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Förord  
Intresset för att göra en studie inom ramen för LSS väcktes till följd av flera års arbete inom domänen.  
Arbetet med studien har varit intensivt, lärorikt och roligt. Jag vill tacka till alla som på olika sätt 
hjälpt till att möjliggöra genomförandet av denna studie. Ett särskilt tack vill jag rikta till studiens 
fantastiska deltagare som delat med sig av sina tankar och upplevelser. 
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Abstrakt  
Syftet med denna studie har varit att undersöka upplevelsen av delaktighet, inflytande och 
självbestämmande hos individer som har intellektuell funktionsnedsättning och som är deltagare i 
daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade). 
Resultatet har analyserats med inspiration från den hermeneutiska analysmetoden samt utifrån teorin 
om empowerment. Genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med sex deltagare samt 
deltagande observationer av deras dagliga verksamheter har studien kunnat belysa det som mycket 
av tidigare forskning inom domänen redan påvisat, nämligen den komplexitet som föreligger i att 
praktiskt tillämpa vissa av de rättigheter som framgår i LSS. Utsagorna från studiens deltagare som 
har påvisat att de inte tycks ha de förutsättningar som krävs för att fullt ut leva upp till det 
samhälleliga idealet som en självständig och fri medborgare. Detta trots att individerna enligt LSS ska 
betraktas som just det. Samtidigt har majoriteten av deltagarna i denna studie inte i någon större 
utsträckning gett uttryck för att de upplever sina begränsade möjligheter som något problematiskt, 
utan att de i många avseenden betraktar vardagliga företeelser på de dagliga verksamheterna som 
självklarheter.  
 
Nyckelord: Empowerment; Daglig verksamhet; Delaktighet; Inflytande; Intellektuell funktionsnedsättning; 
LSS 
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Introduktion 
Detta kapitel innefattar arbetets inledning, disposition, definitioner av centrala begrepp, historiska 
skiftningar inom den domän som undersöks och avslutningsvis en genomgång av tidigare forskning, 
denna studies syfte samt dess teoretiska utgångspunkt 

Inledning 
Svensk handikappolitik har genomgått en rad drastiska förändringar till följd av att stark kritik under 
1970-talet riktades mot de institutioner som länge hade ansetts vara det självklara alternativet för 
social kontroll av individer med sociala och beteendemässiga avvikelser (Madsen, 2006; Gustavsson, 
2013). Debatter och statliga offentliga utredningar inom domänen har avlöst varandra och slutligen 
lett fram till en lagstiftning som ämnar garantera en viss målgrupps rättigheter till självbestämmande, 
delaktighet och inflytande över sin egen livssituation (Gustavsson, 2013). Lagstiftningen benämns som 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, hädanefter kallad LSS. De individer 
som omfattas av lagen är berättigade till tio olika stödinsatser, varav en benämns som daglig 
verksamhet. Detta innebär en sysselsättningsform på dagtid för personer med autism, 
utvecklingsstörning eller hjärnskada som förvärvats i vuxen ålder. Sysselsättningsformens syfte är att 
skapa förutsättningar för meningsfullhet, gemenskap, självbestämmande och delaktighet för 
individen (SFS:1993:387).  

Tidigare forskning har påvisat att det tycks råda ett glapp mellan lagens intentioner kring 
delaktighet, inflytande och självbestämmande, och hur dessa fenomen yttrar sig i praktiken 
(Blomberg, 2006; Giertz, 2012; Ineland, Molin & Sauer, 2013). Den forskning som hittills gjorts i 
relation till lagen är vidare begränsad och ännu mindre fokus har riktats mot upplevelser hos de 
individer som omfattas av lagstiftningen och därmed är direkt berörda (Blomberg, 2006). Denna 
studie tar därför avstamp i sex individers egna upplevelser av sina situationer på två dagliga 
verksamheter.  

Förförståelse 

Efter fem års arbete utifrån LSS med både barn och vuxna handlar förförståelsen för detta ämne 
främst om hur individer med intellektuella funktionsnedsättningar fungerar i vardagen, samt hur 
bemötande och olika stödinsatser kan utformas. Vidare finns även en förförståelse om den 
komplexitet som föreligger i hur lagens intentioner kring självbestämmande och inflytande ska 
tillämpas i praktiken. Metoder för främjandet av delaktighet är betydligt fler och lättare att identifiera 
än hur förutsättningar för självbestämmande och inflytande kan skapas. I relation till individens 
självbestämmande finns en förförståelse hos författaren om att många individer i behov av stöd enligt 
LSS i vissa avseenden inte kan anses kapabla till att fullt ut bestämma och samtidigt ha ett gott och 
värdigt liv. Detta då de ofta har svårt att sköta vardagliga åtaganden såsom hygien, skötsel av 
hemmet, matintag, umgänge och övriga sociala kontakter på ett hälsosamt sätt. Därmed löper de i 
många fall risk för att på olika sätt bli isolerade. Alternativet till självbestämmande blir i och med 
detta att på olika sätt försöka få individen att inse att vissa insatser och dess utformning är 
nödvändiga. Givetvis finns en medvetenhet kring att dessa föreställningar inte går att generalisera till 
alla individer som har en intellektuell funktionsnedsättning, men det är något som i författarens 
yrkesroll påvisats genomgående.  
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Disposition 

Detta arbete inleds med ett förtydligande av kopplingen mellan det fenomen som undersökts och det 
pedagogiska forskningsområdet. Därefter följer ett avsnitt med definitioner och redogörelser för 
centrala begrepp som står i fokus för studien. Vidare presenteras studiens syfte och dess 
forskningsfråga, varpå studiens teoretiska utgångspunkt presenteras. I avsnittet som benämns som 
bakgrund ges en historisk tillbakablick som fokuserar på de antaganden och samhälleliga diskurser 
som lett fram till att LSS trätt i kraft. Vidare följer en överblick av den forskning som gjorts inom 
domänen för delaktighet, inflytande och självbestämmande inom verksamheter som arbetar utifrån 
LSS. I metodkapitlet presenteras och diskuteras studiens tillförlitlighet, urval, datainsamlingsmetod, 
tillvägagångssätt, etiska aspekter och analysmetod. Resultatkapitlet ger inblick i respondenternas 
upplevelser av delaktighet, inflytande och självbestämmande. Upplevelserna analyseras och 
diskuteras i diskussionskapitlet i relation till tidigare forskning, studiens teoretiska utgångspunkt 
samt lagens intentioner. Avslutningsvis sammanfattas studiens viktigaste resultat och förslag på 
tidigare forskning presenteras.  

Studiens relevans för det pedagogiska forskningsområdet 

Pedagogik som verksamhet och vetenskap inriktar sig på att beskriva, förstå och förklara 
påverkansprocesser såsom fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext 
(Mittuniversitetet/UTV). Uljens (2001) menar att pedagogik som både systematisk och filosofisk 
vetenskap ämnar söka svar på hur människor blir sociala varelser och hur det individuella kan uppstå 
som en följd av den kollektiva samvaron (Uljens, 2001). Uljens (1998) menar även att pedagogik kan 
förstås som vetenskapen om individens möjlighet till att forma sitt eget liv. Den fostran som ingår i 
det pedagogiska ämnesfältet kan anses förbereda individen för att kunna ha denna möjlighet (Uljens, 
1998).  

Forskningsområdet för individer med intellektuell funktionsnedsättning är tämligen brett och 
studier har genomförts på såväl internationell som nationell nivå. Fokus har tidigare riktats mot hur 
beslutsfattare, anhöriga och personal på boenden och dagliga verksamheter resonerar kring och 
upplever arbetet med individerna. Inom ramen för detta har forskningen inriktat sig på hur 
målgrupperna arbetar för att skapa förutsättningar för individernas delaktighet, inflytande och 
självbestämmande.  

När det kommer till individernas egna upplevelser är forskningen mer begränsad. Detta kan anses 
ha sina naturliga skäl, utifrån att användbara metoder för att undersöka just detta ännu inte utvecklats 
i någon större utsträckning (Giertz, 2012). Det gör det dock inte mindre intressant att försöka utröna 
hur individer i behov av stöd upplever sin situation. Denna studie hamnar därmed inom ramen för 
den pedagogiska vetenskapens strävan mot förståelse kring hur fostran inom en samhällelig kontext 
kan upplevas av de individer som är föremål för pedagogikens fostran. 

Definitioner 
Blomberg (2006) menar att forskning inom området för vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning är begränsad. Forskningen har främst fokuserat på institutionernas historia, 
diskurser samt integration. När det kommer till individers egna erfarenheter och upplevelser gällande 
delaktighet, inflytande och självbestämmande är forskningen begränsad. För att kunna genomföra 
studier av dessa fenomen är det viktigt att kunna definiera vad de innebär i praktiken (Blomberg, 
2006). Då denna studie undersöker hur individer som har intellektuell funktionsnedsättning upplever 
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delaktighet, inflytande och självbestämmande på daglig verksamhet följer i detta avsnitt en definition 
av dessa begrepp, samt en presentation av den lagstiftning som ska möjliggöra utövandet av dessa. 
 

Intellektuell funktionsnedsättning  

Målgruppen för denna studie benämns som individer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Diskurserna kring hur dessa människor ska benämnas är under ständig diskussion och förändring. 
Begreppet utvecklingsstörning har länge använts och används än idag i stor utsträckning i lagtexter 
och utredningar. Begreppet anses dock i många sammanhang vara nedsättande, vilket lett till att 
intellektuell funktionsnedsättning i allt större utsträckning blivit en motsvarighet till 
utvecklingsstörning (Giertz, 2017). Delar av den tidigare forskning som ligger till grund för denna 
studie har använt begreppet utvecklingsstörning då målgruppen benämnts (Cech, 2001; Blomberg, 
2006; Ineland, Molin & Sauer, 2013). Vid hänvisning till dessa studier kommer det begreppet att 
användas, men i övrigt används intellektuell funktionsnedsättning genomgående då studiens 
målgrupp ska benämnas.  

Funktionsnedsättning som begrepp definieras som en begränsning av en persons fysiska eller 
psykiska förmåga att fungera som självständig individ. Begreppet funktionshinder används för att 
beskriva de hinder som till följd av funktionsnedsättningen uppstår i relation till omgivningen (NE, 
2017). Denna skillnad är värd att uppmärksamma i valet av hur målgruppen ska benämnas, utifrån att 
det som i denna studie fokuseras är upplevelser hos individer som har en intellektuell 
funktionsnedsättning, inte hur deras respektive funktionsnedsättning yttrar sig i relation till 
omgivningen.  

Även om det är svårt att generalisera en målgrupp där stora variationer förekommer så finns det 
några generella diagnostiska kriterier. Intellektuell funktionsnedsättning är en avvikelse i individens 
utveckling som yttrar sig i både intellektuella och adaptiva svårigheter inom de kognitiva, sociala och 
praktiska områdena. Individen har en begränsad inlärningsförmåga samt svårt att dra slutsatser, lösa 
problem, planera, tänka abstrakt samt att lära sig av sina erfarenheter. Individen uppnår alltså inte 
den utvecklingsmässiga och socialt förväntade nivån av individuellt oberoende och socialt 
ansvarstagande (Habilitering & Hälsa, 2015). 

Deltagarna i denna studie har något som benämns som en medelsvår intellektuell 
funktionsnedsättning. Detta yttrar sig generellt genom att inlärningsförmågan är begränsad och 
kontinuerligt dagligt stöd krävs för att individen ska kunna klara vardagliga uppgifter. Individen 
avviker vidare påtagligt från jämnåriga vad gäller socialt och kommunikativt beteende. 
Kommunikation hanteras vanligtvis genom ett talande språk, men jämfört med jämnåriga är talet och 
förståelsen för språket inte lika komplext. Individerna har en förmåga att etablera egna sociala 
relationer, men har ofta svårt att uppfatta och tolka sociala koder. Såväl omdöme som beslutsförmåga 
är begränsade, vilket leder till att individerna ofta anses behöva stöd från omgivningen. Individen är 
vidare kapabel att sköta vardagliga sysslor såsom matintag, städning, hygien och sociala kontakter, 
men för att detta ska kunna ske självständigt förutsätter det vanligtvis långvarig undervisning och 
övning och även efter detta kan behov av påminnelser kvarstå. Individen kan utföra arbetsuppgifter 
som ställer låga krav på förståelse, såsom på en daglig verksamhet. Här behövs stöd från 
omgivningen vad gäller att passa tider, ta sig till och från arbetet, hantering av pengar och hur arbetet 
ska utföras. Den begränsade adaptiva förmågan kan utan stödinsatser från samhället leda till socialt 
utanförskap inom flera samhällsområden (Habilitering & Hälsa, 2015).  
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Delaktighet 

Begreppet delaktighet har en tendens att blandas ihop med integreringsbegreppet. Detta kan anses 
problematiskt, då integrering syftar till att någon fysiskt ska integreras in i något men inte säger något 
om på vilket sätt detta ska generera livskvalité för den som integreras. Integrationsbegreppet säger 
inte heller något om huruvida en fysiskt integrerad individ upplever sig som inkluderad i samhällets 
olika gemenskaper. Det är här delaktighetsbegreppet blir relevant, då det fokuserar på ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Till skillnad från integrering kan det vara svårt att definiera huruvida en 
individ är delaktig. Det som förklaras i relation till detta är att en individ som upplever sig själv som 
delaktig inom ett sammanhang också bör betraktas som just det (Molin, 2004). 
Världshälsoorganisationen (2003) har vidare i sitt internationella klassifikationssystem för 
funktionsnedsättning, funktionshinder och hälsa, definierat delaktighet som individens engagemang i 
en viss livssituation (Världshälsoorganisationen, 2003).  

Självbestämmande 

Självbestämmande definieras av Giertz (2012) som den enskildes möjlighet att styra sitt liv efter sina 
egna behov och önskemål i det sammanhang denne befinner sig i. För individer med intellektuell 
funktionsnedsättning innebär detta i praktiken att personer i individens omgivning och individen 
själv måste samverka för att möjliggöra självbestämmande. Ett sätt att göra detta är med hjälp av 
kommunikation där individen får utrymme att uttrycka sina behov och önskemål och på detta sätt få 
möjlighet att påverka sin situation (Giertz, 2012). 

Tidigare forskning har påvisat att förutsättningarna för självbestämmande hos individer med 
intellektuella funktionsnedsättningar i stor utsträckning är beroende av individens kognitiva 
förmågor (Giertz, 2012). Därför måste omgivningen samverka med individen för att skapa individuellt 
anpassade förutsättningar för självbestämmande (Blomberg, 2006; Giertz, 2012; Ineland, Molin & 
Sauer, 2013).   

Inflytande 

Innebörden av begreppet inflytande är kortfattat ”att kunna påverka” (SAOL, 2013). Begreppet 
används flitigt i många olika sammanhang, främst i diskussioner som rör elever i skolan. För 
individer med intellektuell funktionsnedsättning talas det vanligtvis om brukarinflytande, vilket 
definieras som inflytande över verksamheter för de som nyttjar eller brukar kommunens eller 
landstingets tjänster (NE, 2017). Inflytande kan därmed betraktas som en kombination av 
självbestämmande och delaktighet, då delaktighet handlar om en individs engagemang i en viss 
livssituation och självbestämmande handlar om möjligheter att själv styra utformandet av 
livssituationen utifrån sina önskemål. Engagemanget kan därmed anses vara en grundläggande 
förutsättning för att individen över huvud taget ska kunna påverka sin situation (Blomberg, 2006).  

Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras de antaganden och historiska diskurser som lett fram till att LSS upprättats 
och trätt i kraft. Vidare ges en översikt av den tidigare forskning som gjorts inom domänen för 
delaktighet, inflytande och självbestämmande hos individer som har intellektuell 
funktionsnedsättning. Avslutningsvis presenteras studiens syfte samt dess teoretiska utgångspunkt.  
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Antagandet om den fria människan 

Uljens (2001) för en diskussion kring hur de pedagogiska begreppen självständighet och uppfordran 
kan förstås. För att en människa ska kunna betrakta sig själv som fri och självständig så förutsätter det 
antagandet om att även andra individer är fria. I relation till detta menas att en enskild individ inte 
kan ha ett eget mål eller syfte, utan för att ett syfte ska kunna identifieras krävs en uppfordran från 
omgivningen som av individen måste uppfattas som skapad av andra fria och självständiga 
människor. Denna uppfordran kan vara explicit i form av en konkret uppmaning från någon som av 
individen betraktas som en auktoritet. Den kan även vara implicit genom samhälleliga idéer och 
föreställningar kring hur saker och ting är och bör vara. Dessa föreställningar benämns som normer 
och ligger till grund för hur individer ser på såväl sig själva som på varandra. Frihetsbegreppet 
förutsätter alltså en ömsesidig påverkan mellan flera individer, som betraktar såväl sig själva som 
varandra som fria (Uljens, 2001). 

Normer och avvikelser 

Lärande och identitet är en sammanflätad process där vi bygger vår identitet genom möten med 
andra. De kunskaper som förvärvas kommer vanligtvis till med språket som grund och den betydelse 
individer tilldelar något är därför i grund och botten en social konstruktion, det vill säga något som 
konstruerats med språket och som ämnar skapa mening och struktur i vardagen. Användandet av 
sociala konstruktioner har skapat en rad, över tid och rum skiftande föreställningar kring vad som 
anses vara normalt respektive avvikande (Cederlund & Berglund, 2014).  

Normer kan förklaras som sociala förväntningar på önskvärda beteenden och är nödvändiga för 
att upprätthålla social ordning. Avvikelser sker när normer och därmed den sociala ordningen inte 
följs (Cederlund & Berglund, 2014; Madsen, 2006). På ett samhälleligt plan leder ofta skillnaden 
mellan normalitet och avvikelse till någon form av socialt utanförskap. Exkludering används här som 
ett samlingsnamn för olika former av social utsatthet. Ett återkommande begrepp för att förklara detta 
är marginalisering, vilket definieras som individers ofrivilliga, ofullständiga deltagande inom ett eller 
fler samhälleliga system där de enligt normen förväntas deltaga (Cederlund & Berglund, 2014). Här 
måste samhället träda in och fånga upp de individer som till följd av sin avvikelse riskerar att 
uteslutas från de olika sociala delsystemen. Detta benämns som social kontroll (Madsen, 2006).  

Social kontroll och 1970-talets avinstitutionalisering 

Social kontroll kan definieras som samhällets sätt att reagera på mänskliga beteenden som betraktas 
som socialt oönskade (Madsen, 2006). Fram till 1970-talet dominerades synen på individer med 
intellektuell funktionsnedsättning i Sverige av en institutionell prägel med fokus på deras 
beteendemässiga avvikelser, sjukdomar och diagnoser. Den allmänt rådande inställningen var att 
individerna betraktades som sjuka och till följd av detta i behov av behandling där de fick lära sig att 
anpassa och förhålla sig till sin sociala omgivning. I praktiken innebar detta att individer som ansågs 
vara avvikande placerades på institutioner med sjukhusliknande miljöer där de skulle behandlas och 
omfostras. Trots den totala variationen och heterogeniteten mellan grupperna kunde kriminella, 
psykiskt sjuka och individer med intellektuell funktionsnedsättning här leva under samma tak 
(Gustavsson, 2013).  

Stark samhällelig kritik riktades under 1970-talet mot denna typ av institutioner genom olika 
statliga offentliga utredningar. Ett av argumenten var att institutionerna ansågs framkalla avvikande 
beteenden snarare än att behandla dem. Till följd av denna kritik uppstod det som kommit att 
benämnas som en avinstitutionalisering. Ansvaret förflyttades nu från institutionerna till det civila 



 

 
 

10 

samhället. Stöd- och hjälpinsatser skulle fortfarande ges till de individer som som ansågs behöva det, 
men istället för under strikta mentalsjukhusliknande förhållanden skulle insatserna ges i individernas 
vardagliga liv ute i det civila samhället. Nu betonades till skillnad från tidigare individens inflytande 
och självbestämmande över sin egen situation. Fokus förflyttades även till den enskildes individuella 
behov, vilket ledde till att stöd och hjälp inte kunde förutbestämmas genom socialarbetares expertis, 
utan istället behövde planeras i samråd med varje individ (Madsen, 2006). Här introducerades även 
synen på individer med intellektuell funktionsnedsättning som kapabla att göra personliga val 
avseende sysselsättning, utbildning och umgänge. Därmed ansågs de nu berättigade till samma 
livskvalitet som alla andra medborgare (Gustavsson, 2013). 

1989 års handikapputredning 

I takt med att den sociala kontrollen förflyttades från institutionerna till det civila samhället föddes 
nya utmaningar. Individer med intellektuell funktionsnedsättning betraktades nu förvisso som 
integrerade, men detta skapade i sin tur frågeställningar kring hur de även skulle kunna betraktas 
som delaktiga i det samhälle de integrerats i (Madsen, 2006). Dessa utmaningar identifierades explicit 
i 1989 års handikapputredning. I denna utredning fokuserades det på vilka möjligheter och hinder 
som fanns för att kunna skapa nya förutsättningar för och förverkliga delaktighet i samhället för 
individerna (SOU:1992:52).  

Utredningen hade sin grundläggande utgångspunkt i synen på alla människors lika värde och 
begrepp som stod i fokus var självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, helhetssyn 
och kontinuitet. Vidare betonades att tydliga och målmedvetna statliga satsningar var nödvändiga för 
att kunna tillförsäkra individernas grundläggande förutsättningar för delaktighet i samhället. Här 
lyftes även förslaget om en särskild lag där individernas rättigheter skulle garanteras (SOU 1992:52), 
något som år 1994 blev realitet då Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
trädde i kraft. Detta kom att benämnas som handikappreformen (Giertz, 2012). 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

I Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, vidare benämnd som LSS, framgår 
att verksamheter ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de individer 
som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Vidare ska 
verksamheterna vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsaktörer. 
Verksamheterna ska vara grundade på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande och 
integritet och den enskilde ska i den utsträckning det är möjligt ges inflytande över de insatser som 
ges. Verksamheternas kvalitet ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (SFS:1993:387). 
Individer som omfattas av lagen är indelade i tre personkretsar;  
 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada 

som uppkommit i vuxen ålder och då föranletts av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (SFS:1993:387).  
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Daglig verksamhet enligt LSS 

Individer som omfattas av LSS bedöms berättigade till tio olika stödinsatser i vardagslivet, varav en 
benämns som daglig verksamhet. Daglig verksamhet kan förklaras som en sysselsättningsform på 
dagtid som ämnar ge individer som inte står till arbetsmarknadens förfogande och som heller inte 
studerar, en intressant och meningsfull tillvaro. Rätt till daglig verksamhet har individer som ingår i 
LSS personkretsar 1 och 2, förutsatt att de är i yrkesverksam ålder och inte har något förvärvsarbete 
eller är under någon form av utbildning. Arbetsuppgifterna inom den dagliga verksamheten är ofta 
de samma som hos arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden, men kan även innehålla 
aktiviteter med habiliterande inriktning. Daglig verksamhet är alltså inte en anställningsform, utan en 
insats, vilket leder till att deltagarna inte har samma krav på sig som hos en arbetsgivare. Insatserna 
på den dagliga verksamheten ska vidare ska anpassas efter den enskilde individens behov, 
förutsättningar och intressen. Deltagarna har vidare ingen lön, men får vanligtvis en mindre penning 
för att stimulera dess deltagande i den dagliga verksamheten. Detta benämns som 
habiliteringsersättning (Socialstyrelsen, 2017). 

Enligt en kartläggning gjord den 1 oktober 2015 hade totalt 69 500 personer i landet insatser enligt 
LSS och en av de vanligaste insatserna var då daglig verksamhet. Sammantaget var detta en ökning på 
9 % under det senaste seklet, där daglig verksamhet utgjorde 7,5% av dessa 9 %. Ökningen kunde till 
viss del förklaras som en följd av en ökande befolkningsmängd. Det som även kunde konstateras i 
samband med kartläggningen var att i takt med en växande målgrupp hade diskussionen kring den 
enskilde individens möjligheter för inflytande över sina insatser och dess utformning blivit mer 
framträdande (Socialstyrelsen, 2017). 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt behandlas delar av den tidigare forskning som gjorts inom ramen för LSS. Gemensamt 
för den forskning som här presenteras är att de alla påvisat en diskrepans mellan teori och praktik när 
det kommer till att utöva det som framgår i lagen i vardagen (Blomberg, 2006; Cech, 2001; Giertz, 
2012; Ineland, Molin & Sauer, 2013).  

Delaktighetens villkor för LSS personkretsar 

Blomberg (2006) lyfter i sin avhandling en diskussion om hur begreppet medborgarskap kan förstås i 
relation till villkoren för delaktighet hos personer med utvecklingsstörning. Ett fullständigt 
medborgarskap utgörs av tre komponenter; det civila, det politiska och det sociala medborgarskapet. 
Det civila medborgarskapet utgörs av individens grundläggande rättigheter såsom yttrandefrihet och 
rättslig handlingsförmåga. Politiskt medborgarskap innefattar även det individens rättsliga 
handlingsförmåga då det betonar individens rösträtt. Det sociala medborgarskapet innefattar 
individens möjlighet till att ta del av välfärden, att ha en social trygghet och att på jämlika villkor 
deltaga i samhällslivet (Blomberg, 2006).  

När LSS trädde i kraft år 1993 var intentionen att skapa formella förutsättningar för att garantera 
individernas rättigheter till framför allt det sociala medborgarskapet. Det som Blombergs (2006) studie 
dock påvisat är att individer med utvecklingsstörning trots denna lagstiftning har begränsade 
möjligheter för att kunna anses vara fullständiga medborgare. Det som påvisas är att samhällets 
förmåga att skapa förutsättningar för individens sociala medborgarskap och därmed dess delaktighet 
kan anses vara bristfällig. Detta är enligt Blomberg (2006) delvis en följd av kategoriseringen av LSS 
personkretsar, som kan ha skapat en enhetlig bild av målgruppen där de tillskrivits gemensamma 
attribut och egenskaper trots att personkretsarna innefattar målgrupper där variationerna av såväl 
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funktionsförmåga som funktionsnedsättning är stora. Kategoriseringen kan anses nödvändig för att 
förtydliga vilken målgrupp lagen riktar sig mot. Det är dock inte ovanligt att kategoriseringen leder 
till att individer som på eget initiativ ska åberopa de rättigheter som lagen slår fast, tvingas 
underkasta sig rollen som en avvikare i behov av särskilt stöd och därmed riskera att tillskrivas 
egenskaper som på olika sätt riskerar att begränsa individens möjligheter till delaktighet. Detta 
riskerar att leda till stigmatisering för individen (Blomberg, 2006).  

Cech (2001) har undersökt hur ett antal individer med utvecklingsstörning samtalar med varandra 
kring sina livssituationer. Resultatet påvisar att alla deltagare i studien under sina liv utsatts för 
utanförskap och därmed bristande delaktighet inom olika samhälleliga kontexter. Upplevelsen av 
begränsad delaktighet hos individerna har forskaren ställt i relation till LSS med särskilt fokus på det 
som framgår avseende levnadsvillkor och rätten till att leva som alla andra. Här lyfts komplexiteten i 
att om lagen påtalar valfrihet och individuell autonomi som viktiga redskap för att kunna uppnå 
delaktighet, så måste också förutsättningar för att kunna uppnå detta skapas. Enligt studiens resultat 
kan detta ännu inte anses vara realitet (Cech, 2001).  

Erkännande 

Ineland, Molin och Sauer (2013) påvisar i sin studie att det tycks föreligga ett slags motsatsförhållande 
mellan lagens intentioner och det praktiska tillämpandet av dessa. Detta leder till att individer med 
funktionsnedsättning i många avseenden lever i ett spänningsfält mellan normalitet och avvikelse. Å 
ena sidan finns lagens intentioner om varje individs rätt till att leva som andra och därmed tillhöra 
normen, men i enlighet med ett senmodernt samhälle där begrepp som valfrihet och reflexivitet står i 
fokus innebär det i praktiken att individen måste underkasta sig rollen som avvikare då denne 
åberopar de stöd- och hjälpinsatser som finns att tillgå. Detta innebär per automatik att individen i 
samband med erkännandet av sin roll som avvikare avkiljs från den samhälleliga normaliteten som 
lagen menar att individen ska ha rätt att tillhöra (Ineland, Molin & Sauer, 2013).  

Individens erkännande av sin identitet som avvikare kan anses vara en oundviklig 
grundförutsättning för att över huvud taget kunna åberopa de hjälpinsatser som finns att tillgå enligt 
LSS (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Fenomenet erkännande är något Giertz (2012) tar fasta på i sin 
avhandling, där förutsättningar och villkor som möjliggör respektive begränsar möjligheterna för 
inflytande hos individer med utvecklingsstörning analyseras. Avhandlingen baseras på två 
intervjustudier, med syftet att jämföra individernas upplevelser med det som framgår i LSS avseende 
självbestämmande och delaktighet. Resultatet påvisar likt Ineland, Molin och Sauer (2013) att det 
råder en diskrepans mellan lagens intentioner och praktikens realitet då individerna inte i någon 
större utsträckning upplever att de har möjlighet att utöva inflytande över sin egen situation. Detta är 
enligt forskaren ett resultat av att kontrollen av stöd, disciplinering och motstånd samverkar med 
individens erkännande av sitt behov av stöd, vilket i sig kan bli begränsande på individnivå (Giertz, 
2012).  

Förutsättningar för självbestämmande och inflytande 

Giertz (2012) menar att för att en individ ska kunna uppleva sig ha inflytande och självbestämmande 
över vardagsnära beslut krävs en ökning av individualiserade anpassningar för stöd och hjälp. Detta 
utifrån att rätten till självbestämmande blir problematisk när den ställs i relation till en 
funktionsförmåga där individen kanske inte är kapabel till den typ av explicit självbestämmande som 
lagen avser. Giertz (2012) påtalar vidare likt Blomberg (2006) och Ineland, Molin och Sauer (2013) att 
tidigare forskning inom området för självbestämmande hos individer med intellektuell 
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funktionsnedsättning i stor utsträckning intagit ett personalperspektiv snarare än ett 
individperspektiv på självbestämmande. Det som fokuserats handlar alltså om hur personer som 
anses tillhöra normen talar om hur de arbetar för att främja självbestämmandet hos den som anses 
tillhöra en avvikande grupp. Här belyses också ett påtagligt maktförhållande mellan individ och 
personal, där tidigare forskning bekräftat att personalens normativa föreställningar om 
vardagsföreteelser styr individerna i en uppfostrande riktning. Detta kan anses begränsa 
möjligheterna för individens inflytande och självbestämmande (Giertz, 2012).   

Arbetet med individer som har intellektuell funktionsnedsättning präglas enligt Foley (2016) ofta 
av en ideologi som menar att funktionsnedsättningen är en produkt av biologi och kognitiva 
avvikelser och därmed är oföränderlig. Vidare är det inte ovanligt att utgångspunkten för arbetet är 
antagandet om vad som anses vara normalt och socialt accepterat, vilket leder till en strävan mot att 
anpassa individerna till normen. Detta kan i stor utsträckning anses inkräkta på individens integritet 
och fria vilja. Till följd av detta synsätt är det vidare inte heller ovanligt att makten mellan individen 
och den professionelle reproduceras, då individer med intellektuell funktionsnedsättning betraktas 
som en enhetlig, förtryckt, marginaliserad och underordnad grupp i samhället. Detta antagande leder 
till en slags självuppfyllande profetia, då lösningen ofta anses vara att individerna ska lära sig socialt 
accepterade regler och normer och därmed återintegreras in i samhälle de redan uteslutits från (Foley, 
2016). Detta kan i många avseenden anses begränsa individernas möjligheter till att leva det forskaren 
benämner som ett vanligt liv (Foley, 2016) och stämmer även överens med den komplexitet som 
föreligger i LSS intentioner om individens rätt till att leva som alla andra (SFS:1993:387).  

Enligt Giertz (2012) kan möjliggörandet för inflytande hos individer med intellektuella 
funktionsnedsättningar förstås utifrån tre olika mönster, där individen kan betraktas och även 
betrakta sig själv som ett rättighetssubjekt, ett omsorgssubjekt eller ett omsorgsobjekt. Beroende på 
dels hur individen ser på sig själv men framför allt hur omgivningen ser på individen, kommer 
förutsättningarna för inflytande och självbestämmande att variera. Det föreligger enligt forskaren ett 
samband mellan omgivningens bedömning av individens funktionsförmåga, individens upplevda 
funktionsförmåga och den kategori individen hamnar inom. Individer som hamnar inom kategorin 
rättighetssubjekt är de individer som av såväl sig själva som av omgivningen anses kompetenta och 
därmed kapabla att framföra sin talan och fatta beslut kring sin livssituation. De individer som 
hamnar inom kategorin omsorgsobjekt anses inte alls ha den förmågan, varpå deras tankar och 
föreställningar kring hur de önskar att deras liv ska se ut inte alls tas tillvara på. Vanligtvis fattas 
beslut här utan hänsyn till individens önskemål, av personer som av såväl individen som sig själva 
betraktas som överordnade individen. Den mest vanliga kategorin inom de insatser som ges enligt 
LSS är synen på individen som ett omsorgssubjekt. Här betraktas individen som en medborgare med 
en funktionsnedsättning som behöver stöd i att uttrycka sina önskemål. Individen anses vara 
kompetent men i behov av ett kompensatoriskt stöd från omgivningen (Giertz, 2012). 

Problemområde: Lagens intentioner och praktikens realitet 

Forskare inom domänen för individer med intellektuell funktionsnedsättning är i många avseenden 
eniga om att det föreligger en slags paradoxalitet i åberopandet av stöd- och hjälpinsatser enligt LSS. 
Problematiken ligger enligt dessa forskare i att lagen å ena sidan ska säkerställa individens rätt att 
leva som andra, samtidigt som det i praktiken från individens sida krävs ett erkännande av det egna 
behovet av stöd, något som per automatik leder till att rätten till att leva som andra omöjligt kan 
uppfyllas. Åberopandet av stöd kommer även med största sannolikhet att bidra till en avvikaridentitet 
hos individen (Blomberg, 2006; Cech, 2001; Giertz, 2012; Ineland, Molin & Sauer, 2013).  
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Tidigare forskning har även påvisat en diskrepans mellan LSS och dess tillämpning i praktiken. 
Vidare påtalas av samtliga forskare att forskningsarenan inom domänen för daglig verksamhet enligt 
LSS är begränsad och än mindre av den forskning som genomförts har intagit ett deltagarperspektiv 
(Blomberg, 2006; Giertz, 2012; Ineland, Molin & Sauer, 2013). Denna studie tar därför avstamp i sex 
deltagares egna upplevelser av sina situationer på sina repektive dagliga verksamheter, med fokus på 
upplevelsen av delaktighet, inflytande och självbestämmande.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att med stöd av teorin om empowerment undersöka hur individer med 
intellektuell funktionsnedsättning upplever delaktighet, inflytande och självbestämmande inom 
daglig verksamhet.  

Empowerment som teoretisk utgåntspunkt 
I denna studie används teorin om empowerment för att analysera individernas upplevelser av 
delaktighet, inflytande och självbestämmande. Empowerment, som på senare tid kommit att bli såväl 
en populär teori som en praktiskt använd metod, har som huvudsakligt syfte att belysa och motarbeta 
den makt som kan komma att användas mot individer vars livssituationer på något vis är utsatta. 
Fokus ligger på att öka individens upplevelse av att kunna påverka sin egen livssituation inom ett 
eller flera områden. Empowerment utgörs av tre delar som alla är knutna till ordet power; makt, kraft 
och styrka. Dessa delar anses härleda till varje individs önskan och inneboende förmåga att kunna 
påverka sin situation och ha kontroll över sitt eget liv (Askheim, 2007).  

Inom empowerment kan tre sätt att se på individen urskiljas. Ett av dessa benämns som den 
marknadsorienterade inriktningen. Här betonas utifrån ett samhälleligt perspektiv tron på den fria 
individens egen förmåga att välja och bestämma över hur samhällets aktörer ska anpassa sina insatser 
efter individens önskemål.  Fokus ligger på varje enskild individs rätt till att vara fri och självständig. 
För att detta ska vara möjligt förutsätts tilliten till den enskildes förmågor, kompetenser och 
möjligheter att själva kunna bedöma, utvärdera och fatta beslut kring sin livssituation (Starrin, 2007). 

Det talas även om empowerment som en etablering av motmakt, där fokus riktas mot enskilda 
individers livssituationer i relation till samhälleliga förutsättningar. Målet är här att medvetandegöra 
socialt utsatta individer och grupper, för att på så vis förändra de villkor som gör att de befinner sig i 
en maktlös position. Detta sker genom att processer som leder till en starkare självkontroll startas upp, 
vilket i sin tur ska komma att leda till bättre självbild och självkänsla hos varje enskild individ. Detta 
stärkande av individen skapar goda förutsättningar för individen att ta kontrollen över sitt eget liv 
(Starrin, 2007).  

I relation till empowerment som en etablering av motmakt förekommer även den terapeutiska 
inriktningen, som fokuserar på ett individuellt självförverkligande. Syftet är att varje individ ska få 
redskap och verktyg för att få bättre förutsättningar för att kunna bemästra sin egen situation. Det kan 
till exempel handla om hur individer med olika former av funktionsnedsättningar hanterar sin 
situation och de olika utmaningar som de ställs inför i vardagslivet (Starrin, 2007). 

Teorin om empowerment utgår ifrån en grundläggande positiv människosyn där individen 
betraktas som ett kompetent subjekt som både vill och vet sitt bästa. Om inte denna syn på individen 
fanns vore det omöjligt att hjälpa individer i en utsatt position till ett liv där de själva har kontrollen 
(Askheim, 2007). Starrin (2007) beskriver inom ramen för empowerment två olika förhållningssätt som 
är vanligt förekommande hos personal som arbetar med individer som på något sätt lever i en 
beroendeställning och därmed anses vara utsatta; det paternalistiska och det empowermentinriktade. 
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Det paternalistiska förhållningssättet utgår ifrån ett tydligt och traditionellt maktförhållande, där den 
utsatte individen betraktas som inkompetent och oförmögen att fatta beslut kring sin egen situation. 
Det är enligt Starrin (2007) inte ovanligt att detta förhållningssätt används av personal inom olika 
typer av omsorg med intentionen om att skydda individen, något som leder till att individen ibland 
ofrivilligt måste anpassa sig till det som personalen beslutat. Förhållningssättet tenderar att minska 
möjligheterna till inflytande och självbestämmande utifrån en strävan efter att skydda och därmed 
inte medvetandegöra individen om dess rättigheter. Detta kan leda till en upplevelse av maktlöshet 
hos individen. Inom ett empowermentorienterat förhållningssätt strävar personal efter att se, lyssna 
på och respektera individen och dess integritet. Individen betraktas som kompetent i behov av stöd 
och det finns en tilltro till individens möjlighet att, då rätt förutsättningar ges, kunna tillvarata sina 
intressen. Detta förhållningssätt leder till att individen i större utsträckning upplever sig ha möjlighet 
att påverka sin situation (Starrin, 2007).  
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Metod  
En studies överförbarhet utgörs av huruvida en studie med samma syfte och metod kan uppnå 
samma resultat vid ett nytt genomförande vid ett senare tillfälle. Kvalitativa studier är generellt sett 
svåra att överföra, utifrån att varje enskild studie måste betraktas och förstås inom sin kontext. 
Överförbarheten kan dock styrkas genom noggranna redogörelser för studiens olika delmoment och 
eventuella problem som uppstått vid genomförandet av studien (Bryman, 2008). I detta avsnitt 
redovisas därför studiens ansats, analysmetod, urval, insamlingsmetoder, instrument, procedur, 
tillvägagångssätt, tillförlitlighet samt etiska ställningstaganden. Avslutningsvis förs en diskussion 
kring de avgränsningar som kunnat identifierats vid genomförandet av studien.     

Kvalitativ ansats med influenser från hermeneutiken 
Enligt Bryman (2008) förekommer två olika forskningsstrategier inom samhällsvetenskaplig 
forskning; den kvantitativa och den kvalitativa. Inom kvantitativ forskning, som präglas av en 
naturvetenskaplig syn på kunskap, fokuseras det som är mätbart och observerbart. Här ämnas det 
som kan mätas med numeriska instrument undersökas. Den kvalitativa forskningsstrategin inriktar 
sig på att försöka tolka, beskriva och förstå det fenomen som undersöks, snarare än att mäta det 
(Bryman, 2008). Utifrån att syftet med denna studie är att undersöka individers upplevelser blir 
forskningsstrategin således kvalitativ.  

Vid kvalitativa studier, som ämnar undersöka och tolka upplevelsen av ett fenomen, passar vidare 
en hermeneutisk forskningsansats väl in. Inom detta synsätt på kunskap eftersträvas ingen definitiv 
sanning, utan kunskapsanspråket ligger i att förstå upplevelser inom ramen för olika fenomen. 
Utgångspunkten vid ett hermeneutiskt kunskapsanspråk är vidare att meningen hos en del av ett 
fenomen endast kan förstås om den sätts i ett större sammanhang. På samma sätt kan det större 
sammanhanget, helheten, endast förstås genom ökad förståelse för de delar som utgör helheten 
(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Vid användandet av en hermeneutisk ansats utgörs forskningsprocessen av insamling av empiri 
som tolkas med en strävan mot att uppnå ökad förståelse kring en särskild livsvärld eller ett 
sammanhang. Vidare betonas inom hermeneutiken det samspel som råder mellan den egna 
förförståelsen för fenomenet och tolkningen av den insamlade empirin. Utifrån förförståelsen tolkas 
empirin, vilket leder till omprövning av och förändring av förståelsen. Det är vanligt att inom denna 
forskningsansats tala om att närma sig ett fenomen med ett antal frågor, som besvaras med hjälp av 
tolkandet av data. När datan tolkats står forskaren vanligtvis inför ett antal nya frågor som sedan blir 
föremål för ytterligare forskning. Inför den nya forskningen är förförståelsen förändrad och i och med 
att forskningsprocessen då börjar om. På så vis fortlöper den process som ovan beskrivits i enlighet 
med det som benämns som den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Urval 
Urvalet för denna studie har varit målstyrt. Detta är en vanlig typ av urval inom kvalitativ forskning 
som utgörs av att forskaren själv väljer ut enheter med direkt hänvisning till sina forskningsfrågor 
(Bryman, 2008).  

Urvalsprocessen för denna studie påbörjades genom att föreståndare för två olika dagliga 
verksamheter inom samma organisation kontaktades via e-post med två olika informationsbrev. Det 
första missivet riktade sig mot de dagliga verksamheterna med en förfrågan om huruvida de var 



 

 
 

17 

villiga att låta några av deltagarna från respektive verksamhet ställa upp på en studie genom att bli 
intervjuade. Detta missiv fördes vidare från föreståndare till arbetsledare. Arbetsledarna fick i sin tur 
även ett missiv som riktade sig mot arbetstagarna på de dagliga verksamheterna, och uppmuntrades 
till att delge dessa den information och förfrågan som framgick i missivet. Detta ledde till att sex 
deltagare från två olika dagliga verksamheter inom organisationen ville deltaga i studien.  

Datainsamlingsmetod 
Föreliggande studies empiriska grund utgörs av deltagande observationer samt kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer med sex respondenter. Fördelen med deltagande observationer är att det 
finns möjligheter till att iaktta, lyssna och delta i samtal av olika slag och genom detta utveckla en 
förståelse av en viss grupps kultur och människors beteenden inom ramen för denna kultur (Bryman, 
2008). Syftet med observationerna har främst varit att få en inblick i de båda dagliga verksamheterna 
samt att knyta en första kontakt med de deltagare som efter observationerna kommit att intervjuas. 
Under observationerna, som ägde rum två dagar på respektive daglig verksamhet, fördes preliminära 
fältanteckningar över olika skeenden samt tankar kring dessa i relation till studiens syfte.  

Semistrukturerade intervjuer kan anses bäst lämpade för undersökningar som har ett tydligt fokus 
och innebär att en intervjuguide tas fram utifrån de begrepp som forskaren ämnar undersöka. 
Intervjuprocessen vid semistrukturerade intervjuer är flexibel samtidigt som den följer en tydlig 
struktur med följdfrågor beroende på vad respondenten svarar (Bryman, 2008).  

Instrument 
De instrument som tagits fram för att underlätta insamling av studiens empiri är till att börja med två 
olika missiv, ett som riktar sig till arbetsledare (Bilaga 1) och ett som riktar sig till studiens deltagare 
(Bilaga 2). Missivet till arbetsledarna innehåller en förfrågan kring om deras respektive dagliga 
verksamhet är intresserade av att deltaga i studien. Här presenteras även missivet till deltagarna som 
innehåller en inbjudan till att deltaga i studien, med en förfrågan om arbetsledarna vill delge 
deltagarna informationen samt inbjudan.  

Vidare har en semistrukturerad intervjuguide tagits fram (Bilaga 3). Denna har formulerats utifrån 
begreppen delaktighet, inflytande och självbestämmande. Intervjuerna har, efter godkännande från 
varje enskild respondent, spelats in och därefter transkriberats till textform, där de sedan analyserats 
och tolkats.  

Procedur 
Intresset för att göra en studie som fokuserar på hur individer med intellektuell funktionsnedsättning 
fenomenen delaktighet, inflytande och självbestämmande uppstod som en följd av flera års praktiskt 
arbete utifrån LSS. Valet av att begränsa undersökningen till upplevelsen av fenomenen föll sig 
naturligt utifrån att det är de mest framträdande rättigheter som framgår i lagen. Förförståelsen kring 
den komplexitet som föreligger i att tillämpa lagens riktlinjer i praktiken gjorde att fenomenen ansågs 
högst intressanta att undersöka vidare.  

Kontakten med organisationen sköttes i ett första skede genom föreståndarna för två olika dagliga 
verksamheter. Dessa kontaktades via mail, där två missiv bifogades; ett som riktade sig till alla 
arbetsledare inom organisationen och ett som riktade sig direkt till de individer som respektive 
verksamhet ansåg kunna vara föremål för studien. Här förklarades det övergripande syftet med 
studien, samt anledningen till varför just denna verksamhet kontaktades.  
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Strax efter att mailet hade skickats ringde en av föreståndarna upp på telefon och var intresserad 
av ytterligare information om studien. Föreståndaren ansåg att det kunde vara värdefullt för 
organisationen att få veta hur deltagarna på deras dagliga verksamheter upplever sin situation. I 
samband med telefonsamtalet bestämdes att undersökningen skulle presenteras med ytterligare 
information på ett av verksamhetens personalmöten. Mötet ägde rum några veckor senare. Här 
presenterades studien ytterligare och ett samtal kring vilken målgrupp som vore intressant fördes. 
Utifrån att den planerade insamlingsmetoden var intervjuer beslutades att de deltagare som var 
aktuella för studien var de som kunde uttrycka sig verbalt. Efter mötet dröjde det ytterligare ett par 
veckor innan den empiriska undersökningen kunde börja utifrån att arbetsledarna inledningsvis ville 
förbereda deltagarna och ge dem betänketid för huruvida de ville deltaga i studien. När detta var 
klart upptogs kontakten med arbetsledarna för två dagliga verksamheter och veckan därefter 
påbörjades insamlingen av empiri. Första veckan ägnades enbart åt de deltagande observationerna, 
där en första kontakt med studiens respondenter skapades. Två dagars observationer genomfördes på 
respektive daglig verksamhet. Här skapades en inblick i respektive verksamhets arbetssätt och både 
deltagare och arbetsledare berättade gärna om dagarnas upplägg och i vissa avseenden hur de 
resonerade kring sitt arbete. Veckan efter observationerna genomfördes intervjuerna under tre olika 
dagar. 

Intervjuerna hölls i mindre rum som låg i anslutning till respektive verksamhet. I samband med att 
varje intervju skulle påbörjas gavs muntlig information om att intervjun var frivillig och att personen 
hade rätt att avbryta när som helst. Personen uppmuntrades även till att säga till om det var någon 
fråga som denne inte ville besvara samt att fråga om det var något som var otydligt. Avslutningsvis 
öppnades det upp för eventuella frågor från respondenten innan intervjun påbörjades. Varje intervju 
tog ungefär 30 minuter att genomföra och spelades in med ljudupptagning efter godkännande från 
respondenten.  

När allt material var insamlat lyssnades varje intervju igenom för att få en första bild av resultatet. 
Därefter gjordes ännu en genomgång av materialet och i samband med det genomfördes även 
transkribering från ljud till text. Flera av deltagarna har diverse tics i sitt verbala språk, vilket inte 
tagits med i det transkriberade materialet. Inte heller hummanden, stamningar eller pauser har tagits 
med. Efter att allt material transkriberats påbörjades tolkningen och analysen av det.  

Analysmetod 
Då denna studie är kvalitativ med vissa inslag från hermeneutiken har analysen av empirin skett 
utifrån det som benämns som den hermeneutiska cirkeln. Denna analytiska metod utgår ifrån en 
pendling mellan förförståelse och ny förståelse, samt del och helhet. Något som kan vara värt att 
notera är att huruvida något är en del eller en helhet kan vara komplicerat att utröna utifrån att 
fenomenen i detta sammanhang är en helhet skapad av delarna från respondenternas utsagor. 
Samtidigt kan dessa fenomenen i sig anses utgöra delar av en ännu större helhet (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).  

Analysen påbörjades genom en jämförelse av förförståelsen och den information som genom 
intervjuerna framkommit. Här fanns en medvetenhet om vikten av ett konstant kritiskt 
förhållningssett gentemot den egna förförståelsen för att undvika att enbart den påverkade tolkningen 
av resultatet i någon riktning. Vidare kunde en samvariation bland respondenternas utsagor snart 
identifieras. Upplevelserna varierade i många avseenden bland respondenterna, men det som kunde 
utläsas var att de alla i många avseenden resonerade kring och upplevde samma fenomen, men på 
olika sätt. Dessa fenomen kategoriserades och blev utgångspunkt för vidare analys, vilket återigen 



 

 
 

19 

skapade en pendling mellan del och helhet. Detta då fenomenen kan betraktas som en helhet och de 
utsagor som ligger till grund för att fenomenen identifierats kan betraktas som delar. Dessa 
presenteras vidare i resultatkapitlet.  

Respondenternas enskilda svar ställdes även i relation till varandra vilket gjorde att ett mönster av 
uppvisad förmåga till reflektion kring den egna upplevelsen kunde identifieras. De respondenter som 
hade svårt att begripa vissa frågor och gärna pratade om saker som inte var kopplade till studien var 
även de individer som uppgav att de inte upplevde sitt eget självbestämmande. På samma sätt var de 
respondenter som betonade att syftet med deras arbete var att de skulle bli så självständiga som 
möjligt även de som upplevde sig ha förutsättningar för att kunna påverka sin situation. Dessa 
samvariationer bland respondenternas svar öppnade upp för en tolkning som knöt an till de diskurser 
Giertz (2012) redogör för som avgörande för individens möjlighet till självbestämmande och 
delaktighet. 

Tillförlitlighet 
En studies tillförlitlighet utgörs av fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2008). I detta avsnitt presenteras dessa olika delar och 
hur författaren för denna studie arbetat för att uppfylla kravet för var och en av dem.  

Trovärdighet 

Trovärdigheten är en motsvarighet till det som inom kvantitativa studier benämns som intern 
validitet, alltså huruvida de slutsatser som dras av i en aktuell situation är trovärdiga (Bryman, 2008). 
För att styrka detta fanns inledningsvis en ambition om att använda respondentvalidering. Detta kom 
dock genast att bli komplicerat utifrån att det med största sannolikhet skulle röra till det för vissa 
respondenter om de en tid efter att intervjuerna ägt rum skulle få frågan kring om deras svar 
uppfattats korrekt. Det har därför varit svårt att säkerställa att vissa formuleringar och berättelser 
uppfattats korrekt. Om delar av respondenternas svar uppfattats som otydliga har frågan kring hur 
respondenten menar istället ställts i direkt anslutning till svaret.  

Överförbarhet 

Överförbarheten inom kvalitativ forskning betraktas ofta som begränsad, då kvalitativ forskning 
fokuserar på det som är unikt inom en specifik kontext. Däremot är det möjligt att i så stor 
utsträckning som möjligt ge tydliga och omfattande beskrivningar av denna kontext och dess kultur 
för att underlätta utomstående personers bedömningar av huruvida resultatet är överförbart även till 
en annan kontext (Bryman, 2008). För att styrka denna studies överförbarhet har ambitionen varit att 
ge en så detaljerad beskrivning av de verksamheter som varit föremål för studien. Respondenterna 
har definierats i den utsträckning som varit rimlig utan att de ska kunna identifieras av någon. Vidare 
har ambitionen varit att ge en så detaljerad beskrivning som möjligt av hela studiens 
tillvägagångssätt.  

Pålitlighet 

Pålitlighet inom kvalitativ forskning går att förstärka genom att som forskare inta ett granskande 
synsätt och så detaljerat som möjligt redovisa tillvägagångssättet genom hela forskningsprocessen. 
Precis som med överförbarheten är detta för att utomstående ska kunna bedöma huruvida studien är 
pålitlig (Bryman, 2008). Att redovisa forskningsprocessen och därmed styrka studiens pålitlighet har 
det funnits möjlighet att göra såväl i planeringen av studien som i denna slutliga presentation av den. 
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Beskrivningar av studiens olika områden kan anses underlätta avgörandet kring studiens pålitlighet 
vid den granskning som kommer att göras av såväl opponent som examinator.  

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att denne, i den mån det 
är möjligt, bibehållit en objektivitet inför sin egen forskning. Då det dock inte finns någon fullständig 
objektivitet inom samhällsvetenskaplig forskning kanske det är mer fördelaktigt att utgå ifrån 
begreppet saklighet, där egna värderingar och teoretiska inriktningar inte orsakat ett snedvridet 
resultat (Bryman, 2008). Då förförståelsen för det ämne som studerats är ganska omfattande har 
ambitionen varit att genomgående upprätthålla en medvetenhet kring denna. Intervjuguiden har 
formulerats på ett så neutralt vis som möjligt för att frågorna inte ska uppfattas som vinklade eller 
framtagna utifrån en förutfattad bild av hur resultatet kan komma att yttra sig.  

Etiskt ställningstagande 
I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) vad gäller 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet och samtyckeskravet har uppfyllts genom missiv (bilaga 2) till deltagarna. I 
relation till samtyckeskravet har missivet berört att deltagande är frivilligt och att deltagarna när som 
helst har rätt att avbryta sin medverkan. Innan intervjuerna påbörjades påmindes deltagarna än en 
gång om dessa rättigheter.  

Vad gäller konfidentialitetskravet har diskussioner med organisationen som varit föremål för 
studien förts kring huruvida en tystnadsplikt ska skrivas under. Det som dock snart kunde 
konstateras var att om den tystnadsplikt de använder för sina medarbetare skulle skrivas på hade det 
varit omöjligt att genomföra denna studie, då tystnadsplikten skulle innebära ett förbud mot att yttra 
sig om något som rör verksamheten i fråga. Detta gäller även om personuppgifter utesluts. 
Diskussioner fördes därför kring huruvida en separat tystnadsplikt skulle tas fram för studien. Detta 
blev dock aldrig realitet, utan istället nåddes en muntlig överenskommelse kring att när studien är 
genomförd och sammanställd kommer såväl transkriberat material som råmaterial att raderas så att 
ingen utomstående kan få tillgång till det. Det beslutades även att varken verksamheterna eller 
deltagarna kommer att benämnas vid sina riktiga namn i studien, utan presenteras med fiktiva 
sådana. Hänsyn har även tagits till nyttjandekravet, då allt empiriskt material som legat till grund för 
denna studie endast använts i ett vetenskapligt syfte.  

Metoddiskussion 
Denna studie har en rad avgränsningar som bör beaktas. För det första har respektive daglig 
verksamhet valt att tillfråga individer de anser ha de förutsättningar som krävs för att deltaga i 
studien, vilket givetvis kan ha påverkat resultatet i någon riktning. Inom verksamheten finns 
deltagare som har alltifrån lindrig intellektuell funktionsnedsättning till en svår sådan. Resultatet från 
studien är alltså inte på något sätt representativt utifrån att de som intervjuats endast är individer som 
har möjlighet att uttrycka sig verbalt.  

Något som också kan betraktas som en avgränsning är variationen av funktionsförmåga bland 
studiens respondenter. Detta har gjort det svårt att formulera en enhetlig intervjuguide som passar in 
på varje respondents förutsättningar för att kunna besvara frågorna. Några respondenter har ignorerat 
eller besvarat vissa frågor på ett sådant sätt som inte kan anses vara kopplat till frågan. Detta kan vara 
en följd av att vissa frågor varit svårbegripliga för vissa respondenter. När detta skett har intervjun 
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fortlöpt och frågan har lite senare ställts på nytt med en annan men ändå snarlik formulering. Detta 
har i vissa fall gjort att respondenten gett ett mer, för sammanhanget, begripligt svar men i vissa fall 
inte.  

Vidare finns en medvetenhet kring att metoderna för denna typ av studier inte är särskilt 
utvecklade (Giertz, 2012). Ansvaret för att intervjufrågorna ska vara anpassade efter studiens 
respondenter har därmed legat på de erfarenheter som uppstått genom tidigare arbete med individer 
som har intellektuell funktionsnedsättning. Utifrån att det som varit föremål för undersökningen är 
upplevelser har intervjuer ändå ansetts vara det mest rimliga alternativet i valet av 
insamlingsmetoder. 

Ambitionen för studien var att använda en semistrukturerad intervjuguide med färdiga 
följdfrågor. Så snart genomförandet av intervjuerna påbörjats upptäcktes dock en svårighet med detta, 
utifrån att respondenterna hade olika mönster i sina sätt att svara och berättade om olika företeelser 
på olika sätt. Därför gjordes redan i samband med den första intervjun en ombearbetning av 
intervjuguiden där huvudfrågorna fortfarande fanns kvar med en medvetenhet hos författaren om de 
följdfrågor som tagits fram, men följdfrågorna ställdes utifrån vad respondenten berättade istället för 
utifrån ett färdigt formulär. Genom detta genomfördes varje intervju i ett mer flytande samtal vilket 
skapat större möjligheter till att ställa öppna och ej förbestämda följdfrågor beroende på 
respondentens svar. En medvetenhet finns om att detta genererat vissa olikheter mellan intervjuerna, 
men huvudfrågorna har ställts enligt intervjuguiden. 

Kontext 
Avgörandet av en studies överförbarhet går i många avseenden att avgöra utifrån hur utförligt den 
kontext där en viss undersökning gjorts beskrivits (Bryman, 2008). I detta avsnitt görs därför en 
redogörelse för de dagliga verksamheter där studiens respondenter har sin sysselsättning. 
Avslutningsvis ges en kortare beskrivning av respondenterna.  

Föreningen Snäckviken 

Föreningen Snäckviken är en verksamhet som erbjuder såväl boendeformer som daglig verksamhet 
enligt LSS, där alla boenden och verksamheter är belägna runt om i ett mindre samhälle söder om 
Stockholm. Samtliga dagliga verksamheter inriktar sig mot såväl habilitering som produktion. Det 
som tillverkas inom respektive verkstad säljs i en butik som drivs av föreningen, som även den är en 
daglig verksamhet.  

Såväl boenden som dagliga verksamheter inom föreningen Snäckviken arbetar utifrån ett 
socialterapeutiskt synsätt på individen. Målet med detta är utvecklandet av yrkesmässiga och sociala 
färdigheter hos varje individ. Här betonas vikten av att skapa individuellt anpassade arbetssituationer 
för varje deltagare. Det är även viktigt för individen att uppleva sig som kapabel att utföra ett 
meningsfullt arbete. Detta bidrar enligt synsättet till en inre utveckling som med tiden leder till ett 
självständigare liv, vilket är en av de rättigheter som framgår i LSS. Socialterapi som synsätt på 
individen och som arbetsmetod är inte föremål för denna studie. Det är dock ändå värt att ha 
verksamheternas arbetssätt och synsätt på individen i beaktan utifrån att det är mycket möjligt att 
detta kan vara en stark påverkansfaktor i hur respondenterna upplever sin situation.  

De dagliga verksamheter som följts under denna studie är verkstäderna Snickeriet och 
Syverkstaden. De tillhör båda organisationen Snäckviken, men utifrån att de skiljer sig åt presenteras 
de separat nedan utifrån den empiri som inkommit under observationerna.  
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Snickeriet 

I Snickeriet tillverkas bland annat smörknivar, smörgåsbrickor, köksredskap, leksaker och enklare 
musikinstrument i trä. Här finns två arbetsledare och tio deltagare. Precis vid ingången sitter en stor 
schematavla med bilder på deltagarna. Vid de morgonmöten som observerats tillfrågas varje 
deltagare om denne känner att en specifik uppgift passar just idag. Säger deltagaren ja får denne en 
bild på arbetsuppgiften, som då sätts upp bredvid bilden på arbetstagaren. Om deltagaren önskar 
någon annan arbetsuppgift så ges alternativ på andra arbetsuppgifter. Ljudnivån i Snickeriet är hög 
utifrån att det arbetas med maskiner och flera deltagare har hörselskydd på sig när de arbetar. De 
respondenter som intervjuats från Snickeriet är deltagarna Bosse, Per och Martin.  

Syverkstaden 

I Syverkstaden produceras olika textiler såsom grytlappar, lapptäcken, gosedjur, enklare klädesplagg 
och väskor. Till Syverkstaden hör även en keramikavdelning som ligger i samma byggnad, en trappa 
upp. I keramiken tillverkas och designas bland annat fat, skålar, muggar och krukor. Dessa bränns i 
ugn och laseras innan de skickas till försäljning i butiken. De två avdelningarna på Syverkstaden 
benämns som textilen och keramiken och här finns sju deltagare och två arbetsledare. Majoriteten av 
deltagarna arbetar både i textilen och keramiken. Några deltagare sitter i enskilda rum och arbetar då 
de uppger att de behöver få vara ifred för att få arbetsro. Under observationstillfällena upplevdes 
arbetsmiljön i lokalerna som ljus, tyst och lugn både i textilavdelningen och i keramiken. Varje 
deltagare har i textilen ett eget arbetsbord där de utför sina uppgifter medan arbetsplatserna i 
keramiken beror på vilken uppgift i gjutningsprocessen som ska genomföras. De respondenter som 
intervjuats från Syverkstaden är deltagarna Helena, Anna och Sara. 

Studiens deltagare 

Det som är gemensamt för samtliga deltagare i studien är att de alla har en medelsvår intellektuell 
funktionsnedsättning. Alla deltagare utom en, som bodde med sina föräldrar, bodde under studiens 
gång på stödboenden enligt LSS1. För att värna om varje respondents anonymitet i studien har åldern 
hos samtliga uteslutits från presentationen av deras utsagor. Den information som kan delges är att 
åldersspannet bland respondenterna är brett då den yngsta respondenten är 26 år, den äldsta 64 år och 
de övriga fyra i 40-årsåldern.  
 
 
 
 

 

 

                                                        
1 En gruppbostad enligt LSS kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad 
att det är att personal behöver finnas till hands hela tiden. Gruppbostaden består av ett mindre antal 
lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. En fast personalgrupp ska täcka de 
boendes hela stödbehov inklusive fritidsintressen (IVO, 2015). 
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Resultat  
I detta kapitel presenteras respondenternas utsagor från intervjuerna, som i vissa fall även 
kompletteras med den information som framkommit under de deltagande observationerna. I LSS 
betonas individens rätt till delaktighet, inflytande och självbestämmande dels inom en samhällelig 
kontext, men även inom den specifika kontext där insatserna ges (SFS, 1993:387). Uppmärksamheten 
har således riktats mot de upplevelser som härrör från den specifika kontexten daglig verksamhet. 
Namnen på såväl verksamheter som respondenter har ersatts med fiktiva namn utifrån hänsyn till 
konfidentialitetskravet.  

Att vara delaktig 
I LSS framgår individernas rättighet till delaktighet och inflytande över de insatser som ges (SFS, 
1993:387). Studiens resultat påvisade i många avseenden att respondenterna upplevde sig som 
delaktiga inom sina respektive dagliga verksamheter. Detta yttade sig bland annat genom att de 
berättade om de möten som hålls på verksamheterna, samt det egna deltagandet i dessa. Här planeras 
dagen och arbetsuppgifterna fördelas. Det görs även en genomgång av om det är något annorlunda 
som kommer att hända under dagen. I samtal med arbetsledaren för Snickeriet framkom att de i 
verksamheten strävar efter att skapa förutsättningar för delaktighet genom insyn och struktur för 
deltagarna. Schematavlan på väggen är en metod för att uppnå detta.   
 

[...] och så har vi en liten samling i snickeriet. Då går vi igenom dagen, hur den ser ut. Lite 
som en avvikelse. Ja avvikelser heter det visst. Det är om det händer något speciellt.” –
Martin 
 
[...] jag kommer hit till jobbet och så har vi möte på morgonen och så bestäms det vad jag 
ska göra under dagen. –Per  

 
Först har vi samling på morgonen. Då pratar vi om vad ska vi göra och såna där 
planerarsaker. Och så till exempel om jag får en uppgift, då måste jag göra den så som 
arbetsledaren har sagt. –Helena  

 
Varje vecka har båda verksamheterna en arbetsplatsträff (APT) där arbetsledare och arbetstagare 
närvarar. Här planeras och informeras det om verksamheten ska hitta på något utanför arbetet och 
varje deltagare får möjlighet att ta upp frågor de anser viktiga.  
 

Ja vi har ju sån där APT en gång i veckan. Alltför ofta, kan man nästan säga. Vi brukar 
prata om lite allt möjligt som går att prata om. Vi får säga då. Åsikter och sånt. Och ibland 
händer det att man ryker ihop med vissa och ah, lite sånt är det. Att vi ska lösa det. –
Martin  
 
Veckomötena ja. Där pratar vi om det händer något speciellt. Då brukar arbetsledarna 
berätta vad som händer, vad de har tänkt att vi ska göra och så. Och om jag har något att ta 
upp eller berätta om så får jag göra det då. –Anna  
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Ibland tar jag upp om det finns såna saker som jag vill säga. Så säger arbetsledarna till mig 
att nu får du säga din punkt, och så säger jag till dem det jag vill säga. Vi går som ett varv i 
rummet där alla får säga om de har något de vill ta upp på mötet, det är det som kallas för 
punkt. –Helena  

 
Jag brukar ta upp till exempel om det ligger toalettpapper på golvet någonstans. Att de 
andra får lov att skärpa till sig med det. Ordning och reda är viktigt. – Sara   

 
Att ha en tydlig struktur och insyn i hur dagarna kan komma att se ut är något som flera av 
respondenterna uttrycker att de tycker är viktigt. De menar att de har behov av tydlighet och att veta 
hur saker och ting kommer att bli.  
  

Vi har ju den där tavlan på väggen, schemat. Där ser man vad som händer till exempel 
idag, vad man ska jobba med och vad de andra jobbar med. Det är skönt för då kan man gå 
dit och titta om man glömmer eller så. – Martin 
 
Det känns bra att komma hit just för att jag vet precis vad jag ska göra när jag kommer på 
morgonen. I textilen till exempel har jag en mall på vad jag ska göra och det känns tryggt. 
Och i keramiken brukar man ju veta att om man till exempel gjutit något för några dagar 
sen så ska det ju brännas idag. – Anna 
 
Det känns bra att jag har mina uppgifter, mina saker. Det känns bra att veta vad jag ska 
göra. Det känns tryggare för mig. Annars stressar jag upp mig så lätt. –Helena  

 
Studiens respondenter betonade vikten av att ha insyn i vardagen och ansåg att de under såväl 
morgonmöten som veckomöten hade möjlighet att få sina röster hörda. Delaktigheten påvisades även 
genom hur individerna under de deltagande observationerna interagerade med varandra och sina 
arbetsledare. De ville gärna, med stort engagemang, visa runt i lokalerna och berätta om sitt arbete 
och de produkter som framställdes. Det märktess att de var väl införstådda i vad deras 
arbetsuppgifter innebar. Under observationerna betonades det vidare av flera respondenter att det 
som av dem ansågs vara bra med Snäckvikens dagliga verksamheter var att det arbete som utförs är 
på riktigt och tillvaratas. Dessa utsagor syftar till det faktum att allt som produceras av deltagarna 
säljs i en butik.  

Att få vara med och bestämma 
I LSS påtalas individens rättighet till medbestämmande kring hur insatserna ska se ut (SFS, 1993:387). 
I detta avsnitt behandlas därför upplevelsen av självbestämmande och inflytande över framför allt 
arbetsuppgifter hos arbetstagarna på de dagliga verksamheterna. Upplevelsen kring vem som 
bestämmer att de ska gå till sin dagliga verksamhet varje dag var gemensam hos samtliga 
respondenter; det är de själva som bestämmer det. När det kommer till valet av arbetsuppgifter 
uppgav majoriteten att det inte i någon större utsträckning är de själva som bestämmer. 
 

Vi har bestämt det så. Att jag måste komma på jobbet och ha hjälp av andra. Jag måste tro 
på folk, lita på folk. Att dom hjälper mig. Både hemma och här på jobbet. Jag måste gå till 
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jobbet och träffa folk. Jag måste ju ha hjälp. [...] Arbetsledarna säger till mig vad jag ska 
göra och hur jag ska göra det. Då får jag ju lita på att det är rätt. –Per  
 
När arbetsledaren säger att det finns jobb, då tar jag det. Han brukar visa vad jag ska göra, 
han brukar tala om för mig. Det känns bra att ha det så, annars skulle jag ju inte alls veta 
vad jag skulle göra. –Bosse   
 
Det är lite olika. Ibland får jag inte alls välja. Men samtidigt, om jag vill pausa från 
uppgiften så får jag gå och göra något annat. Vissa saker är noggranna och då kommer 
arbetsledarna och tittar på innan man får gå till nästa uppgift. –Martin  
 
Dom frågar mig då. Arbetsledarna. Jag säger alltid ja. Det är svårt att säga nej riktigt. 
Därför jag kan inte... Jag måste lyssna på vad de säger. Ja, så då säger dom till mig vad jag 
ska göra och så gör jag det. Det är viktigt för mig att veta själv vad jag ska göra. Det är 
viktigt för att jag har svårt att ha koll på saker själv. – Helena  

 
På morgonmötet tillfrågas var och en om huruvida en arbetsuppgift känns aktuell för dagen, men att 
säga nej eller be om en annan uppgift är enligt många inte att tänka på. Samtidigt bör det även noteras 
att det inte heller var något som enligt respondenterna ansågs vara ett problem. Det som av flera 
respondenter snarare betonades var vikten av att känna sig trygg med att arbetsledarnas bedömningar 
är korrekta.  

Att kunna påverka sin situation 
Individens självbestämmande och inflytande enligt LSS är något som i stor utsträckning går i enlighet 
med teorin om empowerment där individens upplevelse av att kunna styra sitt liv utifrån sina egna 
önskemål betonas. I lagen framgår vidare att de insatser som ges ska utformas utifrån den enskildes 
behov och önskemål. I detta avsnitt behandlas därför respondenternas tankar kring möjligheten att 
kunna påverka sin situation, samt hur de upplevde att den dagliga verksamhet tillmötesgår deras 
behov. Under flera av intervjuerna uttryckte flera av respondenterna att de upplevde det som viktigt 
att bli lyssnade på av såväl arbetsledare som övriga arbetstagare. Upplevelsen av i vilken utsträckning 
det finns möjlighet att få sin röst hörd varierade dock bland respondenterna. Respondenten Martins 
utsaga skiljde sig markant från de övriga och kommer därför att presenteras sist och få aningen större 
utrymme. 
 

Det som är så bra med mina arbetsledare är att dom är snälla och att de är bra på att lyssna 
och sånt där. Det gör att jag blir trygg. Om något hänt, till exempel så brukar vi prata om 
det och de brukar alltid hjälpa mig att lösa det då. Så jag litar verkligen på dem. –Anna  
 
Nej men ibland lyssnar dom och ibland så lyssnar dom inte. Det känns sådär med den 
biten. Ibland så lyssnar dom inte och då säger dom vi vill inte lyssna på dig längre. Ibland 
när man vill prata har dom inte riktigt den tiden. När vi har möte brukar vi i alla fall 
lyssna på varandra. Det känns bra. –Sara  
 
Ja, vi alla måste ju lyssna på varandra. Det är mycket viktigt. Vi måste sitta ner och prata 
tillsammans. Reda ut saker om de är dåliga eller missförstådda. Ibland blir jag ledsen på 
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jobbet när jag till exempel är trött och då får vi prata om det också. När vi pratat klart 
brukar jag vara glad igen. –Per  
 
Jag säger bara till folk att jag trivs här. Men grejen är precis så, egentligen trivs jag inte 
alls. För jag vill ju helst hitta ett annat ställe. [...] Vi har haft ett möte om det men. Att 
prata är man jävligt bra på va, men att... dom hugger inte tag i saker. Det retar mig. Det 
händer liksom inget. Och jag har ändå sagt till nu. Och asså, jag vägrar att vara kvar här. 
[...] Men jag kommer ju inte att göra motstånd i att gå hit, det har jag aldrig gjort heller. 
Det kan man ju inte göra. Man måste ju ha nåt jobb att komma till innan man hittat ett 
nytt. [...] Jag har bestämt mig för att när jag tar mig härifrån, då får jag ett riktigt 
heltidsjobb. Alltså inte inom handikappsyrke och sånt, jag är inte sån. Som dom andra här. 
Det finns ju olika jobb inom kommunen som jag skulle vilja ha. Riktiga jobb. –Martin  
 

Ett exempel på att deltagarnas individuella önskemål och förutsättningar tas tillvara på och beaktas är 
hur arbetsledarna på Snickeriet tagit fram en arbetsuppgift som går ut på att designa 
hopprepshandtag i trä med brännpenna. Att denna uppgift tagits fram är en följd av att en av 
respondenterna för denna studie har ett stort intresse för att designa saker och även arbeta med 
brännpenna. För att respondentens övriga svar inte ska kunna härledas till just honom används inte 
det fiktiva namnet här. Han berättade;  
 

Jag älskar ju att hålla på med brännpenna. Det är ju kul. Så jag fick förfrågan från 
arbetsledaren. Han hade hittat på en ny grej sa han. Så frågade han om jag ville bränna på 
hopprepen. Och jag tog jobbet. Helt klockrent för mig som tycker det är så roligt med 
brännpenna. 

 
Individuella behov och önskemål tycks även bemötas på Syverkstaden. Här betonade samtliga 
respondenter ett behov av att ha lugn och ro på sitt arbete. Några deltagare sitter och arbetar i helt 
egna rum medan det för andra räcker med att få gå undan en liten stund för att vila, läsa tidningen 
eller sitta en stund framför datorn.  

 
Jag brukar gå undan ibland när det blir för mycket med jobbet. För jag behöver lugn och ro. 
Man får gå undan om man vill. Ibland spelar jag sån där spindelharpan på datorn till 
exempel. –Sara 
 
Jag har ganska lätt för att bli stressad och därför vill jag ha lugn och ro när jag jobbar. Det 
är det som är så bra, att man får det här. Och att när det blir för mycket så får man säga 
till, och då är det okej liksom. –Anna  
 
Jag gillar inte massa stress och allt det där. Jag kan inte riktigt tänka klart hur jag ska göra 
när det blir så. Det är svårt för mig. När det blir så får jag säga att nu måste jag få gå och 
vara ifred en stund. –Helena  

 
När det kommer till möjligheten till att kunna påverka sin situation skiljde sig upplevelserna 
markant mellan respondenterna. Framför allt utmärkte sig Martin med sin utsaga om hur 
han egentligen vill ha ett ”riktigt jobb” och inte ett ”handikappyrke”. Han uppgav att han 
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inte trivdes på sin dagliga verksamhet samtidigt som han inte upplevde sig ha möjligheten 
att byta, något som irriterade honom. Sara uppgav att hon ibland får höra att arbetsledarna 
inte vill lyssna på henne, men menade samtidigt att hon på verksamhetens möten har 
möjlighet att få sin röst hörd. I övrigt upplevde respondenterna i stor utsträckning att deras 
individuella behov tillmötesgås, vilket yttrade sig i att de i många avseenden ansåg att de 
kan få sina röster hörda. Detta påvisades även genom möjligheten till särskilda 
arbetsuppgifter på Snickeriet och möjligheten till att kunna få ha lugn och ro på 
Syverkstaden.  

Sammanfattning av resultat 
I resultatet har kategorier som rör både delaktighet, inflytande och självbestämmande 
kunnat identifieras. Det generella intrycket av respondenternas utsagor är att upplevelsen av 
delaktighet är högre än upplevelsen av att få vara med och bestämma. Det finns inte mycket 
i respondenternas utsagor som tyder på att detta är något som värderas som varken positivt 
eller negativt, med undantag för respondenten Martin som uppger att han inte trivs och 
upplever en maktlöshet inför detta faktum. Det som betonas som viktigt för samtliga 
respondenter är att kunna förlita sig på arbetsledarnas bedömningar. Flera uttrycker även att 
de uppfattar arbetsledarnas lyhördhet inför deras behov som värdefullt. Resonemangen 
kring olika sakers tillstånd är i övrigt i många avseenden begränsade. Vardagliga företeelser 
upplevs enligt utsagorna som självklarheter och resonemangen kring hur möjligheten för att 
kunna påverka sin situation skulle kunna se ut kan anses begränsade hos samtliga individer.  
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Diskussion 
Studiens resultat påvisar vissa variationer i resonemang och upplevelser hos respondenterna, som alla 
resonerar kring samma företeelser men har olika upplevelser kring dem. I detta avsnitt behandlas 
respondenternas utsagor dels i relation till det som påvisats inom tidigare forskning och dels i relation 
till teorin om empowerment. Avslutningsvis  sammanfattas de viktigaste resultaten som framkommit 
i studien och i relation till det ges förslag på framtida forskning.  

Delaktighet 
Delaktighet definieras som en individs engagemang i ett visst sammanhang 
(Världshälsoorganisationen, 2003). Studiens resultat påvisar i många avseenden att respondenterna 
upplever sig som delaktiga på sina respektive dagliga verksamheter. Detta yttrar sig bland annat 
genom att de berättar om de möten som hålls på verksamheterna, samt det egna deltagandet i dessa. 
Delaktigheten påvisas även genom hur individerna under observationerna interagerar med varandra 
och sina arbetsledare. De vill gärna visa runt och berätta om sitt arbete och vad de brukar jobba med 
för produkter. Trots att individernas upplevelse av meningsfullhet inte på ett direkt plan är föremål 
för denna studie så kan det ändå vara viktigt att beakta att upplevelsen av delaktighet tycks vara en 
förutsättning för att även kunna uppleva tillvaron på den dagliga verksamheten som meningsfull och 
viktig. Detta påvisar det som även Blomberg (2006) konstaterat, det vill säga att upplevelsen av 
delaktighet i många avseenden kan tolkas som en av de viktigaste grundpelarna för individens 
möjlighet till både självbestämmande och inflytande (Blomberg, 2006).  

I resultatet framkommer vidare att något som uppfattas som viktigt för respondenterna är att det 
arbete som görs är på riktigt. Detta knyter an till det faktum att allt som produceras säljs i en butik. 
Och visst är det fullt möjligt att denna aspekt påverkar individernas upplevelse av delaktighet i en 
positiv riktning. Att få vara med och tillverka, skapa och designa produkter som sedan säljs i en riktig 
butik kan nog i stor utsträckning anses bidra till upplevelsen av delaktighet och därmed även 
meningsfullhet. Detta kan även anses knyta an till individens delaktighet, inte bara inom den specifika 
kontexten daglig verksamhet utan även i en samhällelig kontext.  

Att kunna påverka sin situation 
För individer med intellektuella funktionsnedsättningar blir såväl Uljens (2001) teori kring den fria 
människan som den marknadsorienterade inriktningen inom teorin empowerment (Askheim, 2007) i 
vissa avseenden svåra att tillämpa. Båda dessa perspektiv påtalar synen på varje individ som fri, 
kompetent och kapabel att påverka sin situation (Askheim, 2007; Uljens, 2001). Likt alla människor är 
individer med intellektuell funktionsnedsättning präglade av såväl formella som informella 
uppfordringar. Möjligheterna till att välja hur en uppfordran ska mottagas kan dock anses vara mer 
begränsad till följd av att förmågan till abstrakt tänkande är begränsad hos individer med 
intellektuella funktionsnedsättningar (Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

Individerna har vidare i många avseenden i ett livslångt beroende av stöd och många har då även 
en stark tilltro till olika typer av auktoriteter. De personer som av individen betraktas som auktoriteter 
är ofta de som betraktas som kapabla att på olika sätt fatta beslut kring individens livssituation. Det 
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kan till exempel vara handläggare på kommunen, individens gode man2, arbetsledare på jobbet eller 
boendestödjare i hemmet (Giertz, 2012). Antagandet om den fria individen blir i många avseenden 
utopiskt utifrån att antagandet om auktoriteter i individens omgivning leder till att dessa personer av 
individen uppfattas ha mandat att kontrollera individens liv och besluta om insatser. Givetvis går det 
inte att utesluta att detta i sig kan betraktas som individens möjlighet att välja och att individen helt 
enkelt kan uppleva sig som fri att välja att låta andra fatta beslut i dennes ställe. Detta kan i och för sig 
anses vara ganska osannolikt, åtminstone om individens livslånga beroende av stöd som Giertz (2012) 
påtalar beaktas, då det i många fall av individen kan uppfattas som att det enda alternativet är att låta 
andra fatta besluten. Detta stämmer väl överens med Foleys (2016) idéer kring hur arbetet med 
individer som har intellektuell funktionsnedsättning bygger på ett tydligt maktförhållande där 
individen betraktas som underordnad (Foley, 2016). Här kan teorin om empowerment som etablering 
av motmakt anses aktuell, utifrån att fokus här riktas mot att medvetandegöra socialt utsatta individer 
för att på så vis förändra de villkor som gör att de befinner sig i en maktlös position (Starrin, 2007). 
Hänsyn bör dock tas till det faktum att en individ som av omgivningen betraktas som maktlös inte 
nödvändigtvis behöver uppleva sig själv som det (Uljens, 2001). Givetvis är det ändå intressant att 
fundera kring hur ett stärkande av individens självkontroll och därmed dess självbild, skulle kunna 
skapa andra förutsättningar för dess möjlighet till att ta i större utsträckning ta kontrollen över och 
styra sitt eget liv (Starrin, 2007).  

Inflytande och självbestämmande  
Resultatet för denna studie har i många avseenden kunnat påvisa det som både Cechs (2001) och 
Giertzs (2012) studier pekat på, nämligen att graden av funktionsnedsättning i stor utsträckning är det 
som styr förutsättningarna för självbestämmande och inflytande (Giertz, 2012). Denna tolkning kan 
förklaras genom att svaren på samma fråga ofta skiljt sig åt mellan respondenterna. Givetvis finns den 
enkla förklaringen att olika individer upplever samma fenomen på olika sätt, men variationerna av 
funktionsförmåga skulle också kunna betraktas som en förklaring till individernas olika upplevelser 
av möjligheten för inflytande och självbestämmande De respondenter som uppgivit att de får välja 
sina arbetsuppgifter samt hur de ska utformas är också de som betonat att målet med deras vistelse på 
daglig verksamhet är att bli så självständiga som möjligt. Det är även dessa respondenter som 
uppfattat intervjufrågorna korrekt och hållit sig till ämnet. Detta stämmer väl överens med det som i 
Giertz (2012) studie påvisades kring kopplingen mellan funktionsförmåga och förutsättningar för 
självbestämmande och inflytande. Det är inte orimligt att tänka att de individer som betonar sin egen 
självständighet skulle kunna befinna sig inom det som benämns som rättighetssubjekt, där de av såväl 
omgivningen som av sig själva betraktas som kompetenta och kapabla till att fatta egna beslut (Giertz, 
2012). De respondenter som uppger att de inte kan, eller antyder att de inte har ett behov av att 
bestämma över vissa betingelser är också de som i relation till vissa intervjufrågor börjar berätta om 
saker som inte kan anses ha en koppling till sammanhanget, till exempel vad de brukar syssla med på 
fritiden, var de är uppväxta och var deras föräldrar bor. Det är även dessa respondenter som uppger 
att de förlitar sig på sina arbetsledares bedömningar vilket öppnar upp för antagandet om att de enligt 
sin egen självbild skulle kunna betraktas som det omsorgsobjekt som Giertz (2012) beskriver.  

                                                        
2 En god man kan utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin 
egendom och sörja för sin person. Rätt till god man har den som önskar och bedöms behöva det 
(Socialstyrelsen, 2017).  
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Insatser enligt LSS ska utformas utifrån den enskildes behov och önskemål (SFS:1993:387). Utifrån 
respondenternas utsagor kan verksamheten Snäckviken anses arbeta utifrån denna riktlinje. Detta 
påvisas dels genom hur respondenterna från Syverkstaden upplever att deras behov av lugn och ro 
bemöts på ett bra sätt, likväl som hur arbetsledarna på Snickeriet strävar efter att ta fram 
arbetsuppgifter som är anpassade efter vissa deltagares intressen, vilket även uppfattas som positivt 
för respondenterna. Detta stämmer överens med det som påvisats gällande delaktighet på daglig 
verksamhet i Blombergs (2006) studie, där individuella arbetsuppgifter och möjligheten till stöd för att 
genomföra dessa betonas.  

Erkännande 
Majoriteten av respondenterna påtalar på olika sätt sitt behov av stöd och hjälp. De är väl införstådda 
med sina begränsningar och vilka områden de har behov av stöd inom. Att respondenten Per berättar 
om hur han måste lita på att folk hjälper honom kan anses ringa in precis vad LSS i praktiken ofta 
handlar om. Individen behöver enligt Foley (2016) och Ineland, Molin och Sauer (2013) i många 
avseenden förlita sig på att det finns andra aktörer som är mer kapabla än individen själv att fatta 
beslut om dennes livssituation. Detta kan anses hamna inom ramen för som synen på individen som 
ett omsorgsobjekt där individen varken av omgivningen eller av sig själv betraktas som kompetent 
nog att bestämma själv och där beslut om insatser därför fattas utan individens inflytande (Giertz, 
2012).  

Att Per på frågan om varför han går till den dagliga verksamheten berättar att ”vi har bestämt det 
så”, skulle kunna tolkas som att han själv tillsammans med någon annan bestämt något, vilket går i 
enlighet med diskursen för omsorgssubjekt där individen betraktas som kompetent men i behov av 
stöd. Om resten av Pers svar betraktas finns det anledning att fundera kring om det inte även finns en 
möjlighet till att han befinner sig inom diskursen för omsorgsobjekt, med tanke på hur flitigt han 
använder ordet ”måste”. Detta språkbruk går även i enlighet med det Starrin (2007) benämner som ett 
paternalistiskt förhållningssätt där individen själv inte har något att säga till om. Detta behöver 
givetvis inte vara fallet, utan skulle mycket väl bara kunna vara ett sätt att uttrycka sig på. Och om 
Pers övriga utsagor betraktas i sin helhet kan det tolkas som att han är tillfreds med sin tillvaro och 
inte ger uttryck för en upplevelse av maktlöshet, vilket kan återkopplas till Uljens (2001) idéer om att 
en individ som enligt en utomstående borde uppleva sig som maktlös inte nödvändigtvis behöver 
göra det.   

Respondenten Martins utsaga om att han inte vill ha ett ”handikappsyrke” skulle kunna tolkas 
som att han inte fullt ut erkänner ett eget önskemål av de insatser som erbjuds i LSS. Detta väcker 
funderingar kring huruvida någon annan å hans vägnar åberopat insatserna i enlighet med Giertz 
(2012) idé om ett synsätt på individen som ett omsorgsobjekt. Detta är enligt Ineland, Molin och Sauer 
(2013) inte helt ovanligt när det kommer till LSS. Att erkänna behovet av stöd innebär för de individer 
som lever i ett spänningsfält mellan normalitet och avvikelse en stor sorg. Detta då det inte är helt 
ovanligt att individer som lever i detta spänningsfält inser sitt behov av stöd, samtidigt som de även 
inser att de i en ideal verklighet inte skulle ha detta behov (Ineland, Molin & Sauer, 2013).   

Att Martin vidare uttrycker upplevelsen av att omgivningens handlingskrafter är bristande skulle 
kunna tolkas som att han upplever en maktlöshet inför sin egen situation. Han upplever att han måste 
invänta beslut från omgivningen vilket han uppfattar som provocerande. Utifrån teorin om 
empowerment som en etablering av motmakt där syftet är att medvetandegöra individen om dennes 
rättigheter att påverka sin situation (Starrin, 2007), skulle Martins upplevelse kunna tolkas som att han 
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inte är medveten om att denna möjlighet skulle kunna finnas. Martin ger istället tydliga uttryck för 
upplevelsen av en maktlöshet inför sin möjlighet till att byta daglig verksamhet.   

Avslutning och framtida studier 
Denna studie har påvisat delar av det som i tidigare forskning problematiserats kring hur de 
rättigheter som framgår i LSS tenderar att yttra sig i praktiken. Resultatet har även kunnat tolkas som 
att individerna är positivt inställda till sina situationer trots att de inte inom alla områden upplever sig 
ha möjlighet att själva bestämma. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke; En individs begränsade 
möjligheter till att självständigt kunna bestämma och påverka sin situation behöver inte per automatik 
leda till känslor av maktlöshet, även om det givetvis kan göra det. Ännu en viktig aspekt att ha i 
åtanke är att diskurserna kring individer med intellektuella funktionsnedsättningar länge varit och än 
idag är under ständig förändring och utveckling. Samhället har frångått synen på individerna som 
sjuka i behov av behandling och anpassning, till att betrakta dem som kompetenta medborgare som 
bör ha samma rättigheter som alla andra. Nu föreligger den stora utmaningen att skapa anpassade 
förutsättningar för att dessa rättigheter ska kunna nyttjas fullt ut av individen. Utifrån detta vore det 
högst aktuellt att i framtida studier undersöka hur förutsättningar för inflytande och 
självbestämmande hos individer med intellektuella funktionsnedsättningar kan skapas för att i större 
utsträckning praktiskt kunna främja de individuella rättigheter som framgår i LSS. Till följd av 
begränsade resurser utgjordes denna studie endast av sex deltagares upplevelser som alla har 
möjlighet att kommunicera verbalt. Det vore intressant att i framtida forskning rikta fokus mot hur 
upplevelsen hos de som inte har samma språkliga förmåga att uttrycka sig skulle kunna undersökas, 
samt att undersöka möjliga metoder där även individer i denna målgrupp kan få sina röster hörda.   
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Bilaga 1 
 

Missiv arbetsledare 
 
Hej alla arbetsledare på XX dagliga verksamheter! Just nu planeras en studie som behandlar hur 
individer som har daglig verksamhet enligt LSS upplever sin arbetssituation. Fokus i studien är det 
som framgår i LSS gällande delaktighet och medbestämmande. Jag vänder mig nu till er med en 
förfrågan om ni är villiga att fråga ett antal individer som har sin dagliga verksamhet hos er om de vill 
bli intervjuade. Det enklaste är om ni vill ställa frågan om deltagande till ett antal individer som ni 
tror skulle vara intresserade. Bifogat finns en inbjudan som riktar sig direkt till individerna och som 
kan användas för att informera om studien. Jag som kontaktar er heter Cecilia och driver denna studie 
inom ramen för mitt examensarbete på Mittuniversitetets beteendevetenskapliga kandidatprogram.  
Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig!  
 
Med vänlig hälsning, 
Cecilia Jättner 
 
Kontaktuppgifter:  
E-post: cejt1400@student.miun.se 
Tel: XXX-XXXXXXX 
Handledare: 
Marcia Håkansson Lindqvist  
marcia.HakanssonLindqvist@miun.se
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Bilaga 2 
 

Missiv deltagare 
Detta är en inbjudan till att deltaga i en studie som handlar om hur personer som har daglig 
verksamhet trivs på sitt arbete och känner att de får vara med och bestämma. Jag vänder mig nu till 
dig för att se om du är intresserad av att berätta om hur du upplever ditt arbete på XX. Intervjun tar 
ungefär 30 minuter att genomföra. Deltagande i intervjun är helt frivilligt och det är bara jag som har 
hand om intervjuerna som kommer att veta vad just du berättat. Dina personuppgifter kommer inte 
att framgå i studiens resultat. Studien genomförs inom ramen för ett examensarbete i 
beteendevetenskap på Mittuniversitetet och jag som driver den heter Cecilia Jättner 
Om det är så att du vill vara med och deltaga i undersökningen eller har några frågor är du 
välkommen att vända dig till din arbetsledare
 
Med vänlig hälsning,  
Cecilia jättne 
 
 
  



 

 

 
Bilaga 3 

Intervjuguide  
Dagarnas innehåll 
Kan du berätta om vad du får göra om dagarna på din dagliga verksamhet?  
 
Självbestämmande 
Hur känns det att komma hit på dagarna?  
Vem är det som bestämmer att du ska gå hit? 
Hur går det till när dina arbetsuppgifter bestäms?  
Får du vara med och bestämma vad du ska göra på dagarna?   
 
Delaktighet och inflytande  
Hur trivs du på din dagliga verksamhet? 
Vad tycker du är bra?  
Vad tycker du är mindre bra?  
Vad tycker du kan bli bättre? 
Känner du att dina arbetsledare lyssnar på dig?  
Hur går det till när något ska ändras? 
 
Avslutning 
Har du något du skulle vilja ta upp, berätta om eller fråga om innan vi avslutar? 
 
 
 
 
 


