kunskap om hur individer med fysiska funktionsnedsättningar 

upplever och har upplevt bemötande i kontakten med handläggaren inom den offentliga 

sektorn.  

 

Våra frågeställningar är: 

 Hur upplever den enskilde individen med funktionsnedsättning bemötandet 

med handläggaren? 

                                                           
1 Nordström, M. (2000) Vardag, bemötande och kompetens. FoU-cirkel om kommunal äldreomsorg.  Sid.6  
2 SOU 1999:21 Nio vägar till bemötande av personer med funktionshinder. Sid.11 ff  
3 SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med 

funktionsnedsättning. Sid.458  
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 Vilken betydelse har maktutövningen i interaktionen mellan handläggare 

och den enskilde? 

 

Uppsatsens disposition 

Efter denna inledning samt syfte och frågeställningar, följer ett kapitel där vi redovisar vad 

som framkommer i tidigare forskning. Där tar vi upp några studier och rapporter samt teman 

som vi tycker är betydelsefulla för vårt ämnesområde och som hjälpt oss att problematisera 

det vi vill undersöka. I nästa kapitel redovisas de teoretiska perspektiven vi använt i 

undersökningen. I kapitlet om historik och regelverk redovisas den offentliga sektorn och den 

primära myndigheten som respondenterna varit i kontakt med. Därefter redovisas de olika 

lagstiftningarna där respondenterna sökt insatser och därför varit i kontakt med handläggaren. 

I nästkommande kapitel presenteras undersökningens metodbeskrivning. I nästkommande 

kapitel redovisas analysen av undersökningen samt en sammanfattande slutsats av vad som 

framkommit i studien. Avslutningsvis avslutas undersökningen med ett diskussionskapitel där 

undersökningen sammanfattas och olika tankar som dykt upp under arbetets gång lyfts fram.   
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Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas först och främst vad som framkommer i tidigare forskning avseende 

bemötande då detta har relevans för vårt syfte i denna undersökning. Inledningsvis ges en 

allmän beskrivning om bemötande för att sedan gå vidare med det kollektiva bemötande där 

aspekter av yttre faktorer presenteras så som tillgänglighet, diskriminering och lika 

förutsättningar att delta i samhället och liknande. Därefter presenteras det individuella 

bemötandet där aspekter avseende hinder och möjligeter, förutsättningar, myndighetsutövning 

och vad som är viktigt att bejaka i mötet mellan handläggaren och den enskilde lyfts fram. 

  

Bemötande 

I vår analys av det empiriska materialet kommer vi att använda oss av begreppet bemötande 

och detta utifrån hur individen med funktionsnedsättningar upplever det professionella 

bemötandet i interaktionen. Vi kommer att huvudsakligen utgå från Hydéns (2001) 

resonemang kring det aktuella begreppet.  

 

Bemötande handlar om mötet mellan människor. Bemötandeproblematiken innebär enligt 

Hydén (2001), när yrkesverksamma tappar bort sina vardagliga kompetenser och i första hand 

identifierar sig med sin profession i en snäv mening och därför uppstår hinder för den 

professionella handläggaren att kunna förklara sitt handlande för den enskilde individen. 

Vidare framkommer att om den enskilde upplever sig negativt bemött så är det av vikt att 

handläggaren har förmågan att förklara och legitimera sitt beteende utifrån den aktuella 

kontexten. Detta kan då skapa en förståelse hos den enskilde vilket kan resultera till en 

fördjupad relation mellan parterna.
4
 Enligt Carlsson (2005) är mötet mellan handläggare och 

den enskilde en viktig del av arbetsprocessen i socialt arbete. Ett positivt bemötande ses som 

centrala inslag i interaktionen men är inte den avgörande faktorn för att interaktionen skall bli 

lyckad. En av de viktigare faktorerna för upplevelsen av bemötandet är enligt Carlsson (2005) 

om den enskilde individen får bistånd/insatser eller inte.
5
    

 

Hydén (2001) beskriver att om den enskilde upplever att handläggaren inte kan sätta sig in i 

individens situation så kan relation utvecklas till en konflikt mellan parterna där den enskilde 

känner sig ifrågasatt och inte bekräftad av handläggaren. Ett bemötandeproblem har därmed 

uppstått. Bemötandeproblematiken behöver däremot inte uppstå om det ges en logisk, rimlig 

och förståelig förklaring till exempelvis ett inte gynnande beslut. Hydén menar att den 

professionella logiken, juridiska regler och organisatoriska förutsättningar ibland kan skilja 

sig från den vardagliga förståelseramen vilket kan uppfattas som obegripligt och främmande 

för den enskilde individen. Om handläggaren inte redogör för vissa av sina frågeställningar i 

bemötandesituationen kan den enskilde uppleva det som integritetskränkande.
6
 Vidare påvisar 

Carlsson (2005) att om arbetsprocesserna är helt styrda och genomsyras av byråkratiska regler 

och administrativa rutiner, så torde även detta avspegla den enskilde individens upplevelse av 

interaktionen.
7
  

                                                           
4
 Hydén, L-C. (2001) att bemöta och bemötas. Publicerad i Utan fast punkt – Om förvaltning, kunskap, språk 

och etik i socialt arbete. Socialstyrelsen Sid.49 ff  
5
 Carlsson, B. (2005) Hjälpprocesser i socialt arbete. Sid.10 ff 

6
 Hydén, L-C. (2001) att bemöta och bemötas. Publicerad i Utan fast punkt – Om förvaltning, kunskap, språk 

och etik i socialt arbete. Socialstyrelsen Sid.49 ff 
7
 Carlsson, B. (2005) Hjälpprocesser i socialt arbete. Sid.10 ff  
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Därför är det av vikt att bemötandesituationen mellan handläggaren och den enskilde skapar 

ett stämningsläge av öppenhet, tydlighet och förtroende, som ger bra förutsättningar för en 

konstruktiv relation och även för det kvalificerade mötet – om och när det behövs.
8
 

 

Det kollektiva bemötandet  

Bemötande av den enskilda individen formas av förutsättningar som skapas av yttre faktorer. 

Enskilda värderingar och förväntningar om vad den enskilde anser sig ha rätt till påverkar 

bemötandet. Dessutom påverkas bemötandet av otydliga och komplicerade regelsystem som 

kontinuerligt förändras. Brist på resurser och de värderingsförändringar som kommer i 

samband med ekonomiska kriser påverkar även bemötandet. På det sättet är bemötandet ett 

uttryck för samhällets kollektiva bemötande. Detta får mycket stor betydelse för hur mötet 

med den enskilde handläggarens kommer att formas.
9
 Vidare kan även tillgängligheten till 

olika funktioner i samhället vara begränsad för individer med funktionsnedsättning då 

byggnader och liknande inte är anpassade för exempelvis rullstolar. Otillgängliga lokaler och 

även information hindrar individer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och 

föreningsliv. Sveriges Radios reporternätverk har gjort en undersökning 2008 gällande 

tillgänglighetsbrister i offentliga byggnader för individer med funktionsnedsättning. De 

granskade totalt 32 kommuner i Sverige och där framgår bland annat att det är för trånga 

hissar/toaletter så att dessa inte kan användas av personer med rörelsehinder.
10

  

 

Arbetslösheten är betydligt högre bland funktionshindrade än i befolkningen i övrigt, likaså 

finns det färre studenter med funktionsnedsättningar inom de högre utbildningarna. Elever 

med funktionsnedsättning begränsas till att inte kunna välja skola utifrån sitt eget intresse på 

grund av att den aktuella skolan inte är anpassad för att kunna ta emot honom/henne så är 

detta inget annat än diskriminering. Detsamma gäller för bostäder då de flesta inte är 

anpassade för individer med funktionsnedsättning. Kontentan av detta är att individer med 

funktionsnedsättning fortfarande eller alltför ofta fortfarande enbart ses som vårdobjekt. 

Konsekvensen av detta är att även handikappolitiken betraktas utifrån ett vårdperspektiv eller 

möjligen som sociala frågor.
11

 

 

Därför är det av vikt att istället beskriva handikappolitiken som demokratifrågor, vilket 

innebär att politiker/samhället ser individens mycket skiftande behov och förväntningar. 

Genom detta synsätt så blir ”vård och omsorg” bara en del av behoven. Detta som att 

funktionsnedsättning emellertid inte behöver innebära att individen behöver vård. Utifrån 

detta bör politiker och beslutsfattare vara försiktiga med att bruka begreppen vård och omsorg 

och istället prata om vilka insatser som behövs för att kompensera funktionsnedsättningen. Att 

istället utgå från demokratiperspektivet innebär att politiker/beslutsfattare erkänner rätt för 

alla individer och då självfallet för individer med funktionsnedsättning att delta i hela 

samhällslivet. Demokratiperspektivet innebär också en insikt om individen med 

funktionsnedsättnings förväntningar på livet inte är annorlunda gentemot andra individer. 
12

 

                                                           
8
 Blennberger, B. (2005) Etik i socialpolitik och socialt arbete. Sid.173 ff 

9
 SOU 1999:21 Nio vägar till bemötande av personer med funktionshinder. Sid.12 ff 

10
 Sveriges Radio 2008 

11
 Sisus Om bemötande av människor med funktionshinder. Sid.25 ff 

12 SOU 1999:21 Nio vägar till bemötande av personer med funktionshinder. Sid.109 ff  
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Hur enskilda individer och kollektivet förhåller sig till dessa frågor blir direkt avgörande för 

att skapa ett samhälle där alla individer har samma förutsättningar att vara och kunna vara 

delaktiga. Detta bestämmer i sin tur hur den enskilda individen bemöts när densamme 

försöker få sina behov av insatser tillgodosedda.
13

 

 

Det är av vikt att framhålla att bemötande är en ytterst politisk fråga. Detta beror på att det 

individuella mötet påverkas av de värderingar och den syn på funktionshindrade individer och 

handikappolitiken, som råder i samhället. Värderingarna präglas genom lagstiftning, 

programförklaringar, resurstilldelning och liknande. Det handlar också om det kollektiva 

bemötandet och genom detta kollektiva bemötande formas det individuella bemötandet.
14

         

 

För att konkretisera det kollektiva bemötandet så framkommer det i en studie som 

genomfördes i USA i samband med implementeringen av antidiskrimineringslagstiftningen att 

genom lagstiftningen så minskade avståndet mellan de möjligheter som ges till personer med 

funktionsnedsättning och andra individer, dock finns det fortfarande hinder. De två hinder 

som finns är negativa inställningar gentemot individer med funktionsnedsättning samt en 

ineffektiv handikappolitik. Dock är antidiskrimineringslagstiftningen ett sätt att minimera 

negativa inställningar varför dessa hinder är sammanhängande. Vidare framkommer det att 

desto mer kontakt det är mellan individer med funktionsnedsättning som övriga medborgare, 

desto bättre blir inställningarna.
15    

 

Det individuella bemötandet  

Det finns många faktorer som påverkar det individuella bemötande mellan handläggaren och 

den enskilda individen som ansöker om stöd och hjälp ifrån samhället. En viktig faktor är 

handläggarens kompetens och densammes inlevelse i hur det kan vara att leva med 

funktionsnedsättning. Tiden som handläggaren har på sig att lyssna och föra dialog med den 

enskilde påverkar utgången om hur bemötande upplevs. Hur själva mötet gestaltar sig beror 

även på hur individen med funktionsnedsättning förmår att klarlägga sina behov.
16

  

 

Det är av vikt att handläggaren inom offentliga sektorn har en övergripande förståelse och 

kompetens för vad det innebär att vara en individ som är i behov av andras hjälp/insats för att 

uppnå något i livet som den enskilde inte förmår att klara på egen hand. Det viktiga i 

interaktionen är att handläggaren lyfter fram individers sårbarhet och beroende och dess 

konsekvenser avseende vilka värden som handläggaren bör beakta och respektera i mötet med 

den enskilde individen.
17

 Likaså måste handläggaren beakta att arbetet med individer alltid är 

ett möte mellan individer som har individuella behov och olika former av problem. 

Interaktionen mellan handläggare och den enskilde bör skapa ett stämningsläge av öppenhet, 

tydlighet och förtroende, som ger bra förutsättningar för en konstruktiv relation och även för 

det kvalificerade mötet – om och när det behövs.
18

  

                                                           
13

 SOU 1999:21 Nio vägar till bemötande av personer med funktionshinder. Sid.109 ff 
14

 Ibid. Sid.26 
15

 Kilbury, F.R. et al. (1992) The Interaction of Legislation, Public Attitudes, and Access to Opportunities for 

Persons with Disabilities. 
16

 SOU 1999:21 Nio vägar till bemötande av personer med funktionshinder. Sid.11 ff 
17

 Henriksen, J – E & Vetlesen, A – J (2001) Etik i arbete med människor. Sid.10 ff 
18

 Blennberger, B. (2005) Etik i socialpolitik och socialt arbete. Sid.173 ff 
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Dock är det av vikt att handläggaren har i åtanke att bemötande är viktigt i påfallande 

asymmetriska relationer där en part är i en utsatt situation och direkt beroende av den andre. 

Detta är vanligt i relationer mellan handläggare inom den offentliga sektorn och den enskilde 

individen.
19

   

 

För att handläggaren skall ha förutsättningarna till att göra ett ”bra” arbete är det av stor vikt 

att densamme har bildat sig en kunskap om de olika rutiner och regler som gäller för det 

aktuella arbetet som skall utföras och som fastställer en struktur för arbetet. Dessutom måste 

handläggaren veta sin position i organisationen vilket är en förutsättning för att denne skall 

kunna göra ett ”bra” arbete. Det centrala i bemötandet för handläggaren är att hjälpen till 

individen med funktionsnedsättning utges i en tillfredsställande atmosfär. Omsorgen måste 

ges i skydd av en mänsklig och emotionell atmosfär i förhållande mellan den som ger och den 

som tar emot hjälpen. Atmosfären i den aktuella kontexten måste förmedla tillit, trygghet och 

ro detta trots att situationen gestaltar sig i motsats till detta. För att införa de nämnda 

nyckelorden anser handläggarna inom den offentliga sektorn att det behövs tid, som upplevs 

vara en bristvara i dagens organisationer.
20

 

 

Ett bra bemötande handlar ofta om vilka föreställningar om funktionsnedsättning som finns 

bland individer utan funktionsnedsättning. I mötet är det inte ovanligt att den enskildes 

funktionsnedsättning överskuggar allt och avspeglar individens identitet och motparten 

upplever den enskilde som svag och oförmögen. Detta får konsekvenser i mötet då densamme 

ställs i en underordnad position. En av anledningarna till att detta scenario inte är alltför 

ovanligt i interaktionen mellan en eller flera individer, är att de flesta individer vill 

kategorisera individer för att få en social kontroll och detta sker genom att individen söker 

likheter för att känna en trygghet i interaktionen. I mötet blir ofta individen utan 

funktionsnedsättning osäker och ambivalent. Det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid 

handlar om diskriminering/fördomar, utan det kan också vara en känsla av osäkerhet.
21

   

 

 

                                                           
19

 Blennberger, B. (2005) Etik i socialpolitik och socialt arbete. Sid.376 
20

 Henriksen, J – E & Vetlesen, A – J (2001) Etik i arbete med människor. Sid.14 ff 
21

 Brusén, P. & Printz, A. red (2006) Handikappolitiken i praktiken. Sid.105 
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Teoretiskt perspektiv 

I vårt teoretiska perspektiv kommer vi att använda oss av Dunér och Nordström, Skau samt 

flera andra källor för att förstärka vårt teoretiska perspektiv kring begreppet makt och 

gräsrotsbyråkrat. Vi kommer framförallt att använda Skau för att belysa hur teorier om 

maktförhållanden ser ut i interaktionen mellan handläggaren och den enskilde individen. 

Handläggaren i den offentliga sektorn rättar sig i sin profession efter de normer, regler, lagar 

som finns inom den aktuella sfären och inte som en enskild individ. Avslutningsvis beskrivs 

begreppet gräsrotsbyråkrat som framställer handläggarens ställning i relationen med den 

enskilde, detta för att skapa en förståelse för handläggarens ställning som maktutövare.  

 

Makt 

Individer med funktionsnedsättning befinner sig i en maktrelation gentemot handläggaren 

inom den offentliga sektorn och därför är det av vikt för oss att även fokusera på 

maktperspektivet. Att använda sin makt är i sig varken negativ eller positivt. Därför är det 

viktigt att undersöka hur makten tar sig uttryck i mötet mellan handläggare och den enskilde 

och vilken betydelse det kan ha för relationen mellan parterna.
22

  

 

Utifrån begreppet makt har Carlsson, Dunér och Nordström definierat och belyst detta ur 

olika perspektiv. Den enskilde individen styrs av handläggaren inom den offentliga sektorn 

och handläggaren använder olika former av styrmedel som lagar, regler, materiella resurser 

och den personliga relationen för att kunna styra den enskilde individen. Makt rör sig om 

rätten att definiera vilken diskurs som skall råda och handlar om att en individ kan påverka en 

annan individ. Det innebär att makt finns överallt och den är byggd på relationer och inryms i 

alla sociala situationer.
23

 Makt kan också ses som ett växelspel mellan ständigt föränderliga 

styrkeförhållanden vars användbarhet bestäms utifrån det sociala sammanhanget.
24

 För att 

kunna använda makt krävs inte bara resurser, utan det krävs även en ömsesidig relation inom 

vars ram maktförhållandet avgörs. Interaktionen mellan handläggaren inom den offentliga 

sektorn och den enskilde individen innehåller alltid ett visst mått av makt. Inom de flesta 

professioner finns det alltså två grundläggande dimensioner, makt och hjälp.
25

  

 

Makt är en viktig del i kontakten mellan handläggaren och den enskilde vilket framställs som 

en betydelsefull beståndsdel i bemötandesituationen. Makt behöver inte ses som något 

negativt utan utgör också en förutsättning för hjälp. Handläggaren har ett administrativt 

överläge som kan reduceras om relationen samtidigt innehåller komponenter som balanserar 

detta, som ömsesidighet, tillit, respekt och öppna överenskommelser. Saknas sådana 

emotionella komponenter i relationen kan makten på motsvarande sätt bli mera kännbar för 

den enskilde individen och därför upplevas negativt. Makt kan också beskrivas som ett 

dominansförhållande, där den ena parten antingen pressar den andra att göra något eller 

tvingar någon att avstå från att göra något.
26

  

                                                           
22

 Skau, G-M. (2001) Mellan makt och hjälp. Sid.10  
23

 Dunér, A. & Nordström, M. (2005) Biståndshandläggningens villkor och dilemman. Sid.60 
24

 Ibid. Sid.60 
25

 Carlsson, B. (2005) Hjälpprocesser i socialt arbete. Sid.37 
26 Ibid. Sid.38  
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Organisationer inom den offentliga sektorn har inte bara negativa sanktioner som tvång och 

hot, utan kan också ge materiella och symboliska belöningar. Dessa dominansförhållanden 

finns framförallt i människovårdande organisationer.
27

  

 

Skau (2001) för en diskussion om makt utifrån Webers klassiska definition av makt som 

lyder: ”möjligheten att få igenom sin vilja i en social relation, också i händelse av motstånd, 

oavsett vad denna möjlighet beror på”.
28

 Utifrån denna definition är makt värdeneutralt. 

Makten består i att ha möjlighet att driva igenom sin vilja och behöver därför inte användas 

för att existera. Handläggaren har sin makt grundad i en juridiskt, kulturellt och ekonomiskt 

kontext. Individen med funktionsnedsättning får däremot sin makt genom lagstadgade 

rättigheter, som denne inte alltid är medveten om, men relationen präglas ändå i högsta grad 

av en ojämlik maktbalans. Vidare menar Skau (2001) att handläggaren har ett 

tolkningsföreträde angående vilka behov som ska framhävas i exempelvis en utredning. Om 

den enskilde får för lite utrymme att påverka, blir maktbalansen ännu skevare. En individ som 

är beroende av stöd och hjälp befinner sig i ett underläge där medgörlighet och anpassning 

gynnas i stället för kritik och kamp. Det är av vikt att bejaka att det i alla former av 

interaktionen/bemötande mellan handläggaren och den enskilde individen finns en 

maktaspekt. Maktaspekten är alltid en oupplöslig del i interaktionen mellan handläggaren och 

den enskilde individen. Makt kan användas för att hjälpa, och makt kan användas för att 

skada. Kontentan är att handläggaren måste förstå sin egen roll och funktion i den offentlig 

hjälp- och maktapparat som är en viktig beståndsdel för att densamme skall upplevas som 

professionell av den enskilde individen.
29

 

 

Språket är människors viktigaste redskap för kommunikation och social samvaro, för att 

bygga upp makt och legitimera handlingar. Genom språket kan individer förmedla sina 

budskap med andra individer och genom språket får individen en identitet och tillhörighet. 

Språket kan både inkludera och exkludera andra individer. Den som har ordet i sin makt har 

på ett sätt ”världen i sin hand”. Den språkliga överföringen från vardagsspråk till fackspråk är 

ett uttryck för makt i mötet mellan handläggaren inom den offentliga sektorn och den enskilde 

individen. Kontentan av detta i ett praktiskt scenario är om handläggaren använder ett för den 

enskilde obegripligt fackspråk kan densamme uppleva ett förödmjukande främlings- eller 

utanförskap. Det är ofta handläggarens språk som är den officiella språk-kod som används i 

officiella och viktiga sammanhang. Det är därför inte ovanligt att även enskilda individer 

allteftersom de blir inskolade i sin roll, tillägnar sig delar av detta fackspråk. Det säger en del 

om vilket språk som är det starkaste, det mäktigaste och det mest auktoritativa. 
30

 

 

Gräsrotsbyråkrat  

Begreppet gräsrotsbyråkrat har myntats av Lipsky (1980) då han introducerade begreppet 

Street level bureacracy (gräsrotsbyråkrat). Enligt Lipsky är detta en offentligt anställd 

tjänsteman/handläggare som i sin dagliga profession har direktkontakt med medborgarna i 

samhället och att densamme har stor handlingsfrihet vid utförandet av sina arbetsuppgifter.
31

 

                                                           
27

 Carlsson, B. (2005) Hjälpprocesser i socialt arbete. Sid.38 
28

 Skau, G-M. (2001) Mellan makt och hjälp. Sid.36 
29

 Ibid. Sid.17 ff 
30

 Ibid. Sid.46 ff 
31 Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public service. Sid.3  
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Det Lipsky definierar som direktkontakt med medborgarna är i interaktionen mellan 

handläggaren och individen med funktionsnedsättning i form av ansikte mot ansikte, det vill 

säga en kontakt med såväl tids- som rumssammanfallande.
32

  

 

Enligt Johansson (1992) bör detta perspektiv vidgas då det finns olika former av 

gräsrotsbyråkrater och även olika former av kontakter mellan handläggare och den enskilde 

individen. Kontakten kan ske ansikte mot ansikte, per telefon eller per korrespondens och alla 

dessa kontaktsätt bör accepteras ingående i definitionen av gräsrotsbyråkrati.
33

 

Utgångspunkterna för gräsrotsbyråkratens dagliga arbete är att densamme befinner sig i de 

lägre skikten i den aktuella organisationshierarkin och får en mängd krav på sig från de högre 

positionerna i organisationshierarkin. Dessutom måste gräsrotsbyråkraten förvandla den 

enskilda individen till ett fall och detta är en förutsättning för att densamme skall kunna arbeta 

med individerna. Det är dock av vikt att poängtera att den praktiska verkligheten i 

gräsrotsbyråkraternas arbete befinner sig långt bort från det byråkratiska idealet om ett 

opersonligt förhållningssätt.
34

  

 

Gräsrotsbyråkratens arbete utmärks av att i kontakten med den enskilde göra individuella 

tillämpningar av generella regler och direktiv. I kontakten måste gräsrotsbyråkraten använda 

sig av sin improvisationsförmåga samt sunt förnuft. Detta innebär att densamme måste i sin 

dagliga profession ha en viss frihet att tillämpa regler/rutiner och liknande på sitt eget bevåg 

och därför har individerna som är placerade högre upp i hierarkin delegerat ett visst 

handlingsutrymme. Relationen mellan gräsrotsbyråkraten och den enskilde karakteriseras av 

makt- och beroendeförhållande är synnerligt ojämnt mellan parterna. Gräsrotsbyråkraten sitter 

med samtliga trumf på handen. Anledningen till övertaget är att gräsrotsbyråkraten förfogar 

över organisatoriska resurser att belöna eller bestraffa den enskilde. En annan faktor som 

stärker detta asymmetriska förhållande är att gräsrotsbyråkraten nästan alltid har 

”hemmaplan”, och många gånger är omgivningen konstruerad så att den aktuella atmosfären 

förstärker beroendeförhållandet. Den enskilde individen har även sämre kunskapsmässiga 

förutsättningar än motparten, han/hon kan lite eller ingenting om hur organisationen ser ut och 

fungerar, vilka regler och bestämmelser som finns, vilka rättigheter/skyldigheter densamme 

har i förhållande till organisationen och så vidare. Likaså är den enskilde isolerad från 

individer i samma situation. Allt detta gör klientrelationen ojämn vad gäller beroende och 

makt.
35

      

                                                           
32 Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public service. Sid.3 
33

 Johansson, R. (1992) Vid byråkratins gränser. Sid. 41 ff 
34

 Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public service. Sid.9 
35

 Johansson, R. (1992) Vid byråkratins gränser. Sid. 44 ff 
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Historik och regelverk 

I detta kapitel kommer vi att ge en tillbakablick om hur individer med funktionsnedsättning 

har definierats genom tid och fram till nutid. Därefter kommer vi att beskriva den offentliga 

sektorn samt socialtjänsten som är en kommunal verksamhet och omfattas av den offentliga 

sektorn. Detta som att samtliga respondenter har varit i kontakt med socialtjänsten i någon 

form för att söka insatser genom socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. För att skapa en bakgrundskunskap om hur den aktuella organisationen är 

konstruerad och vilket ansvar de har gentemot medborgarna i samhället. Efter detta ges en 

presentation om myndighetsutövning och lagstiftningar som reglerar densamma. Detta har 

relevans för att skapa en förståelse för hur individer med funktionsnedsättning 

upplever/upplevt bemötandet från handläggaren och hur densamme regleras i sitt bemötande 

gentemot den enskilde utifrån organisationen och rådande regelverk. 

 

Handikapp/funktionshinder   

Under 1800-talets mitt var samhället syn på individer med funktionsnedsättning att de var 

lytta och definierades som ett ”kropps- eller själsfel hos individen”. Detta kunde både vara 

medfött eller förvärvat senare i livet, detta avsåg både fysiska och psykiska funktionshinder. 

Lyten var i första hand idioter, sinnessjuka, dövstumma, blinda och fallandesjuka 

(epileptiker). Under slutet av 1800-talet gjordes följande förtydligande avseende lytta; ”Lytta 

och bräckliga av alla stånd i städer och på landet såsom galna, blinda, döva, stumma som till 

arbete äro oskickliga eller av ålder vanföra”.
36

 Under 1900-talet tillkom de medicinska 

funktionshinder som definieras genom sjukdomsdiagnoser, psykiska funktionshinder som i 

dagens samhälle beskrivs som skiftande konsekvenser av psykisk ohälsa och konsekvenserna 

visar sig i personlighets förändringar samt att den individen får svårigheter att fungera i vissa 

situationer/miljöer.
37

   

 

Från slutet av 1900-talet har ansenliga ansträngningar genomförts för att klassificera och 

definiera de individer som i dag beskrivs som individer med funktionsnedsättning. 

Handikappbegreppet sågs innan handikapputredningens huvudbetänkande 1993, vara den 

grundläggande synen att handikappades situation var miljörelaterade. I den nya lagstiftningen 

som riksdagen beslutade om under våren 1993, talas det istället om funktionshinder istället för 

handikapp när man syftar till egenskaper hos en enskilde individ. Tidigare var dessa två 

begrepp synonyma med varandra.
38

  

 

Enligt Socialstyrelsens pressmeddelande den 10 oktober 2007 framkommer att 

funktionsnedsättning och funktionshinder inte längre är synonymer, funktionshinder blir en 

egen term och begreppet handikapp utgår. Definitionen av begreppet funktionshinder är en 

begränsning som funktionsnedsättning innebär för en individ i relation till omgivningen. 

Begreppet funktionsnedsättning
 
definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Till de båda termerna avråder Socialstyrelsen att använda 

begreppet handikapp som synonym. En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något 

som en person har utan att det är miljön som är funktionshindrad.
39

 

 

                                                           
36

 Förhammar, S., & Nelson, M.C. 2004. Funktionshindrade i ett historiskt perspektiv. Sid.39 
37

 Ibid. Sid.33 ff 
38

 Billum, E. & Hammer, E. (1994) Stöd och service till funktionshindrade. 
39

 Socialstyrelsen (2007) Bort med termen handikapp. 
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Det är även viktigt att framhålla att det inom aktuell forskningen framkommer att individer 

med astma, diabetes, hjärtsjukdom och ledgångsreumatism är mer accepterade, medan 

individer med aids, utvecklingsstörning, psykiska funktionsnedsättningar och cp-skada är de 

minst accepterade.
40

  

 

Den offentliga sektorn och socialtjänsten  

Den offentliga sektorn omfattar staten, kommunerna, landstingen och 

socialförsäkringssektorn exempelvis sjukförsäkring och AP-fonder och producerar tjänster 

som bland annat barnomsorg, sjukvård, utbildning, försvar och liknande. Även transfereringar 

från staten till hushållen och företag ingår i den offentliga sektorn exempelvis pensioner, 

barnbidrag, sjukförsäkringar, arbetslöshetsersättning samt räntor på statsskulden.
41

 I denna 

undersökning kommer fokus vara på förvaltningsmyndigheterna och framförallt 

socialtjänsten. Dock finns det många olika förvaltningsmyndigheter, exempelvis 

kommunernas olika förvaltningar försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
42   

 

Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltningen 

som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska 

och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Kommunen har ett yttersta ansvar 

vilket verifieras av 2:2 § socialtjänstlagen (SoL) som är en mycket central bestämmelse och 

säkerställer att individerna i den aktuella kommunen får den hjälp eller det stöd de behöver.  

Socialtjänsten kan delas in i två huvudområden, individ- och familjeomsorg samt vård och 

omsorg om äldre och funktionshindrade. Individ- och familjeomsorgen ger bland annat 

individuellt inriktade insatser till barn och unga, familj och så vidare. Inom vård och omsorg 

anordnas särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre individer som är i 

behov av särskilt stöd. Kommunerna skall även anordna bostäder med särskild service för 

individer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin dagliga 

livsföring.
43

 Vidare ska kommunen lämna bistånd till individer som inte själva kan tillgodose 

sina behov, exempelvis genom hemhjälp eller försörjningsstöd. Biståndet skall ge individer en 

skälig levnadsnivå.
44

 Vissa individer med funktionsnedsättning har rätt till stöd och service 

enligt särskild lagstiftning (LSS). Det avser bland annat personlig assistans, ledsagarservice, 

kontaktperson, daglig verksamhet och så vidare. Dessa uppdrag har socialtjänsten fått av 

staten.
45

 

 

                                                           
40 Westbrook, M.T. et al. (1993) Attitudes towards disabilities in a multicultural society, i Social science and 

medicine. 
41

 Regeringen (2009) 
42

 SOU 2004:23 Från verksförordning till myndighetsförordning. Sid.61 
43 Socialstyrelsen (2003) Socialtjänsten i Sverige. En översikt 2003  
44 SFS 2001:453  
45

 Socialstyrelsen (2003) Socialtjänsten i Sverige. En översikt 2003 
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Regelverk 

De tolkningar av lagar och förordningar som görs hos myndigheter, i landsting och kommuner 

är en del av detta kollektiva bemötande.
46

 Genom lagstiftningen får handläggaren information 

om maktbefogenheter, skyldigheter och ansvar gentemot den enskilda individen. Det är lagen 

som påvisar vad handläggaren skall göra och vilken tillåtande makt som reglerar vad den 

aktuella organisationen skall göra.
47

 

 

Förvaltningslagen, (SFS 1986:223) är en av de viktigaste lagarna för hela det socialrättsliga 

området. Enligt nämnda lag reglerar denna förvaltningsmyndighetens handläggning av 

ärenden. I ärendehandläggningen finns bestämmelser om serviceskyldighet, information, 

utredning, beslut och dokumentation. I sammanhanget krävs också att den aktuella 

tjänstemannen känner till och kan tillämpa bestämmelserna om offentlighet och sekretess. Det 

kan också finnas andra bestämmelser i andra lagar (exempelvis SoL och LSS) som skall 

beaktas när förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden.
48

  

 

En individ som vänder sig till en förvaltningsmyndighet för att få ett besked eller ett beslut 

befinner sig oftast i en beroendeställning eller i underläge. Det kan exempelvis handla om att 

få ett beslut om försörjningsstöd från socialtjänsten och liknande. Beroendeställningen eller 

underläget för den enskilde beror på att förvaltningsmyndigheten har befogenheter att 

bestämma i frågan om försörjningsstödet eller ersättningen. Denna befogenhet definieras som 

myndighetsutövning och i förvaltningslagen finns ett antal bestämmelser som på olika sätt är 

avsedda för att värna om den enskildes rättsäkerhet när densamme blir föremål för 

myndighetsutövning. I förvaltningslagen finns ingen klar definition av begreppet 

myndighetsutövning. Detta trots att det i lagen ofta förkommer i flera av lagens bestämmelser. 

Myndighetsutövningen är ett uttryck för den offentliga makten gentemot eller över de 

enskilda individerna i samhället. Myndigheterna som utövar myndighetsutövningen fattar 

beslut kring den enskilda individen och till sitt stöd använder sig myndigheten av rättsregler 

då beslut fattats. För att reglera myndighetsutövningen har regler upprättas för att garantera 

den enskilde individens rättssäkerhet.
49

  

 

Socialtjänstlagen (SFS 1980:620) trädde i kraft den första januari 1982 och är en målstyrd 

ramlag. Utformningen ger socialtjänsten i kommunen en stor frihet att anpassa verksamheten i 

form av allmänna insatser och individuell hjälp, efter uppskattade behov och lokala 

förutsättningar. Ideologiskt sett har lagstiftaren velat ge utrymme för en tillämpad helhetssyn i 

det sociala arbetet. Med ett helhetsinriktat arbetssätt utgår socialtjänsten från ett synsätt som 

söker beakta individens totala situation och sociala sammanhang. Dessutom framgår det att 

socialtjänsten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.
50

 

Dock är det av vikt att poängtera att socialtjänsten inte har till uppgift att ta över ansvaret för 

den enskilda individens handlingar och livsföring. Utan socialtjänsten skall förstärka och 

komplettera individens egna resurser.
51

  

 

                                                           
46

 Sisus om bemötande av människor med funktionshinder. Sid.25 
47

 Johns, R, (2008) Using the law in Social Work. Sid 138, Exeter; Learning Matters Ltd 
48

 Holmberg, S. (1991) Myndighetsutövning i sociala ärenden. Sid.42 ff 
49

 Törnblom, R. (1993) Offentlig förvaltning. Sid.111 ff  
50

 Holmberg, S. (1991) Myndighetsutövning i sociala ärenden. Sid.12 ff 
51 Clevesköld, L (red) (2002) Handläggning inom socialtjänsten. Sid.18 
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Insatser skall vara av god kvalitet, men det är svårdefinierat och kan därför inte fastställas på 

ett entydigt och objektivt sätt. Det är individens olika behov och förväntningar som påverkar 

den enskildes föreställningar av vad som är god kvalitet. Dock framgår vissa aspekter som har 

bäring på begreppet god kvalitet och det är bland annat rättssäkerhet, medinflytande och 

tillgänglighet avseende vård och service. Vidare framgår att det har stor betydelse för 

kvaliteten att det finns en förtroendefull samverkan mellan den enskilde och handläggaren 

samt respekt för den enskildes personliga integritet. Likaså framgår att handläggaren skall 

visa lyhördhet och inlevelseförmåga i den enskildes situation.
52

      

 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes den 1 

januari 1994. Den innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 

individer med olika funktionsnedsättningar. LSS är en så kallad pluslag som träder in när SoL 

inte räcker till. Hela LSS är på ett helt annat sätt än socialtjänstlagen preciserad vad gäller de 

insatser som den enskilde har rätt till och är tänkt att träda in när de generella lagarna inte 

räcker till. Kontentan är att den enskilde genom LSS skall garanteras goda levnadsvillkor, att 

densamme får den hjälp han/hon behöver i det dagliga livet och möjlighet att påverka vilket 

stöd och vilken service individen får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som 

andra. För att individerna skall omfattas av nämnda lagstiftning måste de ha varaktiga 

funktionsnedsättningar som inte är av övergående natur. De bärande principerna i LSS är 

självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet samt kontinuitet och helhetssyn.
53

 

Att en individ har funktionsnedsättning innebär inte per automatik att densamme har rätt till 

insatser enligt LSS utan det krävs även att individen tillhör en av personkretsarna som 

omnämns i lagen.
54

  

 

Vilka personer som omfattas av lagen anges i lagens 1 § och lyder enligt följande: 

 Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

 personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom  

 personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.
55

 

 

Det som är av vikt att beakta kring ovan nämnda lagstiftningar är att vissa stödinsatser både 

regleras i LSS och SoL. Individen som tillhör personkretsen enligt LSS ska alltid i första hand 

prövas om han/hon kan beviljas insatser enligt LSS. Detta som att insatser enligt LSS är 

förenade med lättare villkor än vad gäller bistånd enligt SoL och dessutom är insatserna enligt 

LSS kostnadsfria. Om individen inte kan få bifall på sin ansökan avseende stöd enligt LSS har 

han/hon självfallet alltid rätt att prövas enligt SoL.
56

 

                                                           
52

 Prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen. Sid.52 ff 
53

 Tideman, M. (2000) Perspektiv på Funktionshinder & Handikapp. Sid.216 ff  
54

 Bengtsson, H. (2005) Politik och lag och praktik Implementering av LSS-reformen. Sid. 9 ff 
55
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56

 Everitt, A. 2005 Vad säger LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sid.32 
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Metod 

För att få svar på frågeställningar har vi använt oss av intervjuer. Vi har undersökt hur 

individer med funktionsnedsättning upplever att de blivit bemötta i kontakten med 

handläggaren inom den offentliga sektorn. Under rubriken Urval ges det en kort information 

om respondenterna i undersökningen. Detta för att ge läsaren en kort bakgrundsbild om 

respondenterna, då det har relevans för att skapa en förståelse för läsaren 

 

Urval 

Inledningsvis sökte vi respondenter via handikapporganisationer genom att vi etablerade en 

kontakt med ordförande i den aktuella organisationen både via telefon samt e-post. Dessa var 

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Synskadades Riksförbund samt De handikappades 

Riksförbund. Kriterierna för urvalsgruppen är att den enskilde skall ha rätt att söka insatser 

både via socialtjänstlagen samt att densamme skall omfattas av personkretsen som har rätt att 

ansöka om insatser även inom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. När vi 

inte fick något svar eller att ordförande meddelade att de inte kunde hjälpa till med att etablera 

en kontakt med deras medlemmar med hänvisning till sekretessen samt att det skulle dröja 

cirka en månad innan de skulle ha medlemsmöte där medlemmarna skulle kunna få ta del av 

vårt missivbrev (bilaga 2). Utifrån detta var vi tvungna att hitta ett annat tillvägagångssätt för 

att finna respondenter till undersökningen.  För att finna respondenter använde vi oss av ett 

”convenience sampling” vilket fritt kan översättas som bekvämlighets urval. Detta innebär att 

respondenten som valdes ut som respondent fanns inom vårt kontaktnät.
57

  

 

Vi hjälp av den första respondenten att finna ytterligare en respondent och under hela tiden 

fick vi nya respondenter genom våra nya respondenter. Denna rekryteringsform kan definieras 

som snöbollsurval eller snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att man ber en person 

som uppfyller kriterierna för målgruppen och som godtagit att bli intervjuad att nämna andra 

potentiella informanter. Naturligtvis innebär inte snöbollseffekten en total frånvaro av 

påverkan; även här påverkar individernas val av följande tillfrågade individ urvalet. Däremot 

kommer inte urvalet att styras av oss som forskare. 
58

 Vi har intervjuat tre kvinnor och tre män 

som alla har någon form av fysiska funktionsnedsättningar. De är mellan 45 – 64 år och fem 

av respondenterna har en partiell sjukersättning i kombination med en halvtidsanställning 

medan en av respondenterna har en heltidsanställning. I vår uppsats har vi haft för avsikt att 

ha ett brukarperspektiv vilket innebär att vi fokuserar på den enskilde individens berättelser. 

 

Fyra respondenter har sin profession inom statliga myndigheter i olika tjänstgöringsgrader, 

dock utför samtliga ett administrativt arbete. Två av respondenterna har sin profession inom 

den kommunala sektorn där den ena respondenten arbetar som pedagog och den andre arbetar 

med handikappfrågor inom den kommunala verksamheten. För att undersökningen ska bli 

narrativ samtidigt som respondenternas anonymitet säkerställs så kommer samtliga 

respondenter att ha ett fiktivt namn. Anna har en cp-skada och har en lönebidragsanställning 

på 50 procent och övriga 50 procent sjukersättning. Hon har stöd av samhället i form av 

ledsagning enligt LSS samt handikapptillstånd.  
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Lena är synskadad och har en lönebidragsanställning på 50 procent och övriga 50 procent 

sjukersättning, likaså har hon stöd av samhället i form av handikappersättning samt färdtjänst. 

Eva har diagnosen Multipel Skleros (MS) och har en lönebidragsanställning på 50 procent och 

övriga 50 procent sjukersättning, likaså har hon stöd av samhället i form av 

bostadsanpassning, bilstöd samt handikapptillstånd. Klas har ingen klar diagnos utan han har 

balanssvårigheter vilket har genererat till att han är rullstolsbunden. Han har en 

lönebidragsanställning motsvarande heltid där han har ett administrativt arbete och han har 

insatser från samhället i form av färdtjänst, hjälpmedel, hemtjänst, kontaktperson samt 

bostadsanpassning. Leo har diagnosen Multipel Skleros (MS) och är rullstolburen. Han har en 

heltidsanställning utan lönebidrag som pedagog. De insatser från samhället Leo har är i form 

av bostadsanpassning, hemtjänst, färdtjänst samt ledsagning enligt LSS. Per är synskadad 

(blind) och använder sig av ledarhund för att transportera sig till fots. Han har en 

lönebidragsanställning motsvarande heltid och utför administrativa arbetsuppgifter. Likaså har 

han insatser i form av färdtjänst, ledsagare enligt LSS samt arbetshjälpmedel. 

 

Förförståelse 
Vi som författat denna uppsats har under de senaste åren arbetat som handikapputredare på 

Försäkringskassan i mellansverige. Genom vår bakgrund som handläggare inom 

Försäkringskassan har vi naturligtvis en viss erfarenhet av myndighetsutövning. Vår 

förförståelse av området är därför relativt brett. Vi har däremot ingen erfarenhet av de 

intervjuades egna uppfattningar om hur bemötandet upplevs. När vi försöker förstå de 

intervjuades berättelser finns därför vår egen bakgrund och erfarenhet med i bilden. Detta kan 

både vara en fördel och en nackdel i arbetet, då vi kan påverkas av vår bakgrund i vår analys. 

I studien har vi försökt att objektivt granska de värderingar och åsikter de intervjuade har. Då 

denna undersökning är kvalitativ, är vi medvetna om svårigheterna att dra långtgående 

slutsatser utifrån svaren, studien bör därför ses som ett ytterligare inlägg i detta ämne. 

 

Intervju 

Vi har använt oss av intervjuer för att detta gav oss möjligheter till att följa upp idéer, sondera 

svar och känslor på ett sätt som är omöjligt i exempelvis en enkät. Genom personliga 

intervjuer hade vi möjlighet att ta del av respondenternas uppfattningar och värderingar. 

Under intervjusituationen har vi med andra ord stävat efter att ”främja en god och effektiv 

interaktion".
59

 Det som gör kvalitativ analys svår jämfört med kvantitativa analyser är att det 

inte finns en standarduppsättning tillvägagångssätt att tillgå. Genom att använda intervjuer har 

vi fått information via respondentens tonfall, mimik och pauser som är omöjligt att ta del av 

vid skriftliga svar. Kontentan av skriftliga svar är att dessa är vad de är samt att dessa inte kan 

följas upp med följdfrågor eller att respondenten kan fördjupa svaren, vilket vi hade möjlighet 

att göra vid intervjuerna.
60

 Nackdelarna med intervjuer är att dessa tog mycket tid i anspråk 

genom att vi var tvungna att formulera frågor, skriva ut intervjuerna samt att analysera 

svaren.
61
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För att registrera intervjuerna använde vi oss av en bandspelare. Den efterföljande 

transkriberingen innebar ett tidskrävande arbete med att skriva ut intervjuerna. En annan 

faktor som kan ha vägt emot användningen av bandspelaren är att samtalen inte blev spontant, 

och att respondenterna eventuellt hade svårigheter med att bortse från bandspelaren.
62

 

 

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med sex respondenter som i någon form har sökt 

stöd och hjälp i den kommunala sektorn. En första kontakt togs via telefon, där 

respondenterna informerades om vad vi ville undersöka och att de kunde få vara anonyma om 

de så önskade. Vi utgick från en intervjuguide, som vi formulerade innan genomförandet av 

intervjuerna, se bilaga 1. Den är uppdelad i tre olika teman; bemötande, makt samt förtroende. 

Utifrån syfte och frågeställningar tyckte vi att dessa teman var viktiga att belysa. Vi använde 

samma intervjuguide till samtliga intervjuer men vissa frågor formulerades lite olika beroende 

på vem vi frågade och följdes upp olika eftersom respondenterna gav olika svar. Intervjuerna 

vi genomförde ägde rum på dagtid och intervjuerna varierade mellan trettio minuter till cirka 

en timme. Val av plats för intervju har varit en viktig aspekt då detta kan påverka kvalitén. 

Därför valde vi tillsammans med respondenten en plats där intervjusituationen kunde pågå 

ostört för att minimera risken av störande objekt/situationer som kunde påverka kvalitén eller 

koncentrationen hos respondenten och intervjuaren. Utifrån detta valdes en neutral plats där 

respondenten kände sig ”hemma”. Bland annat genomfördes intervjuerna på respondentens 

arbetsplats och liknande kontexter. 
63

 Vid intervjusituationen tydliggjorde vi mer utförligt för 

respondenterna om syftet med vår studie. Intervjuerna inleddes med lite ”småprat” innan 

själva intervjun och detta för att vi ville bygga upp en social relation, dock var vi medvetna 

om att bejaka att det inte blev så ytligt att det föreföll vara oseriöst. Under intervjusituationen 

fick respondenterna kontinuerliga kommentarer för att han/hon skulle hålla sig till temat, samt 

att stimulera samtalet.
64

 Efter intervjutillfällena kontrollerades det om vi hade tolkat och 

förstått vad som framkommit av intervjun.      
 

Varje intervju skrevs ut ord för ord, dessa skrevs ut så nära talspråket som möjligt, och om det 

behövdes gjordes en viss redigering av det som skulle citeras i texten. Varje intervju skrevs ut 

snarast efter intervjutillfället. En av anledningen är att det kunde finnas saker som bara 

uppfattades vid intervjuerna och därför är det viktigt att dokumentera det hela inom några 

dagar (framförallt före nästa intervju). Detta för att vi inte skulle missa några viktiga 

kommentarer om själva situationen.
65

 

 

Tolkningsmodell 

Begreppet ”hermeneutik” är en forskningsansats där den huvudsakliga forskningsmetoden är 

tolkning, en central frågeställning är; ”Vad betyder det?” – vilket innebär att sanningen ses 

som betydelse. Enligt hermeneutiken kan forskning om mänskliga och sociala förhållanden 

bara leda fram till kunskap som är bunden till tid och rum. Hermeneutiken ser också en 

avgörande skillnad mellan fysiska och sociala fenomen, målet med forskningen är att uttolka 

och förstå och med förståelse menas en helhetsförståelse.
66
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Vidare erkänner hermeneutiken att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse. 

Forskaren kan aldrig ställa sig utanför det egna jaget när han/hon betraktar världen, utan 

hermeneutiken erkänner att forskaren ser allt från olika infallsvinklar.
67

 Inom den 

hermeneutiska forskningstraditionen är det varken möjligt eller önskvärt att bedriva helt 

opartisk forskning, de absoluta sanningarna söks inte eftersom sådana inte finns. Istället bör 

forskaren vara engagerad i det som studeras, personliga erfarenheter är ofta nödvändiga 

förutsättningar för att uppnå vetenskaplig kunskap. Det innebär att vi som forskare har en 

förförståelse av det vi tolkar.
68

  

 

En grundtanke inom hermeneutiken är att forskaren alltid förstår något mot bakgrund av vissa 

förutsättningar. Forskaren möter aldrig världen förutsättningslöst utan de förutsättningar 

forskaren har bestämmer vad som är förståeligt och vad som inte är det. Konkret innebär detta 

att då forskaren närmar sig sin tolkning av ett fenomen som verkar oförståeligt så är det alltid 

oförståeligt mot den bakgrund som forskaren tar med sig in i förståelseprocessen. Dessa 

förutsättningar brukar benämnas som förförståelse eller fördomar och i vår undersökning 

kommer vi att benämna detta som förförståelse. Förförståelse är ett villkor för att förståelse 

överhuvudtaget skall vara möjligt. Anledningen till att förförståelse är nödvändig är att 

forskaren måste börja med vissa idéer om vad uppmärksamheten i undersökningen skall 

riktas. Därför är det av vikt att vi som forskare är medvetna om att vår förförståelse kan 

påverka vår tolkning av det empiriska materialet.
69

  

 

Vår förförståelse om hur individer med funktionsnedsättning blir bemött av handläggare inom 

den offentliga sektorn har bidragit till vår förståelse och tolkning av det aktuella fenomenet 

som undersöks. Den förförståelse som vi hade i början av studien hjälpte oss att bemöta 

respondenterna. Den hermeneutiska ansatsen blev en möjlighet för oss att närma oss studiens 

syfte. För att försöka få en förståelse för hur individer med funktionsnedsättning upplever 

bemötande i interaktionen med handläggaren har vi tolkat respondenternas berättelser från 

intervjuerna. Vi är medvetna om att vi som forskare kan ha en mer eller mindre medveten och 

reflekterad hållning till vår egen förförståelse kring området. Detta kan styra våra tolkningar 

utan att vi är medvetna om det. Likaså är vi även medvetna om att vår förförståelse är 

reviderbar, det vill säga att den kan ha förändrats i kontakten med respondenterna.
70

  

 

Betydelsen av tolkningen i vår undersökning är att vi genom tolkningen försöker förmedla 

innebörden av respondenternas utsagor och detta i förhållande till teorier inom området så 

som bemötande, makt och gräsrotsbyråkrater. Innebörden var att begripa utsagorna, som hade 

sitt ursprung från intervjuerna. Den förklarande tolkningen kommer in när den utsagan inte 

längre leder till en förståelse av våra utsagor. Konkret klargör den förklarande tolkningen 

sammanhang, samband mellan begrepp och företeelser med hjälp av följdfrågor eller 

uppföljningsfrågor.
71

 Vid tolknings- och förståelseprocessen har vi använda oss av frågorna 

vad, var, hur och varför för att få en fördjupad förståelse av det aktuella fenomenet. 
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När vi hade transkriberat respondenternas utsagor tolkade vi dessa. Detta som att vi var 

intresserade av att kunna förstå och tolka de underliggande mönstren samt innebörden i deras 

utsagor. Detta genomfördes genom att vi plockade fram samtliga intervjuer för att försöka 

finna liknelser i deras utsagor och markerade dessa med olika färgsättningar för att de skulle 

bli tydligt för oss. Efter detta tolkades de olika delarna på nytt, genom att vi läste igenom och 

skrev ner våra nya eller vidare tolkningar. Under arbetet har vi haft en dialog med varandra 

och diskuterat rimligheten av våra tolkningar och detta för att undvika tolkningar som saknade 

grund i utsagorna och detta för att öka trovärdigheten i undersökningen.   

 

Denna process fortgick och formades till en helhetsbild av studiens problemområde. Utifrån 

den helhetsbild som skapades gick vi tillbaka till delarna för att kunna bilda oss en ny 

förståelse av fenomenen. Denna process fortgick tills vi inte längre kände att den kunde leda 

till ny förståelse. Detta kan benämnas som den hermeneutiska spiralen och utifrån den har vi 

försökt arbeta från del till helhet och från helhet till del. Enligt Ödman (2007) kan den 

hermeneutiska tolknings- och förståelsearbetet liknas ett pusselläggande. Det innebär att 

forskaren går från del till helhet och vice versa och det är den aktuella kontexten som oftast är 

avgörande för tolkningen och förståelsen. Delarna är nödvändiga för att skapa en bild av 

helheten. Således råder det ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan del och helhet. Detta 

pendlande mellan del och helhet, som kännetecknar förståelsen är också innebörden i 

begreppet ”den hermeneutiska cirkeln.
72

 Detta visualiseras med hjälp av nedanstående bild: 

 

 

Förförståelse      Dialog      Tolkning      Ny förståelse      Dialog      Tolkning      Ny förståelse 

 
 

Figur 1: Figuren är hämtad från Eriksson, L- T & Wiederheim, P.  

Hermeneutikens grundtankar – författarnas tolkning  

 

Metoddiskussion 

Utifrån vårt val av ansats anser vi att våra frågeställningar för denna undersökning besvarats i 

den sammanfattande slutdiskussionen. Vår upplevelse är att den hermeneutiska ansatsen har 

hjälpt oss att finna en djupare innebörd av vårt empiriska material. De förklaringar och 

förståelser vi har fått fram med denna ansats invävd i metoden är tolkningar av den enskilde 

individens upplevelse om hur han/hon upplever bemötandet i kontakten med handläggaren 

inom den offentliga sektorn. Med en annan metod/ansats hade vårt resultat möjligen blivit 

annorlunda. Dessutom var vi intresserade av en kvalitativ undersökningsmetod med personlig 

kontakt och möjlighet till utförligare svar och utifrån detta var inte enkäter ett alternativ för 

oss i denna undersökning. Vidare är vi av den meningen att vi inte kunnat välja en annan 

metod än intervjuer då vi använde oss av den hermeneutiska ansatsen. Då undersökningen 

innebar att vi tolkar utsagor så hade det varit intressant att på nytt möta de respondenterna för 

att ytterligare samtala kring de framkomna tolkningarna, för att eventuellt få mer substans i 

undersökningen. I takt med att arbetet växte fram då vi gick igenom vårt material kunde vi slå 

ihop temat om bemötande och förtroende till ett gemensamt tema, det vill säga bemötande. 

Detta som att det tydligt framgick av utsagorna att dessa inte gick att särskilja. Dessutom är vi 

medvetna om att det i tidigare forskning framkommer att hur den enskilde upplever 

bemötande är beroende av om han/hon blivit beviljad bistånd eller inte.  
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Dock har vi eftersträvat att göra ett så representativt urval som möjligt. Vid urvalet har inte 

författarna haft någon insikt om den enskilde har blivit beviljad bistånd eller inte. Vi har 

heller inte frågat respondenterna om hur många möten de haft med handläggare utan vi har 

frågat om samtliga möten respondenterna har haft med handläggaren inom olika myndigheter 

i den offentliga sektorn. Vi är även medvetna om att en intervjuareffekt kan ha uppstått. 

Vilket kan innebär att respondenten känner sig styrd av intervjuaren och inte svarar opartiskt 

på frågorna. Vi är medvetna om att responderas upplevelse av bemötande kan påverkas av att 

de har blivit beviljad bistånd i olika former.  

 

Etiskt beaktande 

I egenskap av forskare har vi tagit hänsyn till humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets fyra grundläggande regler, vilka vi har att rätta oss efter under arbetets gång. 

Det första är informationskravet, där forskaren måste upplysa informanterna om deras uppgift 

i arbetet, samt vilka villkor som gäller för deras medverkan. Forskaren måste upplysa om att 

det är av fri vilja att delta i undersökningen och att informanten har rätt att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet, vilket är det andra kravet går ut på att informantens måste ge 

sitt godkännande, för den deltagande har rätt att bestämma över sin medverkan. Dessa två 

krav uppfylldes genom att respondenterna informerades om dessa angelägenheter i god tid via 

ett missivbrev (se bilaga) innan undersökningen. Vid intervju tillfället delgavs denna 

information även muntligt för att säkerställa att respondenten tagit del av informationen. 

Genom att vi inte har redovisat från vilka arbetsplatser, namn eller vilken ort informanterna är 

hämtade ifrån så uppfyller vi det tredje kravet konfidentialitet. Nyttjandekravet som är det 

fjärde kravet innebär att de uppgifter som vi samlat in om enskilda individen endast kommer 

att användas för forskningsändamål.
73

 Då uppsatsen är en offentlig handling inom Högskolan, 

kan uppgifterna trots allt komma att läsas av andra än i forskningssyfte.  
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Analys 

Syftet med uppsatsen var att belysa hur individer med en fysisk funktionsnedsättning 

upplever/upplevt bemötande i kontakten med handläggaren inom den offentliga sektorn. 

Genom intervjuer har vi försökt att lyfta fram hur våra respondenter upplever bemötande och 

hur maktförhållandena påverkar interaktionen med handläggaren inom den offentliga sektorn. 

Vi har delat in detta kapitel i två olika teman bemötande och makt. Under varje tema kommer 

vi att koppla teorier och tidigare forskning till vårt empiriska material för att besvara vårt syfte 

och frågeställningar. Samtliga respondenterna får komma till tals under något av de olika 

temana. Samtliga respondenterna har fiktiva namn och kommer i texten att benämns som 

Anna, Lena, Eva, Klas, Leo och Per för att texten skall bli narrativ och för att säkra 

anonymiteten för att det är så få respondenter i studien. Under analysen av intervjuerna växte 

dessa kategorier fram allt eftersom: bemötande, det kollektiva bemötandet, det individuella 

bemötandet och makt. 

 

Bemötande  

Enligt Hydén
74

 handlar bemötande om möte mellan människor. Under detta tema kommer vi 

att särskilja det kollektiva och det individuella bemötandet. Att bemöta någon handlar om att 

förhålla sig till den andre. När man har möte med någon får man ett bemötande utifrån 

samspelet och det är relationellt. I ett bemötande förhåller sig en individ dynamiskt till en 

annan individ och den andre individen befinner sig i en position av att bli bemött. De flesta av 

våra respondenter menar att hur bemötandet gestaltar sig har till viss del att göra med vilket 

intryck handläggaren ger i mötessituationen.  

 

Har handläggaren ett trevligt och avslappnat sätt blir det lättare för den enskilde att slappna av 

och ge tillbaka ett gott bemötande. Respondenterna vill gärna ge sin uppfattning om vad ett 

gott bemötande är på sina sätt och dessa är olika. Att de är olika beror på det att de har upplevt 

både bra och dåligt bemötande från handläggarna inom den offentliga sektorn. Vilket kan 

exemplifieras genom följande citat: 

 

Jag har inte varit med om så många situationer där man har blivit dåligt bemött. Jag 

tror att det har att göra med ens eget uppträdande också. (Per) 

 

Jag har inte haft så stort behov, och jag är inte den som kontaktar myndigheter för det 

minsta lilla. (Eva)  

 

Samtliga respondenterna i denna undersökning framhåller att de inte träffar handläggaren 

inom den offentliga sektorn speciellt ofta och anledningen till detta är att de vill klara sig 

själva så långt som möjligt. Likaså att de inte vill belasta samhället i onödan utan att de enbart 

söker stöd och hjälp då det verkligen behövs. Detta harmonierar med vad som framkommer 

av socialtjänstlagen om att socialtjänsten inte har till uppgift att ta över ansvaret för den 

enskilda individens handlingar och livsföring. Enligt Clevesköld
75

 ska socialtjänsten förstärka 

och komplettera individens egna resurser.  

                                                           
74
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Det överensstämmer med vad respondenterna i denna undersökning framhåller om att de vill 

klara sig själva i möjligaste mån och enbart ha stöd/motivation från samhället då behovet 

finns för den enskilde. Vilket kan exemplifieras genom följande citat: 

 

Jag tänker så här, det här ska jag fixa själv. Jag har alltid varit den typen, och det är 

knappt att jag kontaktar en läkare när jag känner skoven eller symptomen och blir 

dålig. Jag har fått skäll för det faktiskt. (Eva) 

 

Då fanns det ingen ledstång till trappen så jag kröp på alla fyra. En morgon så 

öppnade en förälder dörren och såg mig och sa, oj då.  Ja sa jag, det finns ingen 

ledstång.  Då tog jag kontakt med kommunen som fixade det. (Anna) 

 

Dock lyfter flertalet av respondenterna fram att en viktig faktor för ett bra möte är att den 

enskilde individen med funktionsnedsättning träffar sin handläggare mer regelbundet för att 

skapa ett förtroende mellan parterna. Ett annat hinder för att skapa ett förtroende mellan 

parterna är enligt respondenterna att den aktuella handläggaren snabbt skapar sig en bild om 

hur den enskilde individen med funktionsnedsättning är som individ. Detta kan resultera till 

att om handläggaren inte har fått en positiv syn på den enskilde individen så kan detta hindra 

att densamme inte får samma möjligheter som andra. Likaså blir inte den enskilde bemött på 

ett bra sätt och vilket då hindrar att det skall kunna byggas upp ett bra förtroende mellan de 

aktuella parterna. Per uttrycker sig enligt följande; ” Det behövs fortfarande en rejäl 

upplysning i hur man bemöter människor”. Enligt Hydén
76

 kan den enskilde uppleva sig 

dåligt bemött på grund av att dennes upplevelse är att handläggaren inte kan sätta sig in och 

förstå den enskildes situation och funktionsnedsättning. Utifrån detta anser sig den enskilde 

vara ifrågasatt och inte bekräftad av handläggaren. Vissa av respondenterna uttrycker sig 

enligt följande: 

 

Det var ingen som kontaktade mig. Jag fick aldrig försvara eller förklara varför jag 

ville ha ett parkeringstillstånd. (Eva) 

 

För jag menar att om du aldrig har träffat en person som har en funktionsnedsättning, 

då är det jättesvårt att sätta sig in i den personens situation. (Per) 

 

Det får man ju förstå att alla inte kan förstå hur man har det i rullstol. Det kan vara 

svårt. (Klas) 

 

Denna upplevelse från respondenterna kan förklaras utifrån Johanssons
77

 teori om att 

gräsrotsbyråkraten måste förvandla den enskilda individen till ett fall. Det är en förutsättning 

för att handläggaren ska kunna arbeta med den enskilde. Konkret innebär det att handläggaren 

är tvungen att distansera sig gentemot den enskilde för att denne inte skall bli personligt 

engagerad i ärendet. Handläggaren måste utifrån detta perspektiv förhålla sig professionell 

gentemot individen för att han/hon inte skall bli partisk. Dock är det viktigt att framhålla att 

den praktiska verkligheten i gräsrotsbyråkraternas arbete befinner sig långt bort från det 

byråkratiska idealet om ett opersonligt förhållningssätt, men det är något handläggaren 

eftersträvar i sin dagliga profession.  
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Det kollektiva bemötandet 

Enligt en studie av Westbrook
78

 är individer med astma, diabetes, hjärtsjukdom och 

ledgångsreumatism de mest accepterade, medan individer med aids, utvecklingsstörning, 

psykiska besvär och cp-skada är de minst accepterade. Flera av respondenterna i 

undersökningen framhåller att det blir skillnad på bemötandet från samhället och från den 

enskilde handläggaren inom den offentliga sektorn beroende på den enskilde individens form 

av funktionsnedsättning. Bland annat framkommer att individer med psykiska besvär inte blir 

bemötta på samma sätt som individer med fysiska funktionsnedsättningar. Klas uttrycker sig 

enligt följande; ” Om man ska prata om någonting som är positivt ifråga om sjukdomar så 

har jag ju den fördelen att jag har ju ingen dold sjukdom”. Kontentan av detta är att 

respondenterna framhåller att det finns en hierarki mellan olika funktionsnedsättningar och att 

det i samhället är en fördel att den enskilde individen har en fysisk funktionsnedsättning. Det 

innebär att samhället i stort har en mer positiv inställning samt en större acceptans gentemot 

vissa funktionsnedsättningar och en mer negativ inställning mot andra och då framförallt mot 

individer som har psykiska besvär. Vilket kan exemplifieras genom följande citat: 

 

Det är många människor, och kanske mest då de som har psykiska funktionshinder 

som blir dåligt bemötta. (Per) 

 

MS är ju en ganska laddad sjukdom. Jag tror att de flesta vet att de som har MS, har 

en kronisk sjukdom. Jag tror att det finns de som har andra diagnoser, lite mer 

luddiga, som kan ha det kämpigare. Det kan vara enklare för oss med MS-diagnos. 

(Eva) 

 

Respondenterna framhåller i undersökningen att det är viktigt att det kollektiva bemötandet 

förbättras för att öka delaktigheten för individer med funktionsnedsättning, dock har det blivit 

bättre i samhället under de senaste tio åren. Det har skett en markant skillnad mot tidigare. 

Likaså har det kollektiva bemötande förbättrats genom att det har inrättats 

diskrimineringslagstiftningar samt att det kommer att förbättrats ytterligare. Eva uttrycker sig 

följande; ”Det finns ju mycket att göra och jag tror att kommunen är medveten om att det 

kommer en lag. Det ska vara handikappanpassat och allt skall vara tillgängligt för alla”. 

Riksdagen har bestämt att alla offentliga miljöer ska vara tillgängliga för alla redan 2010. 

Sveriges Radios reporternätverk
79

 har gjort en undersökning om uppvisade 

tillgänglighetsbrister i offentliga byggnader för individer med funktionsnedsättning. I deras 

undersökning som genomfördes 2008 granskade gruppen totalt 32 kommuner i Sverige och 

där framgår bland annat att det är för trånga hissar/toaletter så att dessa inte kan användas av 

individer med rörelsehinder. Följande utdrag ur en av intervjuerna är ett exempel på detta 

resonemang:  

 

Problemet med den yttre miljön är alla dessa reklamskyltar, men det jobbar de ju på i 

de synskadades förening och även snöröjning är viktig. Snöröjning över huvud taget 

är dåligt. (Lena) 

 

Av Sisus rapport
80

 så framkommer det att tillgängligheten till olika funktioner i samhället är 

begränsad då byggnader och liknande inte är anpassade för exempelvis rullstolar. 

                                                           
78 Westbrook, M.T. et al. (1993) Attitudes towards disabilities in a multicultural society. 
79 Sveriges Radio 2008 Undersökning om tillgängligheten i kommunhusen för funktionshindrade individer. 
80 Sisus Om bemötande av människor med funktionshinder.  
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Otillgängliga lokaler och även information hindrar individer med funktionsnedsättning att 

delta i kultur- och föreningsliv, vilket i sin tur påverkar det individuella bemötandet. Följande 

utdrag ur en av intervjuerna är ett exempel på detta resonemang: 

 

Något som vi inte tagit upp som jag är lite irriterad på är alla webbsidor. Där kan det 

stå att klicka på bilden, vad då, inte hittar jag någon bild! Särskild inom kulturen, 

kulturfolket idag, det ska vara estetiskt och skönt för ögonen, då glömmer man bort 

det funktionella. (Per)  

 

Detta scenario verifieras även av Kilbury
81

 som i en artikel presenterar hur relationen mellan 

handikapplagstiftningen, allmänhetens inställningar till personer med funktionsnedsättning 

och de möjligheter som de erbjuds till densamme. I den aktuella gruppen är arbetslösheten 

väsentligt högre och i kombination med låga inkomster leder detta till att personer med 

funktionsnedsättning i betydligt mindre utsträckning deltar i samhället. I artikeln framkommer 

att det i samband med implementeringen av antidiskrimineringslagstiftning i USA så har detta 

resulterat att minska avståndet mellan de möjligheter som ges till personer med 

funktionsnedsättning och andra individer. Dock är det många hinder som fortfarande existerar 

för individer med funktionsnedsättning. Ett av de stora hindren för lika möjligheter är 

negativa inställningar så som grundlösa åsikter. Det andra hindret är den ineffektiva och oftast 

paternalistiska handikappolitiken. Vidare menar Kilbury att dessa två hinder är 

sammanhängande, genom att instifta antidiskrimineringslagar så kan samhället även ändra de 

negativa inställningarna. Vidare finns det stöd i forskningen att desto mer kontakt individer 

med funktionsnedsättning har med samhället, desto bättre blir inställningarna gentemot den 

enskilde. Genom en positivare inställning i samhället, så blir handikappolitiken mer effektiv. 

Detta resulterar till att samhället blir mer tillängligt. Kontentan av detta är att det leder till en 

ökad social kontakt mellan individer med och utan funktionsnedsättning. I likhet med Kilbury 

så anser respondenterna i denna undersökning att oavsett om individen har en 

funktionsnedsättning eller inte, så skall alla ha samma förutsättningar att delta i samhället.  

 

Genom att inrätta exempelvis antidiskrimineringslagstiftningar så får individer med 

funktionsnedsättning lika rättigheter som alla andra individer i samhället. Detta bidrar i sin tur 

till att det individuella bemötandet förbättras. Det framkommer även av en utredning
82

 om att 

bemötande är en ytterst politisk fråga då värderingar präglas av lagstiftningar, 

programförklaringar, resurstilldelning och liknande. Utifrån dessa teorier blir det tydligt att 

det kollektiva bemötandet formar det individuella bemötandet och därför måste lagstiftarna ta 

detta i beaktande i samband med lagstiftning, programförklaringar och så vidare. Vilket kan 

exemplifieras genom följande citat: 
 

Ja. Attityden i samhället har blivit bättre. Kanske beror det på att samhället har blivit 

så anpassat att flera med funktionsnedsättning är ute i dag. (Per) 

 

Genom flera utredningar
83

 har situationen för individer med funktionsnedsättningar 

förtydligats och uppmärksammats. Detta kan förklara Pers syn på att attityderna i samhället 

idag har förbättrats mot tidigare.   

                                                           
81 Kilbury, F.R. et al. (1992) The Interaction of Legislation, Public Attitudes, and Access to Opportunities for 

Persons with Disabilities. 
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Det individuella bemötandet 

Det framkommer av en utredning
84

 att bemötande är en ytterst politisk fråga, då det 

individuella mötet påverkas av det kollektiva mötet i form av de värderingar och den syn som 

finns i samhället gällande individer med funktionsnedsättning. Dessa värderingar präglas av 

lagstiftning, programförklaringar, resurstilldelning och liknande. Genom detta kollektiva 

bemötande formas det individuella bemötandet. 

 

Våra respondenter uttryckte att det viktigaste i ett möte mellan den enskilde och handläggaren 

är att parterna ömsesidigt lyssnar, visar förståelse och visar respekt för varandra.  

I det direkta mötet mellan handläggaren och den enskilde så är det av vikt att handläggaren 

ser den enskildes situation och respekterar densamme, konkret innebär detta att människan 

skall vara i centrum och inte lagar och rutiner. Av utredningen
85

 framgår att en viktig faktor är 

handläggarens kompetens och densammes inlevelse i hur det kan vara att leva med en 

funktionsnedsättning. Enligt Henriksen och Vetlesen
86

 så måste handläggaren inom den 

offentliga sektorn hålla i åtanke att enskilda individer alltid har individuella behov och olika 

former av problem och att handläggaren inte kan generalisera individer.  

 

Respondenterna framhöll även att det var viktigt att de fick förklara sin situation utan att bli 

stämplad eller ifrågasatt av handläggaren. Anna menar att; ” Jag liksom står väl på mig”. 

Därför är det viktigt att den enskilde får möta en handläggare som bryr sig om och lyssnar och 

att densamme är professionell och inte missbrukar sin position som myndighetsperson. Det är 

av största vikt att handläggaren i interaktionen har i minne att individen med 

funktionsnedsättningen är den som har störst kompetens om sin egen situation och vilket stöd 

densamme behöver. Handläggaren skall finnas med och motivera/stödja samt hjälpa och finna 

lösningar på den aktuella situationen som skall förbättras för individen med 

funktionsnedsättning. Följande utdrag ur två av intervjuerna är ett exempel på detta 

resonemang: 

 

Jag fick den känslan att han ändå inte tror på det jag säger. Jag var tvungen att trycka 

på att jag ville ha en förhöjning av golvet. (Eva)  

 

Men ofta om man har en funktionsnedsättning och vill få bistånd så måste man 

skriva namn, adress och telefonnummer, skonummer höll jag på att säga, varenda 

gång… Och det borde finnas arkiverat varje gång liksom. (Per) 

 

Detta överensstämmer med vad som bland annat framkommer av Hydén
87

 som beskriver att 

om individen med funktionsnedsättning upplever att handläggaren inte kan sätta sig in i 

individens situation så kan relation utvecklas till en konflikt mellan parterna där den enskilde 

känner sig ifrågasatt och inte bekräftad av handläggaren. Ett bemötandeproblem har därmed 

uppstått. Bemötandeproblematiken behöver däremot inte uppstå om handläggaren kan ge en 

logisk, rimlig och förståelig förklaring till den enskilde individen. För att den enskilda 

individen skall uppleva att bemötandet är bra så poängterar  
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Blennberger
88

 att en förutsättning för att skapa ett bra bemötande i interaktionen mellan den 

enskilde individen och handläggaren så ska det aktuella mötet skapa ett stämningsläge av 

öppenhet, tydlighet och förtroende. Vilket kan exemplifieras genom följande citat: 

 

Bemötandet har väl generellt varit väldigt bra får jag säga. Nu arbetar jag på en 

myndighet och jag är väldigt bra på att prata och att lägga fram vad jag vill så att som 

jag uppfattar det så har alla ställt upp på det sätt som det kan. Så där lär jag säga är 

väldigt bra.  (Klas) 

 

Bra bemött? Ja, jag har aldrig stött på något hinder heller. Jag är väl kanske ganska 

positiv utav mig. Lätt att prata har jag och idag får man ju ta reda på allt själv. Det är 

ju ingen som kommer fram och säger vad jag har för rättigheter, utan det få man ta 

reda på själv. (Lena) 

 

Jag är ganska så där, det här ska jag fixa själv. Och jag har varit väldigt så där, jag 

behöver ingen hjälp det här ska vi klara av. Jag har alltid varit den typen, och det är 

knappt att jag kontaktar en läkare när jag känner skoven eller symptomen och blir 

dålig, jag har fått skäll för det faktiskt. (Eva) 

 

En annan viktigare faktor för upplevelsen av bemötandet är enligt Carlsson
89

 om den enskilde 

individen får bistånd/insatser eller inte. Vidare menar Hydén
90

 att det är viktigt att 

handläggaren inom den offentliga sektorn kan förmedla och förklara sitt handlande eller 

beslut till den enskilde individen på ett lättfattligt sätt och inte hänvisa till lagar och rutiner. 

Konkret innebär det att handläggaren har förmågan att förklara och legitimera sitt 

beteende/handlande utifrån den aktuella situationen. Johansson
91

 framhåller att det är 

nödvändigt för handläggaren inom den offentliga sektorn att anamma det byråkratiska och 

professionella tankesättet i interaktionen med den enskilde. Detta för att handläggaren skall 

kunna tillmötesgå de krav han/hon har på sig från organisationen samt att mötet inte skall bli 

för personligt. Handläggaren är tvungen att distansera sig för att denna skall klara av sin 

profession. Samtliga respondenterna i denna undersökning har en överseende förståelse om 

handläggarens dubbeltydiga roll som gräsrotsbyråkrat. Anledningen till detta är att samtliga 

respondenter är aktiva i arbetslivet och flertalet av respondenterna är själva 

gräsrotsbyråkrater, vilket ger respondenterna en insikt om hur handläggarens roll fungerar 

eller gestaltar sig.    

 

Intervjuerna visar även att det handlar om den enskildes inställning till sin situation och hur 

denne kan klargöra sina behov av stöd och hjälp. Detta överensstämmer med vad som även 

framkommer av en utredning
92

 att hur mötet gestaltar sig även beror på hur individen med 

funktionsnedsättning förmår att klarlägga sina behov. Vidare framhålls det i utredningen att 

det är den enskilda individen med funktionsnedsättning som har kunskapen om sin egen 

livssituation och kan bedöma sina behov av stöd och hjälp utifrån den.  
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Leo menar att; ”Jag tänker igenom innan vad jag vill ha för hjälp och är nog ganska påläst. 

Jag vet vad jag vill. Jag vill klara mig själv så mycket jag kan. Det beror på hur man bemöter 

folk, tror jag”. Handläggaren däremot skall ha en baskunskap om vad det innebär att leva med 

funktionsnedsättning, men denne kan inte ha samma insikt/förståelse för hur den enskildes 

situation är. Utan det är alltid den enskilde individen som har den största kunskapen. Därför 

måste handläggaren ha i åtanke att alla individer är olika och varje möte är unikt, och därför 

kan inte handläggaren placera alla individer i ett fack. Handläggaren måste beakta de olika 

situationer som varje enskilt fall har och utifrån denna forma det stöd och hjälp den enskilde 

behöver. Vilket kan exemplifieras genom följande citat: 

 

Det bästa sättet är egentligen att träffas på tu man hand så handläggaren får se vilka 

problem man har. Då får han en förståelse, det är jättesvårt att förklara på telefon. 

(Eva) 

 

En annan svårighet för att främja det goda bemötandet är enligt flera av respondenterna att 

handläggarna i dagens organisationer får mer och mer arbetsuppgifter samtidigt som det blir 

färre handläggare inom de olika organisationerna som arbetar med insatser/förmåner som 

berör individer med funktionsnedsättning. Detta resulterar att handläggaren får sämre 

förutsättningar att sätta sig in i det enskilda fallet vilket i sin tur genererar till att handläggaren 

har sämre förutsättningar att förstå den enskilda individens behov av stöd och hjälp. Genom 

att handläggaren inte har en ärlig chans att förstå den enskildes situation så resulterar detta till 

att handläggaren inte kan förklara eller legitimera sina handlingar eller beslut. Detta stämmer 

väl överens med vad som framkommer i en utredning
93

 där tiden anses vara väsentlig för hur 

den enskilda individen kommer att uppleva bemötandet som bra eller dåligt. Följande utdrag 

ur en av intervjuerna är ett exempel på detta resonemang:  

 

Alla handläggare har ju mer och mer jobb och mindre tid för att träffa oss med 

funktionshinder. (Lena) 

 

Detta verifieras även av Henriksen och Vetlesen
94

 som menar att det behövs tid i dagens 

organisationer och detta för att handläggarna ska ha förutsättningar att skapa ett bra 

bemötande. Dock poängterar författarna att detta är en bristvara i dagens organisationer. 
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Makt 
Carlsson

95
 anser att det i alla möten mellan en individ som i någon form behöver stöd/hjälp 

från samhället finns ett visst mått av makt. I de flesta mötessituationer mellan handläggaren i 

den offentliga sektorn och den enskilde individen finns det alltså två dimensioner, makt och 

hjälp. Detta verifieras även av Dunér och Nordström
96

 som framhåller att ett möte mellan 

handläggaren inom den offentliga sektorn och den enskilda individen som befinner sig i en 

hjälpsituation alltid innehåller någon form av makt. Det innebär att den enskilde individen 

befinner sig i en maktrelation gentemot handläggaren. Respondenterna anser att 

kommunikationen och då även tonfall och kroppsspråk är av stor betydelse för hur 

bemötandet upplevs av den enskilde individen. Vidare framkommer det av vårt empiriska 

material att respondenterna anser att handläggaren måste vara en god lyssnare. Handläggaren 

skall vara delaktig och inte bara sitta och nicka utan individen med funktionsnedsättning skall 

få respons genom frågor och liknande. Individen skall få en känsla av att han/hon kan få hjälp 

och bekräftelse. Det framkommer av respondenterna att det inte alltid är eller har varit en god 

kommunikation mellan parterna. De berättar att de inte blir betrodda och att de får tomma 

löften och även får en dålig service. Följande utdrag ur en av intervjuerna är ett exempel på 

detta resonemang: 

 

Jag lämnar en bakgrund och försöker att få dem att förstå. Men de kan inte ta till sig 

det hela, utan de verkar som att de mår bra över att ha ett förmynderi, det är lite 

maktmissbruk. Det är lite hårda ord men jag måste använda dem ibland. (Per) 

 

Detta tydliggörs genom det Skau
97

 framhåller om att handläggaren har ett tolkningsföreträde 

angående vilka behov som ska framhävas i en utredning. Om den enskilde får för lite 

utrymme att påverka, blir maktbalansen ännu skevare. En individ som är beroende av hjälp 

befinner sig i ett underläge där medgörlighet och anpassning gynnas i stället för kritik och 

kamp. Respondenterna i vår undersökning är av en annan uppfattning där de framhåller att det 

är av vikt att den enskilde individen är drivande i sitt eget ärende och kämpar för sina 

rättigheter för att få den hjälp och stöd som de har rätt till. Likaså att de inte får vara alltför 

medgörliga för då kan det nästan få motsatt effekt. Johansson
98

 menar att handläggaren har ett 

handlingsutrymme i sitt dagliga arbete. Detta innebär att handläggaren inom den offentliga 

sektorn nästan kan utforma sitt arbetssätt som han/hon vill, i alla fall vilka metoder densamme 

skall använda sig av i mötet med den enskilde individen. Vidare innebär detta att 

handläggaren har makten att använda sig av negativa sanktioner som tvång och hot för att 

driva igenom sin egen vilja. Dock kan handläggaren även också ge materiella och symboliska 

belöningar för att exempelvis motivera den enskilde individen till ett önskat beteende utifrån 

handläggarens perspektiv. Vilket kan exemplifieras genom följande citat: 

 

Det tror jag absolut. Är man lite drivande själv så klarar man sig bättre. Och är det så 

att man inte vågar, så blir det svårare. (Anna) 

 

                                                           
95 Carlsson, B. (2005) Hjälpprocesser i socialt arbete. 
96 Dunér, A. & Nordström, M. (2005) Biståndshandläggningens villkor och dilemman.  
97 Skau, G-M. (2001) Mellan makt och hjälp. 
98 Johansson, R. (1992) Vid byråkratins gränser. 
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Det finns mycket fördomar och det har jag råkar ut för själv också bokstavligen. Det 

gäller bland annat färdtjänsthandläggning. Men handläggarna som jobbar där har inte 

jobbat inom det sociala förut. De kan liksom inte släppa den här omvårdnaden och den 

sociala tanken, på nåt vis. Det har inneburit vissa inskränkningar i beslutshanteringen 

och man betraktas som ett kolli ibland. (Per) 

 

När det gäller kommunikation menar Skau
99

 att detta är det viktigaste redskapet för social 

samvaro. Genom både icke- och verbalt språk kan individer förmedla sina budskap till den 

aktuella handläggaren. Den språkliga överföringen från vardagsspråk till fackspråk är ett 

uttryck för makt i mötet mellan handläggaren inom den offentliga sektorn och den enskilde 

individen. Om handläggaren använder ett för den enskilde obegripligt fackspråk kan 

densamme uppleva ett förödmjukande främlings- eller utanförskap. Det är ofta handläggarens 

språk som är den officiella språk-kod som används i officiella och viktiga sammanhang. Det 

är därför inte ovanligt att även enskilda individer allteftersom de blir inskolade i sin roll, 

tillägnar sig delar av detta fackspråk. Det säger en del om vilket språk som är det starkaste, 

det mäktigaste och det mest auktoritativa. Följande utdrag ur en av intervjuerna är ett exempel 

på detta resonemang:  

 
Då handläggaren inte är jordnära i mötet och använder sig av ett fackspråk så blir det 

liksom ett förmynderi över personerna. (Per) 

 

En viktig aspekt av hur bemötande upplevs, menar Hydén
100

, hör samman med hur 

handläggaren som upplevs stå för ett negativt bemötande kan redogöra för sina skäl för sitt 

handlande. Det är viktigt att denne kan redogöra på ett lättfattligt sätt så att den enskilde 

individen kan förstå. Flera av respondenterna redogör precis detta att handläggaren måste 

kommunicera så att den enskilde individen kan tolka/förstå handläggarens handlande. En 

annan fara i samband med en bemötandesituation är enligt Hydéns teori om handläggaren 

enbart identifierar sig med sin profession, det vill säga blir byråkratisk i likhet med 

gräsrotsbyråkratens idealtyp. Detta innebär att handläggaren blir helt opersonlig i 

bemötandesituationen och enbart hänvisar till regler, lagar och förordningar istället för att 

förklara sitt handlande för den enskilda individen.   

 

En annan aspekt som respondenterna lyfter fram är att handläggarna oftast följer regler/rutiner 

utan att beakta individens helhetsperspektiv utifrån den rådande situationen och tillämpa hjälp 

utifrån det. Enligt Johansson
101

 är detta det utmärkandet draget för handläggaren inom den 

offentliga sektorn som har en direktkontakt med den enskilde individen. Dock har 

handläggaren ett visst mått av frihet i tillämpningen av regler och rutiner. Det innebär att 

handläggaren genom regelverket har makten att avgöra hur det enskilda ärendet skall 

bedömas och den enskilde individens öde ligger i handläggarens armar. Vilket kan 

exemplifieras genom följande citat: 
 

 

                                                           
99 Skau, G-M. (2001) Mellan makt och hjälp. 
100 Hydén, L-C. (2001) att bemöta och bemötas. Publicerad i Utan fast punkt – Om förvaltning, kunskap, språk 

och etik i socialt arbete. 
101 Johansson, R. (1992) Vid byråkratins gränser. 
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När vi flyttade hit och jag skulle ha barnomsorg, då var socialkontoret på torget och 

där stod det handikappingång, och då parkerade jag där och gick in och frågade var 

jag kunde träffa någon från barnomsorgen. De sa; då får du gå ut och en trappa ner. 

Då sa jag jaha, ska jag gå ut när det är vinter och halt i de där trapporna. Då gav de 

med sig och släppte in mig, men då kände jag så här: kan inte jag vara mamma fast 

jag har ett rörelsehinder. Då kände jag mig verkligen nedtryckt. (Anna) 

 
Detta överensstämmer med vad Brusén och Printz

102
 framhåller om att det i mötet mellan 

handläggaren och den enskilde så är det inte ovanligt att den enskildes funktionsnedsättning 

överskuggar allt och att handläggaren ser individen som svag och oförmögen. Leo uttrycker 

sig följande; ”Handläggarna har frågat mycket och velat veta mycket om mig och mitt 

funktionshinder”. Konsekvensen av detta är att den enskilde individen ställs i en underordnad 

position. Johansson
103

 framhåller att en annan faktor som stärker detta asymmetriska 

förhållande är att handläggaren förfogar över organisatoriska resurser att belöna eller bestraffa 

den enskilde individen. Likaså att individen med funktionsnedsättning har sämre 

kunskapsmässiga förutsättningar gentemot handläggaren avseende vilka regler och 

bestämmelser som finns, vilka rättigheter/skyldigheter som gäller och liknande. Följande 

utdrag ur intervjuerna är ett exempel på detta resonemang: 

 
Det har gått ganska bra, tycker jag. Kanske att jag har fått påpeka vissa saker, och 

trycka på andra saker. Jag kan förstå att de som inte har träffat mig vet ju inte hur jag 

är. De måste ju helt enkelt göra sig en bild av mig och det handikapp jag har. (Eva)  

 

Jag tänker igenom innan vad jag vill ha för hjälp och är nog ganska påläst. Jag vet 

vad jag vill. Jag vill klara mig själv så mycket jag kan. Det beror på hur man bemöter 

folk, tror jag.(Leo) 

 

Enligt Skau
104

 får den enskilde individen med funktionsnedsättning sin makt genom 

lagstadgade rättigheter, dock är inte detta något som alla är medvetna om. Trots att samtliga 

respondenter i denna undersökning har en god insikt om sina rättigheter är det ändå av vikt att 

lyfta fram att relationen kännetecknas av en ojämlik maktbalans. Scenariot tydliggörs av 

Lipsky
105

 och även Johansson teori om gräsrotsbyråkrater där de framhåller att de som har sin 

profession inom den offentliga sektorn har stora möjligheter att styra och forma sitt arbete. 

Trots att handläggaren och individen med funktionsnedsättning har en förbindelse så är det 

inte ett jämlikt förhållande.  

 

Makten är fokuserad till handläggaren då densamme fastställer villkoren för hur kontakten 

skall gestalta sig och vad som krävs för att den enskilde individen skall få hjälp eller stöd. 

Handläggaren måste ha kännedom om organisationens krav samtidigt ska handläggaren möta 

den enskilde individens behov av hjälp. Relationen mellan handläggaren och den enskilde 

individen kan ses som ett beroendeförhållande. Genom att handläggaren erhållit den enskilde 

individens förtroende så kan ett samspel mellan parterna uppstå. Dock är det handläggaren 

som har ett övertag och kontroll over situationen då kunskapen om hur organisationen 

fungerar och hur hjälpen skall utformas bestäms av handläggaren.    

                                                           
102 Brusén, P. & Printz, A. red (2006) Handikappolitiken i praktiken.  
103 Johansson, R. (1992) Vid byråkratins gränser. 
104 Skau, G-M. (2001) Mellan makt och hjälp 
105

 Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public service. M.fl 
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Sammanfattande slutsatser 

Vårt syfte med denna undersökning har varit att undersöka hur individer med en fysisk 

funktionsnedsättning upplever och har upplevt bemötande i kontakten med handläggaren 

inom den offentliga sektorn. I vårt arbete har vi utgått från den enskilda individens perspektiv 

då vi upplever att denna grupp sällan kommer till tals i den offentliga debatten och i de 

diskussioner som förs kring det aktuella området.   

 

Vi har i vår studie använt oss av intervjuer, det vill säga en kvalitativ metod och anledningen 

till detta är att vi har undersökt individers upplevelser. Undersökningen består av sex 

halvstrukturerade intervjuer med individer som har funktionsnedsättning i någon form som 

har resulterat i att de har haft kontakt med en eller flera handläggare inom den offentliga 

sektorn. För att redovisa resultatet av undersökningen så överskådligt som möjligt så besvarar 

vi i detta kapitel utifrån våra två frågeställningar.    

 

Våra frågeställningar var: 

 

 Hur upplever den enskilde individen med funktionsnedsättning bemötandet 

med handläggaren? 

 Vilken betydelse har maktutövningen i interaktionen? 

 

Det individuella mötet påverkas av det kollektiva mötet beroende av de värderingar och den 

syn som finns i samhället gällande individer med funktionsnedsättning. Genom detta 

kollektiva bemötande formas det individuella bemötandet. För att ett gott bemötande skall 

kunna uppstå är det viktigt att handläggaren skaffar sig en god bakgrundskunskap om den 

sökandes funktionsnedsättning, anser respondenterna. Detta för att handläggaren skall kunna 

bemöta individen på hans/hennes nivå. Att både vara professionell handläggare och samtidigt 

skapa ett förtroende i interaktionen med respondenterna är en konst som inte alla handläggare 

har förmågan att klara av.   

 

Flera av respondenterna menar att det underlättar om handläggaren har en personlighet som 

passar för sitt arbete. Att kunna anpassa sig efter situationen, att kunna lyssna och vara 

ödmjuk inför uppgiften är något som krävs enligt våra respondenter. En av respondenterna har 

märkt av ett alltför omhändertagande synsätt i relationen med handläggaren och några har 

märkt av en viss okunskap vad gäller att förstå personen med funktionsnedsättning.  

 

Respondenterna anser allmänt att det kollektiva bemötandet blivit bättre med åren och att 

personer med funktionsnedsättningar uppmärksammas mer och mer. Det blir vanligare att 

möta rullstolsburna ute i samhället, samtidigt som teknik förbättras.  

Dock ser en av de intervjuade att design och teknik inom Internet glömmer bort de 

synskadade likväl som att en annan av respondenterna ser att det kan vara svårt för en 

rullstolsburen att ta sig in i vissa lokaler som kulturbyggnader.  

  

Flera av respondenterna i undersökningen framhåller att det finns skillnader på bemötande 

från samhället och från den enskilde handläggaren beroende på vilken form av 

funktionsnedsättning den enskilde har. Det framgår av undersökningen att individer med 

psykiska besvär inte blir bemötta på samma sätt som individer med fysiska 

funktionsnedsättningar.  
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Respondenterna menar att det finns en hierarki mellan olika funktionsnedsättningar och att det 

i samhället är en fördel att den enskilde individen har en fysisk funktionsnedsättning.  

Det innebär att samhället i stort har en mer positiv inställning samt en större acceptans 

gentemot vissa funktionsnedsättningar och en mer negativ inställning mot andra och då 

framförallt mot individer som har psykiska besvär.  

 

Det framkommer tydligt i undersökningen att respondenterna anser att det kollektiva 

bemötandet påverkar det individuella bemötandet. Detta blir tydligt genom att respondenterna 

framhåller att de blir begränsade att delta i samhället utifrån samma förutsättningar som 

individer utan funktionsnedsättning. Genom att offentliga byggnader och att samhället i övrigt 

inte är anpassat till fullo för individer med funktionsnedsättning så begränsas den enskildes 

möjligheter att aktivt delta i samhället. Det innebär att den enskildes möjligheter begränsas 

och att de inte kan påverka i den utsträckning som de själva önskar. Detta kan exempelvis 

innebära att den enskilde individen inte kan vara med i samhällsdebatten och påverka frågor 

som berör denne. Flera av respondenterna framhåller att handläggarna har fått mer att göra på 

mindre tid vilket i sin tur leder till att de får högre krav. Konkret innebär de högre kraven att 

färre handläggare skall göra samma arbetsuppgifter samtidigt som det ställs krav på att de 

skall utföra ytterligare uppgifter. Anledningen till detta scenario är att den aktuella 

organisationen får mindre resurser att röra sig med, exempelvis om det är en lågkonjunktur. 

Därför tilldelas organisationen mindre resurser och ekonomiskt kapital att röra sig med. För 

den enskilde individen med funktionsnedsättning påverkar detta i hög grad hur det 

individuella mötet kommer att gestalta sig. Handläggaren får alltså sämre förutsättningar att 

sätta sig in i det aktuella ärendet. Konsekvensen är att handläggaren inte har samma 

möjligheter till att förstå den enskildes behov och synsätt.  Handläggarens förutsättningar att 

kunna förklara eller legitimera sina handlingar eller beslut minskas. Kontentan av detta är att 

det kollektiva bemötandet i hög grad påverkar hur det enskilda mötet kommer att upplevas för 

den enskilde individen.   

  

Respondenterna menar att handläggarna oftast följer regler och rutiner utan att se till den 

enskildes hela situation men anser att det blivit bättre med åren. Våra respondenter menar att 

de inte träffar handläggaren inom den offentliga sektorn speciellt ofta och anledningen till 

detta är att de vill klara sig själva så långt som möjligt. De vill inte heller belasta samhället i 

onödan utan att de enbart söker stöd och hjälp då det verkligen behövs. Det framkommer av 

undersökningen att de intervjuade anser att det är den enskilde som har kunskapen om sin 

egen livssituation och kan bedöma sina behov av stöd och hjälp utifrån den. De menar dock 

att handläggaren skall ha en viss kunskap om vad det innebär att leva med 

funktionsnedsättning. Handläggaren har också ett administrativt överläge som kan minska om 

handläggaren samtidigt visar ödmjukhet och respekt. Om dessa emotionella komponenter 

saknas relationen kan makten på motsvarande sätt bli mera kännbar för den enskilde individen 

och därför upplevas negativt.  

 

Samtliga respondenterna i denna undersökning har en förståelse för handläggarens dubbla roll 

som gräsrotsbyråkrat. Anledningen till denna förståelse kan vara att samtliga respondenter är 

aktiva i arbetslivet och flertalet av respondenterna är själva gräsrotsbyråkrater, vilket ger 

respondenterna en insikt om hur handläggarens roll fungerar. Det maktmissbruk som en av 

respondenterna hänvisar till avser att den enskildes funktionsnedsättning överskuggar allt och 

att handläggaren ser individen som svag och oförmögen. Konsekvensen av detta är att den 

enskilde individen ställs i en underordnad position. Detta är dock något som inte drabbat de 

övriga i större utsträckning enligt vår undersökning.  
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De sex respondenterna är självständiga individer som har ”skinn på näsan” och har själva 

kunnat förmedla vad de vill och lyckats åstadkomma den hjälp som de önskat. Våra 

respondenter ser i stort inga hinder utan enbart möjligheter. Detta kan förklaras på olika sätt 

men en förklaring ligger troligen i deras starka personligheter och deras viljestyrka. En annan 

förklaring kan vara att de alla har arbeten och att de är väl insatta i hur administrationen 

fungerar inom olika förvaltningar och myndigheter. Flertalet av de intervjuade arbetar också 

inom kommunala och statliga organisationer. 

 

Vidare framkommer det att respondenterna eftersträvar olika former av strategier för att 

erhålla makt över sin egen situation. Detta sker bland annat genom att respondenterna 

förbereder sig inför mötet med handläggaren genom att de innan ser till att de är pålästa inom 

rättstillämpningen i form av rättigheter och skyldigheter som gäller. Likaså att de innan mötet 

har tänkt igenom vad de vill ha för stöd och hjälp och att de utifrån detta kan motivera och 

argumentera om varför de skall ha just denna insats. Dessutom framkommer det att de 

försöker tydliggöra för handläggaren om sin situation för att etablera en insikt hos 

handläggaren som i sin tur resulterar till en större förståelse för den enskilde. Likaså måste 

individen med funktionsnedsättning vara drivande i sitt eget ärende och vara enträgen om de 

inte får igenom sin vilja. Det handlar om att den enskilde inte får ge sig, utan att ”tjata” på 

handläggaren då det är de själva som har den största insikten om vilken form av stöd och hjälp 

de behöver för att klara sin dagliga livsföring på bästa sätt.   
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Slutdiskussion 

I denna slutdiskussion kommer vi att dela med oss av våra funderingar samt även andra tankar 

som kretsat kring denna undersökning. Studien har både varit intressant och givande för oss 

författare då vi tagit del av hur individer med funktionsnedsättning har upplevt kontakten med 

handläggare inom den offentliga sektorn. I arbetet har vi fått en inblick i hur den enskilde 

individen upplevt bemötande från handläggaren inom den offentliga sektorn. Likaså har detta 

resulterat i att vi har fått en större förståelse för de svårigheter och hinder som finns i 

bemötandesituationen som individen med funktionsnedsättning möter i sin vardag. I takt med 

att undersökningen tog form fick vi svar på många av de frågor vi hade innan arbetets början, 

dock har även många nya tankar formats. I denna slutdiskussion kommer vi att dela med oss 

av dessa funderingar samt även andra tankar som kretsat kring denna undersökning 

 

Enligt vår uppfattning framkommer det tydligt att det individuella mötet påverkas av det 

kollektiva mötet, beroende av de värderingar och den syn som finns i samhället vad gäller 

individer med funktionsnedsättning. 

 

Något som har blivit uppenbart under arbetets gång är att respondenterna som deltagit i 

undersökningen har generellt en mer positiv syn på bemötande än den som presenteras i olika 

rapporter och utredningar som exempelvis Nio vägar till bemötande av personer med 

funktionshinder. Vi är medvetna om att det kan komma argument för att avfärda den här 

bilden och att urvalet av respondenter inte är representativt eller att vi har fokuserat på att 

lyfta fram det positiva. Trots att vi under intervjusituationerna har gett respondenterna 

möjlighet att helt förutsättningslöst både framhäva positiva och negativa synpunkter på 

bemötande samt hur maktförhållandena har påverkat relationen till handläggaren så 

framkommer ändå ett positivt synsätt. Dessutom kontrollerades det efter intervjutillfället om 

vi hade tolkat och förstått vad som framkommit av intervjun.      

 

Vad som har slagit oss mest i denna undersökning är respondenternas starka personligheter 

och egna drivkrafter. De beskriver samtliga att de vet vad de vill och ger sig inte förrän de 

uppnått det bistånd de behöver från samhället för att klara sin dagliga livsföring. Majoriteten 

av de intervjuade upplever sig längre dåligt bemötta av handläggare utan upplever att det 

blivit bättre i samhället för individer med funktionsnedsättning.  

 

En reflektion vi gör är att alla respondenterna har synliga funktionsnedsättningar vilket gör att 

deras hjälpbehov syns påtagligt, detta kan underlätta deras möjlighet att få det bistånd de 

behöver. En respondent menar också det kan vara svårare för dem med osynliga 

funktionshinder.  

 

Vi upplever respondenterna som mycket informerade och pålästa i sina ärenden och alla har 

de en positiv livssyn. Detta uppfattar vi har hjälpt dessa människor att klara av sin 

livssituation på ett mycket positivt sätt. Ett positivt förhållningssätt står över sjukdomar och 

funktionsnedsättningar, är vår upplevelse efter denna studie.  
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För vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att göra samma studie men utgå 

från olika former av funktionsnedsättningar, det vill säga både fysiska och psykiska för att se 

vilka skillnader och likheter det finns kring deras uppfattning om hur bemötande upplevs i 

interaktionen med handläggaren inom den offentliga sektorn. Framtida forskning kan vara att 

utgå från vår studie och då ha en större spridning på respondenternas sociala situation. 

Dessutom att även intervjua flera individer med funktionsnedsättning om deras upplevelse av 

bemötande i kontakten med handläggaren inom den offentliga sektorn.  

 

Dessutom skulle det vara intressant att genomföra en jämförande analys mellan handläggaren 

och den enskilde individens upplevelse om hur bemötande upplevs i interaktionen mellan 

parterna för att undersöka och lyfta fram eventuella likheter och skillnader.  
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Bilaga 1 

 

Frågeguide 

 
Bakgrundsinformation. 

 

Teman: 

 

Bemötandet: 

 Upplevelser 

 Kompetens/kunskaper 

 Fördomar/attityder 

 Svårigheter 

 Nöjd/missnöjd 

 

Makt: 

 Myndighetsutövning  

 Underläge 

 Förbättringar 

 Förändringar 

 

Förtroende 

 Möten 

 Personkemin 

 Kontinuitet 
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Bilaga 2 

 

Förfrågan om deltagande i studie om bemötande av individer med funktionsnedsättning. 

 

I dagsläget råder en oenighet mellan forskare om hur människor med funktionsnedsättning 

upplever myndigheters bemötande då den enskilde ansöker om stöd och hjälp från samhället. 

Därför är det viktigt att studera hur människor med funktionsnedsättning upplever bemötandet 

i kontakten med olika myndigheter och i denna studie kommunen. Vi vill därför höra din åsikt 

om hur du upplever bemötande i kontakter med myndigheter.  

 

Att delta i denna intervjustudie är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. Vi har fått ditt namn via den lokala handikappföreningen. Intervjun kommer att 

behandla frågor om hur ni upplever bemötande i kontakten med handläggaren i din 

hemkommun.    

 

Intervjun kommer att ta mellan 30 – 60 minuter och dessa kommer att spelas in på band. Alla 

uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, det vill säga bandet kommer att förstöras när 

studien är klar och i skriftlig form kommer namn och situationer att ändras. Vi kommer inte 

att namnge någon eller att definiera sådant som kan identifiera enskilda individer. Antal 

individer som intervjuas är begränsat, vilket resulterar till att ett urval utförs för att få 

variation i undersökningen avseende ålder, kön och funktionsnedsättning. Vi kommer att 

senast den 28 februari att kontakta alla som anmält intresse att delta i undersökningen för att 

boka tid och plats för intervjun alternativt meddela att intervjun inte blir aktuell.  

 

Intervjun utgör grund för en C-uppsats vilket är en offentlig handling och kommer att kunna 

läsas på bland annat Högskolan i Gävles bibliotek. Uppsatsens resultat kommer inte att 

innehålla några uppgifter av sådan karaktär att Du kan bli igenkänd. Studien kommer att vara 

avslutad i slutet av juni 2009 och finnas tillgänglig via Högskolan i Gävles hemsida 

http://hig.diva-portal.org.  

 

Om du har några frågor angående denna studie är du välkommen att höra av dig till någon av 

oss eller till vår handledare.  

 

 

 

Andreas Örnehag   Annika Wikström  

0708 – 208 114   0705 – 952 273  

pf02bog@student.hig.se    ef01awo@student.hig.se  

Sociologistudenter vid Högskolan i Gävle 

 

 

 

 

Åsa Vidman 

asavin@hig.se 

Handledare  

 

http://hig.diva-portal.org/
mailto:pf02bog@student.hig.se
mailto:ef01awo@student.hig.se
mailto:asavin@hig.se
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Deltagande i studie om individer med funktionsnedsättning och dennes upplevelse av 

bemötande i kontakten med handläggaren inom den offentliga sektorn avseende insatser via 

SoL eller LSS. 

 

Jag har läst bifogad information om den aktuella studien och är informerad om att deltagandet 

är frivilligt och att jag kan när som helst välja att avbryta mitt deltagande utan att ange skäl 

för detta. Information har delgivits att det som framkommer vid intervjun kommer hanteras 

konfidentiellt.  

 

Utifrån ovanstående information samtycker jag till att deltaga i studien och ger härmed 

tillåtelse till att de upplysningar som framkommer kan användas som underlag för studien om 

funktionshindrades upplevelse av bemötande i kontakten med kommunens handläggare.  
 

 Datum:________________________________________________________ 

 

 Underskrift:____________________________________________________ 

 

  Namnförtydligande:_____________________________________________ 

 

 Adress:________________________________________________________ 

 

 Telefon:________________________________________________________ 
 

 

  

 

 


