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Abstract 
The purpose of this study was to find out how special needs users ' autonomy and influence in 

their daily routines is described by their assistants. What interpretations of the concepts of 

self-determination and influence on special needs users' daily routines emerge from the 

assistants statements and what conditions can be seen? To reach a conclusion, focus group as 

a method was used. The focus group met twice to discuss this topic. The diamond method was 

used as stimulus material to support the discussion in the focus group. In the study it was 

possible to use empirical material from care service under study that was then interpreted 

using hermeneutic theory. The analysis and results section was divided into two main themes 

and related sub themes. What emerged from the study was that the approach assistants had 

when they met the special needs users´ in his or her daily routines affected the possibilities for 

the special needs users´ self-determination and influence in their daily lives. Participants in 

the focus group agreed upon that self-determination was to be involved in the decisions made 

about the special needs users´ own lives. The factor affecting the outcomes regarding the 

special needs users´ self-determination and influence was the availability of supportive 

equipment was also an aspect that was emphasized. Lewin's interpretation of LSS values was 

used as the theoretical basis of this paper. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur brukarnas självbestämmande och inflytande i 

sina vardagsrutiner gestaltar sig i assistenternas beskrivningar. Vilka tolkningar av begreppen 

självbestämmande och inflytande i brukarnas vardagsrutiner framkommer ur assistenternas 

utsagor och vilka förutsättningar framgår? För att ta reda på detta har fokusgrupp använts. 

Fokusgruppen träffades två gånger för att diskutera detta ämne. Diamantmetoden användes 

som stimulusmaterial som stöd till diskussionen i fokusgruppen. Genom att jag använde mig 

av denna metod i studien fick jag tillgång till ett empiriskt material som sedan tolkades med 

hjälp av den hermeneutiska spiralen. I analys- och resultatdelen delades materialet in i två 

huvudteman med tillhörande underteman. Det som framkom i studien var bland annat att det 

förhållningssätt assistenterna hade när de mötte brukaren i dennes vardagsrutiner påverkade 

möjligheterna för brukarnas självbestämmande och inflytande i deras vardag. Deltagarna i 

fokusgruppen var överens om att självbestämmande var att vara delaktig i de beslut som togs 

kring den egna vardagen. Det som kunde underlätta för brukarnas självbestämmande och 

inflytande var tillgången till anpassade hjälpmedel var också en aspekt som betonades. 

Lewins tolkning av LSS värdegrund har använts som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats. 
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Inledning 
Denna c- uppsats i specialpedagogik tar upp brukares inflytande och självbestämmande i sin 

egen vardag. Intresset för detta ämne kommer av att jag har arbetat med personer med 

funktionsnedsättningar nästan i 20 år i en privat organisation som driver många boenden 

utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) över landet. Jag började 

samma år på mitt arbete som LSS kom, 1994. Under min tid som assistent har jag arbetat på 

flera olika LSS-boenden där brukare bor i egna lägenheter. En assistents uppgift är att stötta 

och hjälpa de personer som bor på LSS-boendet att planera och genomföra handlingar som 

hör till det dagliga livet och man utgår från brukarnas egna hem/lägenheter. Det dröjde många 

år innan jag kom i kontakt med den lag som styr vårt arbete i brukarnas hem. En fundering 

som finns är hur mycket man som assistent bara gör det man alltid har gjort och inte alltid 

tänker på hur och vad. Vardagsrutiner är situationer där både assistenter och brukare kan vara 

vana vid att man gör på ett speciellt sätt och att assistenterna inte tänker på hur det påverkar 

brukarnas inflytande och självbestämmande. Med vardagsrutiner menar jag t.ex. duschning, 

matlagning, inköp, saker man gör dagligen eller veckovis för att vardagen ska flyta på. 

 

Giertz (2012) menar att de flesta människor i Sverige tar självbestämmande och inflytande i 

sitt liv för självklart men så är det inte för alla. Rätten att så långt som möjligt att bestämma 

över sitt liv blir problematiskt när det ställs i relation till funktionsförmåga. Även kontexten 

menar Giertz som personen befinner sig i påverkar dennes möjligheter till inflytande och 

självbestämmande i det egna livet. Enligt Bergstrand (2013) är målet för insatserna enligt 

LSS, att ”främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. 

Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.” 

(Bergstrand, s.9) Både det Giertz och det Bergstrand skriver är viktiga delar som assistenter 

bör ha stor nytta av i sitt arbete. Jag menar att detta kan, och kanske borde, påverka 

assistenternas arbete när de möter brukarna i deras hem och vardag. 
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Centrala begrepp 
Socialstyrelsens Terminologiråd beslutade 2007 att definiera begreppen funktionshinder och 

funktionsnedsättning på följande sätt: 

 Begreppet funktionsnedsättning beskriver en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. 

 Begreppet funktionshinder beskriver en begränsning som en funktionsnedsättning 

innebär för en person i förhållande till omgivningen. 

Den förändrade terminologin innebär enligt rådet att det inte är logiskt att tala om människor 

med funktionshinder. Den främsta anledningen är att uttrycket indikerar att funktionshindret 

är en individuell egenskap. En person har inte ett funktionshinder utan hinder uppstår i 

förhållande till omgivningen.  

”Personer med funktionsnedsättning” bör användas som benämning av personer eller grupper 

(Bergstrand, 2013). Begreppet person med intellektuell funktionsnedsättning kommer att 

användas i den löpande texten i denna uppsats. 

 

Brukare är ett begrepp som uppkommit eftersom personer med funktionsnedsättningar är i 

hög grad beroende av verksamheter och stöd som de brukar för att kunna leva sitt liv under 

hyggliga förhållanden (Ekensteen, 2000). Min studie utgår från personer med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Inflytande och självbestämmande är två komplexa begrepp skriver Giertz (2012). 

Självbestämmande är ett värde menar Lewin (2011) där det ingår flera olika värden som till 

exempel bestämmanderätt, inflytande och medbestämmande. Dessa begrepp handlar både om 

hur stödet ska ges och målet för bemötandet. Bestämmanderätt anger rätten att bestämma, 

inflytande är ett redskap för att kunna påverka sin livssituation och medbestämmande är mer 

kopplat till specifika situationer. 

Med utgångspunkt i denna bakgrund och de begrepp som jag beskrivit ovan har jag 

formulerat följande syfte:  

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva brukarnas inflytande och självbestämmande i sina 

egna vardagsrutiner utifrån assistenternas perspektiv. 

Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vilka tolkningar framkommer i assistenternas utsagor av begreppen inflytande och 

självbestämmande? 

 Vilka förutsättningar framgår om brukarnas inflytande och självbestämmande i 

brukarnas vardagsrutiner enligt assistenterna? 
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Bakgrund  
I följande kapitel tas historik och relevanta lagar upp som anknyter till frågeställningar och 

syfte. Först en historisk tillbakablick på livsvillkor och lagstiftning om hur personer med 

funktionsnedsättningar bemöttes förr. Därefter behandlas LSS och gällande lagar. Orsaken till 

att det finns många citat i följande kapitel är att relevant lagtext återges. 

Normaliseringsprincipen tas upp kort för att lyfta fram betydelsen för att alla människor ska få 

uppleva samma levnadsmönster och vardagsvillkor som finns i ute i samhället.  

En historisk tillbakablick på livsvillkor och lagstiftning 
Enligt Grunewald (2008) har benämningen på personer med intellektuell funktionsnedsättning 

växlat över tid. Idioti var den första benämningen. Ända fram till 1955 var den officiella 

benämningen sinnesslö som då byttes ut till psykiskt efterbliven. 1968 ändrades benämningen 

till psykisk utvecklingsstörning som sedan blev bara utvecklingsstörning. I dag säger man ofta 

intellektuell funktionsnedsättning. Ingen annan grupp i vår befolkning har varit föremål för en 

sådan total attitydomsvängning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har historiskt 

sett varit oönskade, förskjutna, hånade, fruktade och förföljda. I dag är personer med 

intellektuell funktionsnedsättning fullvärdiga och respekterade medborgare som lever mitt i 

samhället med i lag inskrivna rättigheter till goda levnadsvillkor. 

På 1900-talet försörjde sig huvuddelen av befolkningen av jordbruk och den som inte kunde 

försörja sig fick bli försörjd av i första hand familjen. I annat fall var det dåtidens äldrevård, 

dvs. fattigvården som fick ansvaret vilket Peterson (2000) menar var oftast en eländig vård 

med många brister. Personer med funktionsnedsättningar har alltid levt med ett starkt 

beroende av andra. Det kan vara ett beroende av familjen, av enskildas välvilja och ett 

beroende av en stark lagstiftning. Vid sekelskiftet svängde vårdideologin om. Enligt 

Grunewald (2008) gick utvecklingen från frågan hur man ska skydda personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, som då kallades sinnesslöa, mot samhället till hur man ska 

skydda samhället mot dem. Dåtidens sinnesslöa blev ett samhällsproblem och de sinnesslöa 

vuxna sågs allt mer som ett hinder för välfärden. 1920-talets ekonomiska kris och långsamma 

befolkningstillväxt i landet försenade utvecklingen inom vården för personer med 

funktionsnedsättningar. De bostäder, dåtidens anstalter som personer med intellektuell 

funktionsnedsättning bodde på var ofta stora sovsalar som inhyste ett stort antal personer som 

bara hade en egen säng och kanske en egen byrålåda men inte mycket mer. Det var svårt om 

inte näst intill omöjligt att ha egna ägodelar på anstalterna. Enligt Grunewald var de flesta i 

personalen outbildade och styrde med auktoritet över anstalterna och det fanns mycket som 

vittnade om vanvård och ren misshandel för de som bodde där. Färm (1999) skriver att det 

skedde en utveckling mellan 1945 till 1960 då vårdhemmen placerades i eller i anslutning till 

städer och det ökade den fysiska närheten mellan personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och allmänheten. Personer med intellektuell funktionsnedsättning fick i 

samband med detta, i begränsad omfattning och på särskilda villkor, tillträde till delar av 

samhället. Den vanligaste placeringen av vårdhemmen var dock fortfarande ute på landet. 

Färm menar att det skedde ytterligare en förändring i attityden mot personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i slutet på 1980- talet och i början av 1990-talet. Föreställningen 

förändrades från att personer med intellektuell funktionsnedsättning hade annorlunda behov 

till en mer självklar föreställning om att personer med intellektuell funktionsnedsättning har 

samma rättigheter och behov som alla andra i samhället. 
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Historisk lagstiftning 
Nedan går jag kort i genom lagar som har föregått dagens lagstiftning bl.a. LSS.  

Under 1900-talets första decennier pågick en debatt om riskerna att människans kvaliteter 

skulle degenerera. Östman (2000) skriver att man då trodde att det var anlagen som bestämde 

personens värde och plats i livet. Samhället såg en fara i att ansvarslösa personer skulle föda 

samhällsodugliga barn in i samhället. Enligt Grunewald (2008) ville arvs- och rashygieniska 

rörelsen bestämma vilka som skulle föda barn och minska antalet odugliga individer i 

samhället. Denna rörelse var starkast under 1910- 1930-talet. Rörelsen ville öka antalet 

kreativa individer. På 1930-talet kom äktenskapsförbud, sterilisering och abort på grund av 

arvshygieniska skäl för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Enligt Östman 

(2000) kom 1941 en sträng lagstiftning om sterilisering för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. De som inte kunde ge sitt samtycke kunde efter myndighetsbeslut 

tvångssteriliseras.  

Enligt Grunewald (2008) tog det mer än hundra år efter att den allmänna skolplikten 

genomfördes i vårt land innan en lag kom som gav de barn med intellektuell 

funktionsnedsättning som kunde tillgodogöra sig undervisning rätt och skyldighet att gå i 

skolan. Det var Lagen om undervisning och vård till bildbara sinnesslöa som trädde i kraft 

1944. Det var landstingen som hade ansvar. För de barn som inte kunde gå i skola var det 

först 1954 som det kom en lag som omfattade även dem. Det var Lagen om undervisning och 

vård av psykiskt efterblivna. Det var landstingen som blev huvudmän för i stort sätt hela 

denna verksamhet. Enligt Grunewald tog inte landstingen lagen på allvar och det saknades 

information, anvisningar och normeringar. Det var först när Lagen angående omsorger om 

vissa psykiskt utvecklingsstörda trädde i kraft 1 juli 1968 som landstingen fick det fulla 

ansvaret för all undervisning, vård och verksamhet för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Den gav alla barn med intellektuell funktionsnedsättning rätt till 

undervisning. Landstingen prioriterade institutioner, daglig verksamhet och hemmavård och 

enligt Grunewald gillades detta av personal, media och anhöriga. Termen omsorg kom att 

täcka både undervisning och vård. Boendeformer som anstalter skulle försvinna. En reviderad 

omsorgslag antogs 1985 om bland annat beslut om att gruppbostäder skulle ersätta 

anstalterna. Omsorgslagen blev senare ersatt av LSS. 

Gällande lagar 
Nedan kommer en redogörelse för LSS och även andra gällande lagar redogörs kort. Dessa 

har över tid påverkat personer med funktionsnedsättningar och deras möjligheter till 

inflytande och självbestämmande i sina egna vardagsrutiner. Detta avsnitt avslutas sedan med 

en redogörelse för normaliseringsprincipen som har relevans för studien eftersom den 

beskriver de attityder och normer som bör gälla i arbetet med personer med 

funktionsnedsättningar (Nirje, 2003). 

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) började gälla 1 januari 

1994. LSS är en rättighetslag och den har ersatt den tidigare Omsorgslagen. Första paragrafen 

(1§) är de inledande bestämmelser som finns i LSS och de lyder: 

1§ Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 



 

5 

 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller, 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. (1993:387) 

Lagen omfattar inte alla personer med funktionsnedsättning, det är därför det står vissa i 

lagen. Man måste tillhöra personkretsen ovan för att få ta del av de insatser som står i lagen. 

Första punkten anger att personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller 

autismliknande tillstånd ingår i personkretsen. I andra punkten ingår personer som har fått, 

efter en hjärnskada i vuxen ålder en begåvningsmässig funktionsnedsättning. För att tillhöra 

den tredje punkten måste personen ha andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service (Bergstrand, 2013). 

De övergripande målen för verksamheten är att den ska främja full delaktighet i samhället och 

jämlikhet i levnadsvillkor. Bergstrand (2013) betonar att verksamhetens mål och allmänna 

riktlinjer ska ge uttryck för de bärande principerna beträffande handikappolitiken och de är: 

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

Kontinuitet innebär att stödet inte plötsligt upphör eller förändras för den enskilde. Det är 

viktigt pga. att den enskilde och dennes familj ska känna trygghet och säkerhet. Vidare skriver 

Bergstrand att viktiga samarbetspartners är Socialtjänsten, Försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården. Som det är fastställt i paragraf sex (LSS, 

1993:387) ska verksamheten vara av god kvalitet och den ska systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras. Bergstrand skriver att i definitionen av begreppet god kvalitet bör 

brukarens och personalens erfarenheter av och kunskaper om verksamhetens kvalitet vara 

vägledande och vägas in. Verksamhetens mål och allmänna riktlinjer: 

5§ Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva 

som andra. 

6§ Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 

berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt 

och löpande utvecklas och säkras. För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal 

som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. (1993:387) 

Nionde paragrafen (9§) anger vilka insatser som kan erhållas med stöd av lagen. För att få 

insatser enligt nionde paragrafen krävs det att den enskilde tillhör personkretsen enligt första 

paragrafen (1§) se ovan. Insatserna för stöd och service är 10 insatser som personer med 

funktionsnedsättning kan behöva utöver vad de kan få genom annan närliggande lagstiftning 

som till exempel Socialtjänstlagen (1993:387). Dessa tio insatser är följande: 

9§ Insatserna för särskilt stöd och service är 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och 

livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, 

till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 

socialförsäkringsbalken, 
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3. ledsagar service, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 

samt under lov, 

8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver 

bo utanför föräldrahemmet, 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig. (1993:387) 

Bergstrand (2013) betonar att LSS ska garantera goda levnadsvillkor för personer med 

funktionsnedsättning och målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Den 

ska också garantera att den enskilde får den hjälp i det dagliga livet som denne behöver. Den 

enskilde ska kunna påverka vilken service och vilket stöd denne får. Mycket av det som är 

självklart för andra att ha saknar ofta personer med stora funktionsnedsättningar. Både 

Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) gäller personer med stora 

funktionsnedsättningar. Insatser från dessa båda lagar har inte räckt till för att skapa 

levnadsförhållanden som är jämförbara med andras (Bergstrand, 2013). LSS är ett 

komplement till dessa lagar och som träder in när annan lagstiftning inte räcker till för att 

garantera goda levnadsvillkor.  

Socialtjänstlagen, SoL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 
Enligt Peterson (2000) är Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL 1982:763) två generella ramlagar. SoL är den generella lag som har haft störst påverkan 

vad gäller villkoren för personer med funktionsnedsättningar. Den poängterade honnörsord 

som helhetssyn, normalisering, kontinuitet och närhet när den kom. Den ersatte 

Socialvårdslagstiftningen och med ordet socialtjänst försökte man komma ifrån 

fattigvårdsassociationerna. Gotthard (2007) skriver att innan LSS kom fick personer med 

funktionsnedsättningar sina insatser genom hänvisning till SoL, insatser som i dag finns 

inskrivna i LSS. Det kunde vara, t.ex. personlig assistans, ledsagare, avlösning men det var då 

ett frivilligt åtagande av kommunerna. Flera av dessa insatser ges fortfarande än idag med 

stöd av SoL. Rätt till hemtjänst, boende och ekonomiskt stöd genom hänvisning till SoL. Den 

enskilde Kommunen får finna sitt eget innehåll och sina egna regler i denna lag skriver 

Peterson (2000) eftersom SoL bara sätter upp ramarna för innehållet. Målet har varit att ge 

personer en skälig levnadsnivå. Detta kunde innebära att man i en kommun fick åka fritt antal 

resor med färdtjänst medan man i en annan fick nöja sig med 1-2 resor i veckan för inköp 

eller träffa vänner etc. Peterson menar att på grund av detta har därför erfarenheterna blivit 

övervägande negativa för de personer som faller inom SoL, med rättssäkerhet och beroende 

av tillfälliga regelverk och kommunal ekonomi som inte kunnat garantera personer med 

funktionsnedsättningar värdiga villkor. Resultatet har blivit att berörda personer har hållits 

kvar i institutionaliserade och vanmäktiga livssituationer. Ramlagstiftningsmodellen i sin 

verkliga tillämpning har kommit att avlägsna sig långt från sina målsättningar skriver 
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Peterson. En annan svårighet som författaren nämner är att det är samma personer inom 

socialtjänsten som ska förverkliga lagarnas målsättningar samtidigt som de ska hålla igen på 

kostnaderna på stödinsatserna. Det är två motstridiga roller. 

Ansvaret för hälso- och sjukvård regleras i HSL enligt Gotthard (2007). Landstinget har 

ansvar för att ge habilitering, rehabilitering och hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Landstinget har även ansvar att ge tolktjänst till personer med 

hörselnedsättning och döva. Inom bostäder med särskild service, särskilda boenden för äldre, 

daglig verksamhet och för sjukvård som ges i hemmet har kommunerna ansvar för hälso- och 

sjukvård. Kommunerna har även ansvar att ge habilitering, rehabilitering och hjälpmedel till 

personer med funktionsnedsättningar som bor antingen i särskilda boendeformer eller får 

sjukvård i hemmet.  

Forskningsöversikt 
I detta kapitel tas relevant forskning upp kopplat till syfte och frågeställningar. Först en 

genomgång av helhetssynen på människan eftersom den är en av de bärande principerna inom 

LSS och även i HSL och SoL. Därefter behandlas makt och relationer som är relevant för 

denna studie eftersom det i alla möten finns en antydan till maktfördelning.  Mötet mellan 

brukare och assistenter präglas av människosyn och de etiska ställningstaganden som 

assistenterna gör varje dag så etik och bemötande tas även upp. Brukares syn på 

självbestämmande och inflytande avslutar detta kapitel för att belysa deras syn på vad som 

påverkar deras vardag. 

Helhetssyn på människan 
Enligt Thorsén (2010) är helhetssynen på människan ett alternativt betraktelsesätt till andra 

människosyner för att förstå och förklara människan. Thorsén menar att människan kan 

betraktas utifrån dessa grundantaganden i helhetssynen på människan: biologiskt perspektiv, 

psykologiskt perspektiv, relationer till andra människor, en plats i en organisation, samhällets 

perspektiv, kulturellt perspektiv, ekologiskt perspektiv, existentiellt perspektiv, religiöst 

perspektiv. Inget perspektiv ska vara eller är starkare och mer dominant än de andra menar. 

Helhetssynen på människan ser varje individ i ett komplicerat samspel där det inte finns några 

enkla förklaringar. Den ställer stora krav på den som ska tolka mänskligt beteende. Thorsén 

skriver vidare att helhetssynen på människan försöker utgå från flera perspektiv där 

människan ses som en knutpunkt i ett relationsfält där samtliga perspektiv kompletterar 

varandra. I Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen betonas att helhetssynen på 

människan ska prägla arbetet med människor men lagarna preciserar dock inte vad som exakt 

menas med helhetssyn.  

Thorsén (2010) menar att om assistenten har en helhetssyn på brukaren och brukaren klagar 

på ont i magen nästan varje dag som denne ska gå till sitt arbete kan det vara en viktig aspekt 

att reflektera kring anledningen och involvera många olika perspektiv för att finna orsak. 

Viktigt att tänka på att det kanske inte räcker med att bota symtomen med medicin utan ta 

reda på om det ligger något mer bakom som t.ex. vantrivsel eller om det finns något annat på 

arbetet eller vägen dit som utlöser denna reaktion hos brukaren. Behandlingen behöver kanske 

innehålla t.ex. omvårdnad, personliga samtal, ändrade förhållanden på arbetsplatsen eller 

ändrade och anpassade rutiner innan brukaren kommer till sin arbetsplats etc.  
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Makt och relationer 
Giertz (2012) i sin studie menar att begreppen inflytande och självbestämmande antyder en 

maktrelation. Relationen mellan brukaren och de personer som är representanter för 

myndigheter eller de personer som representerar den personal som finns runt om kring 

brukaren i dennes vardag innebär ett ojämlikt möte. Alla relationer har en aspekt av makt även 

om det inte alltid är synligt i alla relationer människor emellan. Anhöriga och utsedda gode 

män tillsammans med assistenter och brukare är ömsesidigt beroende av varandra för att 

tillsammans forma en vardag kring brukaren. Giertz tar också upp att brukarens 

självuppfattning, hur denne ser på sig själv och sina förmågor, påverkar också relationerna 

och därmed dennes inflytande och självbestämmande. En vardag med självbestämmande och 

inflytande för brukaren formas om relationen mellan denne och assistent bygger på ömsesidig 

respekt, kunskap och förståelse för situation och person. Assistentens attityd till brukarens 

självbestämmande får konsekvenser i assistentens bemötande och i det praktiska arbetet. 

Giertz skriver att assistenterna kan hitta sätt att anpassa sig och vardagssituationerna till 

brukarens förmåga att faktiskt fatta beslut i sin vardag om det lilla och personliga. Giertz 

menar att brukarna upplever sig som självständiga när de får ett individanpassat stöd från sina 

assistenter. En viktig faktor för att skapa en positiv självuppfattning är ett grundläggande 

erkännande av brukaren. Med detta erkännande kan brukaren ha upplevelsen av oberoende 

även fast man har ett omfattande beroende av stöd i sin vardag. Giertz är tydlig i sin 

avhandling att när samarbetet fungerar uppfattar båda parter att brukarens självbestämmande 

kan ges utrymme och fungera väl. Det bestäms av närhet, lyhördhet och respekt mellan 

assistenterna och brukarna.  

Bartholdsson (2008) definierar makt som något man utövar snarare än något man äger. Makt 

syftar till att utöva kontroll över andras handlingar och det genom specifika handlingar från 

den person som har makten. För att maktrelationerna ska fungera och kunna äga rum måste 

den legitimeras och accepteras av de som ska styras. Det betyder t.ex. att i skolan måste 

eleverna underordna sig lärarens auktoritet och inte ifrågasätta läraren auktoritet öppet. I 

relation till detta är det intressant att jämföra med Frithiof (2007) som skriver om makt i 

relation till särskolans elevgrupp. Hon skriver att nuvarande särskola har sina rötter i 

abnormundervisningen vilket betyder att undervisningen avvek från det som ansågs vara 

normalt. Utbildning och skolgång organiseras utifrån nuvarande kunskap för dem som anses 

avvika från normen, i detta fall unga personer med en intellektuell funktionsnedsättning. 

Eleverna i skolan bemöts, behandlas och beskrivs utifrån begreppen vanliga och avvikande. 

Samhället har makten att förkasta det avvikande och hotande. I särskolan är det läraren som är 

maktens företrädare och eleverna som är underordnade den makten. 

Ett annat exempel är när elever med funktionsnedsättningar har gått klart skolan och har blivit 

vuxna och ska flytta till egen lägenhet. De flyttar ofta till en gruppbostad där det finns 

assistenter och här är det lätt att den maktfördelning som de är vana vid från skolan fortsätter 

även i relationen mellan dem och assistenterna (Frithiof, 2007). Det blir assistenterna som tar 

över lärarens auktoritet. Frithiof skriver vidare att möjligheterna och villkoren för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning att delta i samhällsgemenskapen är kopplade till makt 

och mening. Det handlar om när och var de får vara med och även när de kan och vill vara 

delaktiga fullt ut. Frithiof kopplar delaktighet till medborgarskap och menar att ömsesidiga 

ställningstaganden och ömsesidig makt leder till ömsesidiga villkor för delaktighet i 

samhället. 
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Giertz (2012) skriver också att brukarens personliga sfär blir offentlig utan att de själva kan 

påverka graden av öppenhet eller andra personers värderingar om vad som är normalt i livet. 

Det finns gränser för hur mycket man vill ta del av assistenternas värderingar. Det blir en 

balansgång för båda parter. Brukarens hem är inte bara en hemmiljö, det är även en arbetsplats 

för assistenterna. En del av assistenterna tycker att uppdraget är tydligt med att det är 

brukarens självbestämmande som är det väsentliga. Det är de vardagliga rutinerna som ska 

utföras enligt personliga önskemål. Andra assistenter efterlyser inskränkningar i brukarens 

självbestämmande.  De assistenterna menar att brukarna missbrukar sitt självbestämmande 

skriver Giertz. Deras arbetssituation blir komplicerad av att brukaren ska bestämma i 

situationer som kan göras på rutin. Det är rutiner som t.ex. inköp, städning och diskning som 

inte behöver göras anpassat efter brukarens behov och önskemål enligt dem. Brukarna själva 

vill uttryckligen att alla hushållssysslor ska genomföras enligt deras önskemål och inte enligt 

hemtjänstrutin, har Giertz fått fram i sin undersökning. LSS är tydlig med att poängtera 

brukarens rätt till självbestämmande och inflytande i sitt eget liv därför blir det svårt att för 

assistenterna begränsa brukarens självbestämmande även att det skulle underlätta för deras 

arbete skriver Giertz. Assistenternas uppdrag utgår från vad som står i Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Assistenterna ska i sitt arbete utgå från brukarens 

behov och önskemål och anpassa sina insatser utefter dessa (Giertz, 2012). 

Lotan och Ells (2010) föreslår att yrkesverksamma ska anta en ledstjärna i sitt arbete, med 

vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som innebär en mer tydlig respekt för dessa 

personer. De poängterar värdet i självbestämmande och deltagande i beslutsfattandet i 

brukarnas vardag. Genom att involvera brukarna i beslutsprocessen i situationer som har stor 

inverkan på dem och deras liv så leder det till bättre självkänsla och livskvalitet. Ett exempel 

kan vara besluten som ska tas i övergången mellan skoltiden och vuxenlivet som till exempel 

var man ska bo och vad man ska ha för sysselsättning. 

Etik och bemötande 
Thorsén (2010) menar att assistenterna bedömer, tolkar och handlar i sitt arbete med personer 

med funktionsnedsättningar bland annat utifrån sin människosyn och etik. Den egna 

människosynen har betydelse för de etiska ställningstaganden som man som assistent gör 

varje dag i sitt arbete med personer med funktionsnedsättningar.  Alla människor har en 

människosyn och den kan vara mer eller mindre medveten menar författaren . Människosynen 

är alltid föränderlig och den förändras över tid av både yttre och inre faktorer för alla 

människor. De flesta har nog svårt att förklara hur just deras människosyn ser ut.  Thorsén 

skriver att begreppet människosyn är oftast svårt att skilja från begreppet människovärde och 

vår syn på livsåskådning i stort. Alla har en livsåskådning som påverkar vår syn på oss själva 

och andra i vår omgivning. Den påverkar också vår plats i livet och man står ständigt i 

relation till olika förhållanden t.ex. relation till oss själva, andra människor och relationen till 

naturen. Vi ställer oss själva många olika livsfrågor genom livet, t.ex. om gud och döden. 

Vissa av svaren på livsfrågorna utgör vår livsåskådning. Ordet etik betyder bland annat 

sedvänja och inställning och den försöker besvara frågor som; Vad är det goda och vad är det 

rätta?  

Blennberger (2005) skriver att alla människors lika värde är en nödvändig utgångspunkt för 

etiken och att det värdet skattas högt. Människovärdeprincipen innebär en uppmaning till att 

man reflekterar kring hur man handlar i mötet med andra och vad man gör med sitt eget liv. 

Det är en viktig del av människosynen, grundförståelse för människovärdet. Det som ger 
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människan ett högt värde är vissa framträdande kvalitéer i det normala livet. Det som brukar 

räknas in enligt Blennberger i kvalitéer är: jagidentitet, viljefrihet, kunskap, kärlek och 

livsglädje. Människan skapar konst, kultur, skapar ett ordnat samhällsliv, utvecklar vår 

skicklighet och uppfattar etiska problem. Människan filosoferar även om tillvarons livsvillkor, 

gläds åt livet och sörjer vid tragiska händelser. Detta är det som gör människorna till egna 

individer och det är dessa förmågor som ger människorna det högsta värdet av allt liv på 

jorden. Detta resonemang medför dock vissa komplikationer. Hur ska man se på personer som 

har kraftigt reducerat eller helt slagit ut en del av kvalitetsegenskaperna, alltså personer med 

funktionsnedsättningar? Författaren menar att man kan kringgå denna komplikation om man 

hävdar att värdet gäller människan som helhet, arten människan. Även om människan inte kan 

gestalta de egenskaper som nämns ovan ska varje människa värderas som en medlem i den 

förnämsta arten, människoarten. 

Blennberger (2005) menar även att en assistents identitet påverkas av de roller och 

rollkonflikter som det dagliga arbetet medför. Rollkonflikter som assistenterna ställs inför är 

de mellan rollerna som hjälpare/stödjare, kravställare och kontrollant. Konflikterna mellan om 

man som assistent ska godta brukarens livsstil och livsval eller försöka förändra detta. Ska 

brukarens rätt till självbestämmande vara helt avgörande eller ska assistenten gå in ibland och 

försöka styra brukarens val och livsstil? Ska personalen kunna använda tvång för att få 

brukaren att göra som personalen tycker är bäst om de har ett skadligt beteende? Alla 

rollkonflikter, etiska ställningstaganden och assistenternas bedömning berör etiska värden och 

normer. Blennberger menar att begreppet bemötande handlar om allt det assistenten gör med 

och för brukaren. Hur brukaren blivit bemött är ett stort huvudtema i etik och vilken 

grundinställning assistenterna har påverkar bemötandet. Blennberger föreslår nyckelbegrepp 

för att beskriva ett gott och relevant bemötande och de är: respekt, hänsyn, artighet, saklighet, 

opartiskhet, tydlighet, jämlikhet, vänlighet, generositet, tillit, empati, uppmuntran, tröst, 

konfrontation och kritik. Även språkbruket hör till bemötandet, ordval och tonfall färgar 

språkets karaktär. 

I likhet med författarna ovan menar även Gotthard (2007) att assistenterna påverkas av vilken 

generell syn assistenterna har på människor och deras möjligheter och detta påverkar hur 

assistenterna hjälper och stöttar personer med funktionsnedsättningar. Att arbeta som assistent 

åt dessa personer och stötta och hjälpa i deras vardag ställer krav på assistentens 

självreflektion och kunskap om sig själv. Assistenterna behöver veta vilka normer och 

värderingar de själva har och vara medveten om hur det påverkar ens eget handlande i sitt 

arbete som assistent. Det är viktigt som assistent att hitta det förhållningssätt som fungerar 

just för den personen man ska hjälpa och stötta. Assistenterna bör se personen bakom 

funktionsnedsättningen. Som assistent kan man fråga, hur har det varit idag? Vad funderar du 

på? Är du ledsen eller glad? Har det hänt något du vill prata om? Dessa frågor är enkla men 

kan betyda väldigt mycket för alla människor. De flesta, om inte alla, människor mår bra av 

att bli uppmärksammade och bekräftade menar Gotthard. 

Brukares syn på självbestämmande och bemötande 
Möjligheterna till att styra det egna livet kan variera från individ till individ och den 

möjligheten styrs av olika aspekter framkom det i Frithiofs (2002) studie. I studien 

intervjuade hon en kvinna och en man med intellektuell funktionsnedsättning om hur deras 

syn på villkoren till delaktighet i sina liv såg ut. Det framkom att det var både personal och 

föräldrar som var med och styrde över villkoren till delaktighet. Villkoren för delaktighet 
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styrdes av personal oavsett om det var i skolan, fritidshemmet, korttidsboendet eller på jobbet.  

Fritidens innehåll var det som oftast styrdes av brukarna själva. I studien framkom även att 

brukarna var medvetna om sina egna tillkortkommanden, de visste t.ex. att tjat inte lönade sig 

men om de kom med ett förslag kunde de få sin vilja igenom. Erfarenhet av både maktlöshet 

och deltagande i olika vardagsbeslut som fattades framkom också i studien. Personalen på 

jobbet bestämde t.ex. vilken uppgift som de skulle jobba med för dagen även om brukaren 

ville annat så blev det personalen som tog det beslutet om vilken uppgift som skulle göras. En 

annan aspekt som kom fram var att brukarna kunde känna sig mindre självständiga när 

personalen hade åsikter om t.ex. vad de hade med sig för mat till jobbet. 

 

Många av dem som blev intervjuade i rapporten Kontrollerad och ifrågasatt? – Intervjuer 

med personer med funktionshinder (SOU 1998:48) menade att det dåliga bemötandet som de 

har råkat ut för inom vården och från olika myndigheter beror på bristande kunskap om 

empati och inlevelse. De personer som medverkade i intervjuerna till rapporten var både 

brukare och anhöriga. Den av regeringen tillsatte utredaren Bengt Lindqvist skriver i 

utredningstexten att utbildning och kunskap är nödvändigt eftersom det är ofta grunden till 

empati och inlevelse. Det ger också yrkesstolthet och självkänsla för den som utför arbetet. 

Det leder i sin tur till påverkan på hur man bemöter människor i sitt arbete. Kunskap är ingen 

garanti för ett gott bemötande men en av de viktigaste förutsättningarna, framkommer det i 

rapporten. När de intervjuade har berättat om gott bemötande har det inte handlat om god 

kunskap om deras funktionsnedsättning utan det har handlat om att personen har lyssnat, visat 

respekt för livsvillkor och behov och försökt vara behjälplig. Lindqvist menar att man kan 

förvänta sig att personer som arbetar med att handlägga stöd och service eller ge vård och 

behandling ska ha en viss kunskap om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar 

och om de vanligaste funktionsnedsättningarna men man kan inte förvänta sig att de ska ha 

gedigen kunskap om alla funktionsnedsättningar. Det man ska kunna förvänta sig däremot är 

kunskap om de lagar och regler man ska använda sig av i sitt arbete, dock så framkommer det 

i intervjuerna i denna rapport att så inte är fallet.  

 

LSS och bemötande 
Barbro Lewin har skrivit boken För din skull, för min skull eller för skams skull – Om LSS 

och bemötande och den har finansierats av Forskningsrådet för arbetsliv och Socialvetenskap. 

Den har skrivits inom ramen för forskningsprojektet ”En mänskligare demokrati? 

Handikappolitiken i svenska kommuner” under ledning av professor Leif Lewin. Boken är ett 

kunskaps- och diskussionsmaterial som handlar om LSS värdegrund för personer som arbetar 

i LSS-verksamhet och andra personer i dess närhet.  

Lewin (2011) skriver att hela hennes vuxna liv har kretsat kring bemötandefrågor. Lewin är 

medlem i FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) och hon insåg 

tidigt hur svårt många människor med funktionsnedsättningar och deras närstående hade det i 

kontakter med myndigheter och personal. Det var ett komplicerat möte där det inte talades 

samma språk. Lewin är även ledamot i Socialstyrelsens råd för etiska frågor och utskottet för 

socialtjänstfrågor, detta liksom möten med personal vid olika utbildningstillfällen resulterade i 

denna bok. Syftet med denna bok, skriver Lewin är att uppmuntra till att reflektera över 

bemötandefrågor för att öka förståelsen och förmågan i personalens och andra berörda 

personers handlingar att ge ett gott bemötande utifrån LSS värdegrund.  
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Lewin (2011) menar att i personalens strävan efter att skapa goda levnadsvillkor för 

människor med funktionsnedsättningar kan det ibland vara bra att ställa sig frågan: Är det för 

din skull, för min skull eller för skams skull jag gör så här? Denna fråga har Lewin skrivit sin 

bok kring för att tydliggöra vikten av att man ibland behöver stanna upp och reflektera kring 

sitt bemötande som personal eller medmänniska. Lewin beskriver innebörden i denna fråga på 

följande sätt: För din skull, då är det för den enskilde personen som tar emot stödet. För min 

skull, då är det för mig som personal eller medmänniska, som det är bra. Lewin använder sig 

av uttrycket för skams skull, för att förklara assistenternas tänkande och handlande som är 

oreflekterat. Det är uttryck för föreställningar som bara tas för givet utan eftertanke. Det kan 

t.ex. handla om vardagliga rutiner som bara genomförs utan att reflektera kring hur brukaren 

egentligen vill att de genomförs. Från början är det kanske assistenterna som har bestämt hur 

de ska genomföras och efter en längre tid med samma rutiner reflekterar varken brukare eller 

assistenter över vem som har beslutat om hur genomförandet ska gå till eller hur brukaren 

faktiska önskemål och behov ser ut. Det kan också vara så att man okritiskt följer regler som 

har funnits i huset länge t.ex. att brukarna inte får vistas i de gemensamhetsutrymmen när de 

vill utan bara vid begränsade tider. Det kan också vara tankar och uttryck som man försvarar 

med ”det säger det sunda förnuftet”. Det kan också vara alltför stor hänsyn till närstående, 

gode män och andra medmänniskor. Jag har använt mig av Lewins bok om LSS och 

bemötande och hennes tolkning av LSS värdegrund som teoretisk utgångspunkt i min studie 

och beskriver detta nedan.  

Teoretisk utgångspunkt 
Jag har valt LSS värdegrund utifrån Lewins (2011) tolkning som teoretisk utgångspunkt som 

hon skriver om i sin bok För din skull, för min skull eller för skams skull? – Om LSS och 

bemötande. LSS värdegrund handlar om bemötande och jag inriktar mig på bemötandet av 

vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar eftersom min undersökning handlar om hur 

vuxna brukares självbestämmande och inflytande i sina egna vardagsrutiner ser ut. 

LSS värdegrund 
Lewin menar att bemötande inom vård och omsorg handlar om ett möte i en ojämlik relation 

medan i ett vanligt möte mellan människor är vi oftast jämlikar. Det är assistenterna som ger 

stöd och brukaren som tar emot stöd. Här har LSS inneburit en tydlig maktförskjutning från 

personal till brukare. En särskild sorts bemötande handlar LSS om och det är att stärka 

medborgarskapet för människor med funktionsnedsättning. 

Lewin (2011) skriver om LSS värdegrund och att den är personalens viktigaste resurs ihop 

med god kompetens. Personalens förmåga att förverkliga LSS värdegrund är en förutsättning 

för att kunna genomföra sitt arbete inom omsorgen. Det är viljan, förmågan och förståelsen 

för LSS som bidrar till förverkligandet av målen för LSS. Lewin sammanfattar LSS 

värdegrund i ett medborgarperspektiv och personalens bemötande av personer med 

funktionsnedsättning. Det Lewin trycker på är att den humanistiska människosynen ska prägla 

bemötandet och att goda levnadsvillkor ska stärka medborgarskapet hos personer med 

funktionsnedsättning. Medborgarperspektivet innebär rätten att få vara den man är. Den har 

ersatt ett medicinskt förhållningssätt där personer med funktionsnedsättningar ska tas om 

hand, botas, behandlas eller rehabiliteras, tränas till större förmåga. Det är den enskildes 

ställning gentemot det offentliga som menas med medborgarskap i detta sammanhang och 

LSS har en tydlig koppling till medborgarskapet. LSS är extremt individinriktad menar Lewin 
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(2011) och det är inte bara brukarens behov utan önskemål, intressen och livsprojekt som ska 

prioriteras. Det är assistenternas uppgift att möjliggöra ett förverkligande av värdegrunden på 

brukarens villkor och det viktiga är att man alltid har LSS värdegrund i tankarna när man är 

med brukaren.  

Det finns värden som är mer överordnade och de kallas för paraplyvärden. Dessa värden är: 

en humanistisk människosyn och goda levnadsvillkor. Enligt Lewin (2011) avser de både hur 

bemötandet ska se ut och vad som ska uppnås. Det första paraplyvärdet som är den 

humanistiska människosynen innebär: 

Att människan alltid är att betrakta som en individ med ett värde i sig. Ingen människa är mer värd än 

någon annan. En ovillkorlig rätt till respekt för människovärdet förändras inte av grad eller art av 

funktionsnedsättning. Den människa som har ett svårt handikapp får aldrig betraktas som ”föremål för 

åtgärder”, utan skall ses som en individ med rättigheter. (Lewin, s. 27) 

Detta är det grundläggande värdet bakom LSS och allas lika värde kan inte nog poängteras i 

detta sammanhang. Det andra paraplyvärdet är goda levnadsvillkor och alla har nog egna 

idéer om vad det innebär, åtminstone för oss själva menar Lewin (2011). Hon skriver vidare 

att goda levnadsvillkor innebär varaktighet, samordning, anpassning till individuella behov, 

lättillgänglighet, möjligheter till ett självständigt liv, leva som andra, jämlika levnadsvillkor, 

självbestämmanderätt, delaktighet, inflytande och integritet. En helhetssyn är en förutsättning 

för goda levnadsvillkor. Utgångspunkten måste alltid vara vad personen själv anser vara goda 

levnadsvillkor för just hen. Det finns inte en rätt uppfattning menar Lewin om vad som är 

goda levnadsvillkor. 

 

Lewin (2011) beskriver tre värden som handlar om hur stödet ska ges och dessa är; 

självbestämmande, integritet och frivillighet. I värdet självbestämmande ingår flera värden 

som t.ex. bestämmanderätt, inflytande och medbestämmande. De här orden handlar både om 

hur bemötandet ska se ut men också om målet för bemötandet. Bestämmanderätt anger rätten 

att bestämma, inflytande är ett redskap för påverkan på sin livssituation och medbestämmande 

är mer kopplat till specifika situationer. Finns det självbestämmande så finns det också respekt 

för integriteten. Integritet beskrivs med orden okränkbarhet, oberoende och rätten att uttrycka 

sin egen identitet. Den personliga sfären får inte lämnas ut till allmänt beskådande. 

Tystnadsplikt är ett viktigt redskap som måste följas. Frivillighet är det sista värdet av dessa 

tre och det är frivilligt att få stöd enligt LSS. Tvång får inte förekomma. De tre värdena 

självbestämmande, integritet och frivillighet är starkt förbundna med varandra, de handlar om 

hur stödet ska ges och de förutsätter och stärker varandra. 

 

Lewin (2011) beskriver tre värden som handlar om vad stödet ska leda till och dessa är; 

möjlighet att leva som andra, självständighet och full delaktighet i samhället. I värdet 

möjlighet att leva som andra menas att personer med funktionsnedsättningar ska ha en 

vardagstillvaro som så långt som möjligt liknar andras. För att kunna leva som andra är 

delaktighet en förutsättning. Delaktighet ska vara efter den enskildes behov, önskemål och 

villkor. För att kunna vara delaktig krävs tillgång, tillgänglighet och tillfälle. Det är viktigt 

med samspel och ett tungt ansvar ligger på assistenterna för att skapa möjligheter till 

delaktighet. Det sista värdet är självständighet och LSS ska stärka förmågan att leva 

självständigt. Med hjälp och stöd utifrån sina behov och önskemål ska brukaren få möjlighet 

att leva självständigt på sina villkor. Man kan inte bortse från beroendet till assistenter, 

myndighetsutövning, verksamhetens organisation mm. Lewin menar att man kan vara både 
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självständig och beroende och att det inte finns någon motsättning mellan dessa värden. Man 

kan få ett självständigt liv på egna villkor och efter sina egna önskemål genom att kunna 

förlita sig på det personliga stödet. 

 

Lewin (2011) skriver att alla som arbetar inom LSS-verksamhet måste veta vad stödet innebär 

och vilken värdegrund som styr arbetet. LSS-verksamheten är en offentlig välfärdsverksamhet 

och beslut om lagen har fattats av riksdagen. Förtydliganden av lagens mål och innehåll samt 

hur lagen ska förverkligas görs av olika myndigheter. Myndigheter har tillsyn över 

verksamheten och den är offentligt finansierad. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
I detta kapitel beskrivs metoden som använts i studien. Det är en kvalitativ metod som heter 

fokusgrupp. Syftet med att använda fokusgrupp var att få fram en så öppen och reflekterande 

diskussion som möjligt. Fokusgruppen fick använda sig av diamantmetoden som 

stimulusmaterial som stöd och för att skapa en givande diskussion.  

Fokusgruppernas ursprung 
Wibeck (2010) skriver att samhällsvetenskapliga forskare har använt sig av olika former av 

gruppintervjuer som metod från och med 1920-talet. Precis före andra världskriget, på 1940-

talet, kom det stora genombrottet för fokusgrupper. Då arbetade Lazarsfeld, Merton och 

Kendall tillsammans vid Sociologiska institutionen på Columbia University och där hade de 

sina första fokusgrupper som Merton dokumenterade väl. Merton, Kendall och Fiske skrev en 

bok: The Focused Interview, som publicerades 1956. När det gäller fokusgrupper menar 

Wibeck har boken blivit en klassiker och via bokens titel har gruppintervjuerna fått namnet 

fokusgrupper. I perioden mellan ca 1950- 1980-talet användes nästan aldrig metoden i andra 

sammanhang än marknadsundersökningar. Marknadsundersökare arbetade under denna period 

med att utveckla metoden men den fick inget större genomslag utanför 

marknadsundersökningarnas sfär. Från mitten av 1980-talet har ökningen varit konstant av 

användandet av fokusgrupper. Forskare inom samhällsvetenskap har fått upp intresset för 

fokusgrupper och tillämpad social forskning var det första området där fokusgrupper 

användes utanför marknadsföring.  

Vad är fokusgrupper? 
Hylander (2001) beskriver fokusgrupper som en kvalitativ metod för att samla in data och 

som ligger någonstans mellan deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer. Wibeck 

(2010) skriver att fokusgrupper kan var en typ av gruppintervju men menar att alla 

gruppintervjuer inte är fokusgrupper. Wibeck definierar fokusgrupper på följande sätt: 

fokusgrupper är en forskningsteknik, en metod som syftar till datainsamling för 

forskningsändamål, det handlar om att samla in data genom gruppinteraktion och att forskaren 

har bestämt vilket ämne som ska diskuteras. Fokusgruppen har alltid en gemensam fokus. Det 

kan vara en upplevelse, bilder, artikel, begrepp, scenario eller film etc. Jag har använt mig av 

ett stimulusmaterial som kallas diamantmetoden som fokusgruppen fick använda som 

gemensamt fokusmaterial (se nedan för beskrivning av diamantmetoden). Enligt Hylander kan 

data från fokusgrupper förstås både utifrån grupprocessen och utifrån det innehåll som 

diskuteras. När en deltagare blir medveten om att den egnas åsikter inte överensstämmer med 

de andra deltagarnas åsikter blir man mer medveten om sina egna ställningstaganden. Man 

kan då bli tvingad till att analysera sina ställningstaganden mera genomgripande än om man 

hade blivit intervjuad på ett mera traditionellt sätt. En annan skillnad mellan gruppintervjuer 

och fokusgrupper är att gruppintervjun sker vid ett tillfälle medan fokusgrupper träffas flera 

gånger tills man som forskare upplever att diskussionen är mättad. Min fokusgrupp träffades 

två gånger och vid andra träffen upplevde både gruppen och jag att diskussionen hade blivit 

mättad. Wibeck skriver att metoden kan användas både för att studera innehåll 

(gruppmedlemmarnas åsikter, tankar, attityder, uppfattningar argumentationer etc.) och för att 

studera själva interaktionen i gruppen. I min studie lade jag vikten vid deltagarnas åsikter och 

reflektioner kring valt ämne. 
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För– och nackdelar med fokusgrupper 
Forskningens erfarenheter under de senaste tjugo åren av fokusgrupper pekar på några 

generella för- och nackdelar med användandet av fokusgrupper som jag som forskare när 

undersökningen ska göras, behöver ta hänsyn till skriver Halkier (2008). En fördel med 

fokusgrupper är att källan till data är den sociala interaktionen i gruppen. Fokusgruppens 

deltagares olika jämförelser av erfarenheter och förståelse kring ämnet i grupprocesserna ger 

ofta kunskap och komplexa reflektioner som är svåra för mig som forskare att få fram i andra 

datainsamlingsmetoder. Halkier menar att deltagarna interagerar med varandra och ställer 

frågor kring varandras reflektioner och kompetenser utifrån en kontextuell förförståelse som 

jag som forskare inte har. Det var tydligt vid första fokusgruppens träff att deltagarna var 

intresserade av varandras åsikter och ställde ofta frågor till varandra som förtydligade 

specifika åsikter och reflektioner. Wibeck (2010) skriver att i fokusgruppens diskussioner kan 

värderingar och åsikter förändras och i en tillåtande miljö kan känslomässiga ämnen 

diskuteras som inte annars skulle komma upp. Gruppen i sig gör att deltagarna vågar öppna 

sig mer eftersom attityder skapas i interaktion med andra. Vartefter som diskussionen tar form 

varierar ofta deltagarna sina åsikter efter situation. När andra börjar prata går det ofta lättare 

att sätta ord på sina egna tankar och känslor. Man är ofta inte medveten själv över sitt eget 

agerande. Jag kunde uppmärksamma att deltagarna kunde ändra både åsikt och uppfattning 

om ett ämne när det hade diskuterats en stund. De var också mer benägna att diskutera en 

åsikt när de inte var eniga. Jag fick upplevelsen att de ville komma fram till en gemensam 

åsikt som alla kunde ställa upp på. 

En nackdel som finns är att deltagarna i fokusgruppen kan känna sig pressade att tycka lika 

som de andra deltagarna för att man inte vill vara besvärlig enligt Halkier (2008). Deltagarna 

kan också anpassa sina åsikter efter vad de tror att jag som forskare vill ha som svar på det 

som ska diskuteras. Jag upplevde inte att det blev något av de ovannämnda nackdelar i den 

fokusgrupp som ingick i min studie. En annan menar Wibeck (2010) är om någon av 

deltagarna är mer dominant i sitt tyckande och genom sitt beteende hindrar de andra 

deltagarna att framföra sina åsikter. Då är det upp till mig som moderator att gå in och vägleda 

så att alla deltagare får komma till tals. Det hände vid ett fåtal tillfällen att jag gick in för att 

be dem förtydliga eller fråga efter en viss deltagares åsikt. Jag gick även in vid ett tillfälle för 

att de skulle hålla sig till det ämne som skulle diskuteras. Wibeck tar också upp en annan 

nackdel och det är när en alltför hög grad av kohesion inträder. Kohesion är när 

gruppsamhörighetskänslan blir för stark. När denna känsla uppstår i gruppen finns det risk att 

en så kallad group-think inträder. Det innebär att det bara är ett sätt att tänka som är 

acceptabelt och att det är det rätta sättet. När detta inträffar i en fokusgrupp kan resultatet 

riskeras. Det kan också inträffa att olika deltagare tillskrivs olika social makt eller status. Det 

kan vara så att olika deltagare har olika kompetenser och erfarenheter och därför blir 

tilldelade av de andra deltagarna expertmakt. Detta kan ske om man blandar chefer och övriga 

anställda eller anställda med olika positioner. Därför hade jag valt personer med samma 

bakgrund som var med i fokusgruppen i min undersökning. Deltagarna arbetar alla som 

assistenter eftersom mitt syfte utgår från assistenternas perspektiv på självbestämmande och 

inflytande. 

Moderatorns roll 
Enligt Halkier (2008) har jag som moderator två viktiga uppgifter och de är att få deltagarna 

att prata med varandra och att hantera den sociala dynamik som utvecklas mellan deltagarna.  
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Moderatorn ska skapa förutsättningar för den sociala interaktionen i fokusgruppen och 

moderatorn får inte gå in och styra eller kontrollera diskussionerna i fokusgruppen skriver 

Halkier (2008). Moderatorn ska se till att deltagarna håller sig till att diskutera det ämne som 

är bestämt. Deltagarna ska uttrycka sina åsikter och berätta om erfarenheter relaterat enbart 

till det aktuella ämne som är presenterat och där får moderatorn gå in och hjälpa till så 

deltagarna håller den röda tråden vilket jag gjorde vid några få tal gånger. Jag som modorator 

ska förhålla sig passiv i bakgrunden så mycket det går vilket jag gjorde. Jag ska även uppträda 

otvunget informellt i val av klädsel och kroppsspråk. Enligt Halkier så är det via 

introduktionen som jag som moderator skapar ramarna för det sociala rummet kring 

fokusgruppens interaktion. Det är via introduktionen som jag som forskare har möjlighet att 

utöva min överordnade styrning utan att kontrollera fokusgruppen. Jag började introduktionen 

med lite allmän information om forskningsprojektet och dess syfte och även ämnet som skulle 

diskuteras. Jag förklarade vad det hela gick ut på och vilka riktlinjer det fanns att hålla sig till 

i diskussionen och även svara på deltagarnas eventuella frågor. Jag påpekade även att det inte 

finns några rätt eller fel i diskussionerna som kommer fram under fokusgruppens 

diskussioner. Mer ingående information om introduktionens innehåll finns som bilagor.  

Diamantmetoden 
Jag har valt att använda mig av diamantmetoden som stimulusmaterial för att få i gång och 

även hålla igång diskussionen i fokusgruppen. 

Diamantmetoden är en visuell forskningsmetod. Enligt Wall m.fl. (2012) omfattar visuell 

metod alla typer av visuell kommunikation som t.ex. fotografier, teckningar, tecken symboler, 

video, diagram, tecknad film, målningar och mönster. Enligt Clark (2009) är diamantmetoden 

ett erkänt verktyg och en bra metod för att underlätta diskussion kring ett specifikt ämne. Det 

framgick i fokusgruppens diskussion att stimulimaterialet underlättade i diskussionen kring 

självbestämmande och inflytande. Jag fick även en känsla av att de ibland kunde vara 

begränsande eftersom diskussionen stannade vid det som fanns på fotona. Jag saknade andra 

infallsvinklar i betydelsen av självbestämmande och inflytande. Styrkan i diamantmetoden 

ligger i tanken att rangordna föremål, uttalanden eller bilder etc. i en diamantformation. 

Personerna som deltar måste motivera sina val vilket gör deras reflektioner och kunskaper 

tillgängliga för granskning och jämförelser. Deltagarna i fokusgruppen både argumenterade 

för sina val och motiverade varför de valde de just det fotot. De kunde också säga till varandra 

att motivera och argumentera för sina val. Clark skriver att deltagarna ska rangordna de 

utvalda fotona i en diamantformation. Det foto som deltagarna anser vara mest intressant eller 

viktigt kopplat till diskussionens syfte ska placeras på toppen av diamanten. De nästa två som 

symboliserar näst bäst det som diskuteras placeras under första kortet. Sedan utses tre foton 

som varken är viktiga eller oviktiga och placeras under de två. Under dessa tre ska två foton 

utses som sämre symboliserar det ämne som diskuteras sedan utses det sista fotot. Det sista 

fotot är det som inte alls symboliserar det valda ämnet. När alla nio korten är lagda ska de 

forma en diamantformation. Deltagarna måste hela tiden under diskussionen motivera och 

reflektera kring sina val och placeringar av fotona. Det viktiga påpekar Clark är inte själva 

placeringen av fotografierna utan den diskussion som skapas runt omkring valen och 

placeringarna. Det finns inte något rätt eller fel svar. Det är den pågående diskussionen och 

förhandlingarna sinsemellan deltagarna i fokusgruppen som är relevant och den som sedan 

analyseras. ( Diamantformationen finns i text beskriven i bilaga 4) 

Diskussionen i fokusgruppen skulle utgå från de foton som deltagarna skulle få välja ut till en 

diamantformation. Hur deltagarna skulle använda sig av fotona och hur diamantmetoden 
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fungerade gicks kort igenom. Utseendet på diamantformationen ritades upp på tavlan i det 

klassrum som användes. Trettio foton hade setts ut som gruppen fick använda sig av i sin 

diskussion. Jag använde mig av samma uppsättning foton vid båda fokusgruppsträffarna. Det 

var foton som var tagna inom den privata organisationens verksamheter. De flesta foton var 

slumpmässigt utvalda från organisationens marknadsföringsavdelning och var alla på brukare 

och personal i olika situationer. En tanke som jag hade med mig när jag valde dessa foton var 

att de skulle vara från den privata organisationen som de personer som skulle vara med i 

fokusgruppen arbetar på så fotona skulle väcka tankar och starta upp en diskussion. Sex kort 

var av mer neutral karaktär. Dessa foton var valda med en tanke att det även skulle finnas med 

foton som inte var direkt kopplade till brukare, personal och den verksamhet de arbetade 

inom.  

Tillgänglighet till fältet 
Jag har gjort ett bekvämlighetsurval både pga. att jag hade begränsat med tid tills min c-

uppsats skulle vara klar och att jag hade tillgänglighet till fokusgruppsdeltagare i en och 

samma organisation. Att använda sig av bekvämlighetsurval menar Bryman (2011) kan vara 

ett resultat av faktorer som tillgänglighet till deltagare som annars kan vara svåra att få tag i. 

De personer som skulle delta i min undersökning genom två fokusgruppsträffar var fyra 

personer som arbetar inom samma privata organisation som jag själv är anställd vid. De har 

samma anställningsform som assistenter vid ett LSS-boende och på grund av detta så känner 

de varandra och de känner även till vem jag är. Jag har valt dessa personer eftersom deras 

kompetens och erfarenheter är relevant för det jag ville undersöka. De hade inte erfarenhet av 

fokusgrupper och var inte vana att diskutera liknade frågor. I denna studie var det en fördel att 

deltagarna kände varandra sedan tidigare eftersom syftet var att de skulle diskutera ett ämne 

som de har gemensam upplevelse av genom sitt arbete. Enligt Hylander (2001) finns det inte 

någon forskning som förmedlar hur fokusgrupper ska sammansättas för att ge lämpligast 

resultat. En tumregel är att de ska vara så homogena som möjligt och ha någon form av 

gemensam karakteristiska t.ex. utbildning eller anställningsform.  

Deltagarnas namn har bytts ut till könsneutrala namn och de namn jag valt att använda mig av 

är Alex, Kim, Jona och Love. Alex är utbildad barnskötare och har tidigare arbetat som 

assistent i grundskolan. I den verksamhet som Alex arbetar i nu har denne varit anställd som 

assistent i 4 år. Kim är också utbildad barnskötare och har erfarenhet sen tidigare inom 

industrin och vaktmästeri. Kim har arbetat som assistent i samma verksamhet i 5 år. Jona är en 

assistent som har arbetat i 15 år inom yrket och har en utbildning som barnskötare i grunden. 

Tidigare har Jona arbetat inom barnomsorgen. Love har en gymnasieutbildning inom natur- 

och samhällsprogrammet och har arbetat tidigare inom fastighetsskötsel. Love har arbetat i 8 

år som assistent inom samma verksamhet som de andra deltagarna 

Reliabilitet  
Halkier (2008) skriver att reliabilitet betyder pålitlighet i genomförandet av forskningen som 

leder fram till empirisk data. Han menar att tidigare handlade reliabilitet om att andra forskare 

oberoende av varandra skulle kunna följa materialet och komma fram till samma resultat. I 

kvalitativ forskning där forskaren använder sig själv för att producera data är detta inget mål. 

Halkier menar att idag handlar reliabiliteten om något annat. Forskaren måste göra sina 

arbetsmetoder för att få fram forskningsresultaten explicita och genomskinliga för andra så de 

kan bedöma om forskningen är gjort på ett korrekt sätt. Wibeck (2010) i sin tur menar att 

reliabilitet innebär fortfarande att olika forskare ska kunna oberoende av varandra komma 
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fram till samma resultat när de studerar det aktuella materialet. Olika forskare ska även 

komma fram till samma resultat vid olika tidpunkter. Det är viktigt att en analys kan verifieras 

därför att människan har en tendens att höra och se endast det som bekräftar dennes 

ståndpunkter och att undvika det som inte passar in i de mönster som denne tidigare tyckt sig 

se. Mitt intresse för det ämne jag valt att undersöka och min förförståelse kan ha påverkat hur 

jag tolkat min studie men jag har försökt att lägga det åt sidan men att helt och hållet bortse 

från detta när jag gjort mina tolkningar är näst intill omöjligt. Ett tydligt sätt att försäkra sig 

om reliabilitet är att låta flera forskare oberoende av varandra göra översiktsanalyser som de 

sedan jämför och diskuterar. I denna studie är det handledaren som har haft i uppdrag att 

kontrollera kontinuerligt att studien har genomförts på ett korrekt sätt. Tillfällen med 

grupphandledning och att studiekamraterna har lämnat synpunkter på studien gör den också 

mer tillförlitlig. Wibeck menar att reliabiliteten ökar om det är samma moderator som leder 

samtliga fokusgrupper som ingår i en studie. I denna studie har det varit samma moderator 

som lett fokusgrupperna vid båda tillfällena.  

Validitet 
Halkier (2008) skriver att validitet betyder giltighet. Halkier menar att man som forskare kan 

arbeta med kommunikativ validitet när det gäller användandet av fokusgrupper som 

insamlingsmetod av data. Det innebär att forskaren ska försöka övertyga andra om giltigheten 

av sina analytiska val, argument och resultat. Därför är det viktigt att göra sina val och 

argument tillgängliga och genomskinliga. Det krävs att man löpande lägger fram sina 

överväganden, val och resultat för andra. Det görs för att se vad som övertygar och vad som 

inte gör det. Man behöver som forskare styrka giltigheten genom att skapa ett sammanhang 

mellan sina olika delar av forskningsprojektet och argumentera analytiskt för sin forskning. 

Wibeck (2010) i sin tur skriver att validitet har att göra med tolkningen av det som 

observerats. Det handlar om att verkligen studera det man sagt att man ska studera och kalla 

saker för deras rätta namn. Wibeck skriver också att forskaren måste gå tillbaka till sin 

forskningsfråga för att kunna bedöma validiteten och titta på hela studiens kontext och även 

se studien utifrån deltagarnas perspektiv. I min studie reflekterade jag mycket kring vilken 

metod jag skulle använda mig av kopplat till mitt syfte och frågeställningar och med stöd av 

min handledare kom jag fram till att använda mig av fokusgrupp med stimulusmaterial. Detta 

val skulle leda till att jag fick tillgång till en mindre grupp assistenters reflektioner och tankar 

kring hur brukarnas självbestämmande och inflytande i sin egen vardag upplevdes ur ett 

assistentperspektiv. Eftersom min studie är liten med bara en fokusgrupp kan jag inte dra 

några stora slutsatser men jag har ändå fått fram hur dessa assistenter reflekterar kring 

begreppen självbestämmande och inflytande för brukarna på deras egen arbetsplats. Jag har i 

min studie skrivit ned min val, argument och tolkningar av det material jag fått fram i studien. 

Ett problem med validiteten skulle kunna vara att deltagarna säger det som de tror att jag vill 

höra och att de inte vågar vara uppriktiga i sina argumentationer kring ämnet utan anpassar sig 

till varandras åsikter.  

Etiska överväganden 
Det finns fyra grundkrav inom individskyddskravet och de är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I mars 

1990 antog Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet de forskningsetiska principer 

som gäller i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De är viktiga att följa när man gör 

empiriska studier. Går nedan kort igenom vad de fyra grundkraven innebär och vad jag som 

forskare behövde tänka på när jag genomförde denna studie.  
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Vetenskapsrådet (2002) skriver att informationskravet innebär att jag måste informera 

fokusgruppen att det är frivilligt att delta. Deltagarna får avbryta om deltagarna upplever att 

de inte vill fortsätta. Informationen måste omfatta alla de inslag i min studie som kan tänkas 

påverka deltagarna. Det ska ingå information om vem jag som forskare är, syftet för min 

studie, vilken utbildning jag går och för vilken institution. Det ska framgå att informationen 

som kommer fram i fokusgruppen ska användas i forskningssyfte och att resultatet ska 

redovisas i en c-uppsats. Informationen kan ske både muntligt eller skriftligt. 

Samtyckekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren ska ge informanterna rätt 

att samtycka eller avböja deltagande i fokusgruppen. Deltagarna har rätt att bestämma 

självständigt om hur länge och på vilka villkor som de ska delta. Deltagarna kan var och en 

avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser. Deltagarna får inte utsättas för otillbörlig 

påtryckning eller påverkan.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär konfidentialitetskravet i min studie att deltagarna i 

fokusgruppen ges största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska förvaras på ett 

sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem. Deltagarna ska inte kunna identifieras av 

utomstående. Alla uppgifter måste lagras så att identifiering inte blir möjlig. Ingen annan än 

min handledare kommer att få ta del av mina inspelningar från fokusgruppsträffarna. Mitt 

material har att förvarats inlåst under skrivandets gång. Materialet kommer att raderas när 

studien är klar. Det finns dock ett etiskt problem. Det är att även om jag som forskare kan 

garantera att det från forskarens sida aldrig kommer ut några uppgifter om deltagarnas 

uttalanden och identiteter så kan forskaren aldrig garantera att deltagarna själva inte sprider 

information om varandras uttalanden. Därför är det en fördel att i inledningen lyfta detta 

dilemma och lägga fram en önskan om att deltagarna respekterar varandra genom att inte föra 

vidare information, vilket jag gjorde vid första träffen med fokusgruppen.  

Nyttjandekravet innebär att jag bara får använda det material som jag samlar in genom 

fokusgrupperna för forskningsändamål. Uppgifterna får inte på något sätt lämnas vidare för 

kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).  

En rekommendation var att jag frågade deltagarna i fokusgruppen om de är intresserade av att 

få ta del av resultatet i min c-uppsats. Det etiska ansvaret låg på mig som forskare att de 

personer som deltog i min studie var förtrogna med de forskningsetiska principerna och att de 

fick all information de behövde för att delta. Jag informerade deltagarna muntligt de etiska 

krav som finns från Vetenskapsrådet. 

Metoddiskussion 
Min upplevelse av metoden som jag valt till min studie är att den har resulterat i ett material 

som jag kunde använda mig av för att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar. En 

nackdel skulle kunna vara att det blev en liten studie med bara fyra deltagare vilket inte kan 

sägas representera alla assistenter i yrket utan studien redogör bara för just dessa assistenters 

reflektioner och åsikter i valt ämne. Vid andra träffen blev det ett bortfall vilket resulterade i, 

upplevde jag att diskussionen inte blev lika innehållsrik som vid första träffen. Den person 

som föll bort var en som var drivande i diskussionen i den första träffen av fokusgruppen. 

Detta kan ha påverkat resultatet men det är svårt att veta. En annan nackdel som kan ha 

påverkat resultatet kan ha varit valet av stimulusmaterial för jag upplevde att deltagarnas 

diskussioner blev styrda lite väl mycket av de foton jag valt ut. Det var svårt att för deltagarna 

att se andra infallsvinklar i begreppen självbestämmande och inflytande kopplat till brukarnas 

vardag. Deltagarna fokuserade mycket på två foton som föreställde en surfplatta och en 
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veckotavla. En fundering blev då om diskussionen skulle ha sett annorlunda ut om jag valt 

andra foton? Hade resultatet blivit något helt annat med andra foton? En fördel som jag 

upplevde var att eftersom deltagarna kände varandra och mig kände de sig, enligt min 

tolkning bekväma i gruppen redan från början och då blev diskussionen mer öppen och 

reflekterande redan från början. Det kan även finnas en nackdel med att man känner varandra 

och det kan vara att man inte vågar uttrycka sin yttersta åsikt och stå för den eftersom vi efter 

avslutad fokusgrupp kommer träffa varandra inom organisationen och en del av deltagarna 

ska även fortsättningsvis arbeta i samma personalgrupp. 

Den empiriska studiens genomförande 
Fem personer blev tillfrågade om de kunde tänka sig att ställa upp och delta i denna studie och 

de blev samtidigt informerade om att det skulle ske i form av fokusgrupper som skulle träffas 

vid två tillfällen och diskutera brukarnas självbestämmande och inflytande i deras egna 

vardagsrutiner. De informerades även om att fokusgruppens träffar skulle spelas in med 

filmkamera och diktafon. Fyra personer tackade ja till att delta. Två datum bestämdes. 

Eftersom alla deltagare arbetar efter oregelbundna tider blev det problematiskt att hitta datum 

där alla kunde delta men till slut blev det bestämt. Det blev två datum med en veckas 

mellanrum. Alla deltagare uttryckte att de tyckte det var viktigt att de visste vem jag var och 

att de upplevde det som tryggt och en förutsättning för att de skulle delta. Jag bokade en lokal 

som var ett mindre klassrum i en mindre skola. Fokusgruppen skulle träffas i en timme för 

diskussion båda gångerna.  

Vid första träffen hölls en kort introduktion. Innan jag gick igenom hur själva studien skulle 

gå till gicks några enkla men viktiga regler igenom. Deltagarna behövde tänka på att inte prata 

i munnen på varandra och låta den person som pratar prata klart. Deltagarna uppmanades att 

tänka på att alla ska få säga sitt och att det skulle vara en öppen diskussion där allas åsikter 

och synpunkter är lika viktiga. Deltagarna informerades om att de behövde tänka på att 

förklara och motivera sina reflektioner och åsikter. Även information om att jag som 

moderator skulle kunna avbryta ibland för att be om ett förtydligande i diskussionen eller om 

diskussionen gled i väg från ämnet. Det påpekades också att det som har sagts på träffarna är 

konfidentiellt och de blev informerade om de etiska riktlinjer som finns från Vetenskapsrådet. 

När fokusgrupperna var avslutade var det betydelsefullt att ingen pratade om det som hade 

sagts och vem som hade sagt vad för att följa Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. Ett 

annat viktigt önskemål var att alla mobiler skulle vara avstängda. Syftet för studien 

presenterades och vilket ämne som skulle diskuteras. (Mer ingående information om 

innehållet i introduktionen och vilka hjälpfrågor jag hade förberett inför fokusträffen ligger 

som bilagor).  

Därefter lämnades diskussionen öppen. För att starta upp diskussionen kring 

självbestämmande och inflytande för brukarna i sina egna vardagsrutiner så fick fokusgruppen 

starta med att fritt reflektera kring självbestämmande och inflytande. De gick sedan över till 

att diskutera kring de foton som de skulle välja ifrån för att skapa en diamantformation. Den 

diamantformation som diskuterades fram är beskriven i text utifrån fotonas utseende och 

ligger som bilaga (se bilaga 4).  

Vid den andra träffen som skedde en vecka senare, var det tre av deltagarna som deltog. En 

deltagare var tyvärr frånvarande på grund av sjuka barn hemma. Även denna gång spelade jag 

in diskussionen med filmkamera och diktafon. Deltagarna fick använda sig av samma foton 

som första gången när de skulle lägga diamantformationen. De blev informerade om att 
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samma regler som vid första träffen gällde även vid denna träff. Denna diskussion avslutades 

tidigare än utsatt tid. Deltagarna var snabbt överens om att det mesta blev sagt vid första 

träffen. Deltagarna valde ut nästan samma foton till sin diamantformation. Det var bara ett 

foto i mitten som byttes ut.  

Samspelet och dynamiken i fokusgruppen 
Stämningen i fokusgruppen var avslappnad och de förmedlade ett seriöst intryck. Jag 

upplevde att de var öppna i diskussionen och vågade prata öppet. De ifrågasatte varandra på 

ett bra sätt som skapade ett djup i diskussionerna och om det var någon som hade suttit tyst en 

längre stund var det alltid någon som frågade efter dennes åsikt. Allt för att alla skulle få prata 

och vara delaktiga i diskussionerna. Deltagarna stod för sina åsikter och bad även varandra 

om förtydliganden om det inte riktigt förstod varandra. Diskussionerna utgick mestadels 

utifrån deras egen arbetsplats och de brukare som de kände och även arbetade med. Det fanns 

ingen tydlig ledare i diskussionerna men i slutet kunde jag uppmärksamma att en person blev 

lite mer ifrågasättande mot de andra. Kanske var syftet att driva fram ett beslut gällande de 

foton som skulle ses ut till att vara med i diamantformationen. Min upplevelse av att agera 

moderator i fokusgruppen vara att jag lärde mig av diskussionerna genom att få nya 

infallsvinklar kring begreppen självbestämmande och inflytande kopplat till brukarnas vardag. 

Eftersom jag inte deltog i diskussionen kunde jag med intresse följa reflektionerna och 

tankarna när fokusgruppen lade diamantformationen.  
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Resultat och analysprocess 
I detta kapitel går jag igenom den humanistiska tolkningsmetoden som har valts och är 

relevant för studien. Jag har använt mig av den hermeneutiska spiralen som analysverktyg när 

jag har tolkat och förstått min studie.  

Hermeneutik som analytiskt verktyg 
Hermeneutik betyder tolkningslära skriver Patel och Davidson (2011) och är en vetenskaplig 

riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna i mänsklig existens. 

Hur människan känner, tänker och upplever sin omvärld. Enligt Thurén (2007) är hermeneutik 

en humanistisk tolkningsmetod och går ut på att förstå. Utöver empiri och logik finns 

ytterligare en viktig kunskapskälla och det är inkännandet eller empatin menar Thurén. När 

det handlar om att förstå människor, människors handlingar och resultatet av dessa handlingar 

är hermeneutisk tolkning viktig. Dock är tolkning en osäker verksamhet. Patel och Davidson 

skriver att genom språket kan man skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Det går att 

förstå människors livssituation genom att tolka hur mänsklig existens kommer till uttryck 

både i det talade och det skrivna språket och i mänskliga livsyttringar. Det går att tolka och 

förstå innebörden av mänskliga intentioner och avsikter som yttrar sig i språk och handling. 

En hermeneutisk forskares förförståelse så som de tankar, intryck, känslor och kunskap 

forskaren har är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå sin forskning. Den 

hermeneutiska spiralen är en tolkningsprocess som handlar om att betrakta helheten och 

delarna. Forskaren pendlar mellan helhet och del och även mellan olika synvinklar i 

tolkningsprocessen. Det finns en frihet att som forskare argumentera för den tolkning som 

uppfattas som den bästa. Delar i en helhet är text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny 

tolkning, ny förståelse som ständigt växer och utvecklas. Detta är uttryck för det genuint 

mänskliga.  

Ödman (2007) jämför tolknings- och förståelseprocessen med att lägga pussel. Till en början 

är pusslet bara en hög med pusselbitar. När pusslaren börjar plocka med bitarna upptäcker han 

att bitarna passar i varandra och bildar en helhet, en bild. Under tiden pusslaren lägger pusslet 

tolkar och förstår han, omtolkar och förstår ännu mer. I början bildas små öar av bilder men 

helheten är fortfarande otydlig. Helheten kanske blir mer tydlig om den här biten fogas in. 

Pusslaren måste hela tiden göra dessa tankerörelser mellan del och helhet för att få pusslet 

färdigt. Den sista biten läggs och bitarna bildar nu ett självklart mönster, delar blir till helhet. 

Forskaren går från del till helhet och från helhet till del, sammanhanget är oftast helt 

avgörande för tolkning och förståelse. Ett ömsesidigt förhållande råder mellan del och helhet. 

Spiralen är oändlig, tolkning och förståelseprocessen saknar början och slut menar Ödman.  

Frågan om vad deltagarna i fokusgruppen menade med sina utsagor är ständigt levande. 

Utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt har jag försökt tolka och förstå fokusgruppens 

utsagor. Har gått från helhet till delar och fått en förståelse för det jag hittat sedan tillbaka till 

delarna för att få ytterligare ny förståelse för de nya teman jag sett. Delarna fogas sedan 

samman till en helhet och ny tolkning och förståelse. En växelverkande spiral som inte hade 

en tydlig början eller slut. Den nya tolkningen och förståelsen leder till en ny helhet som i sin 

tur leder till ytterligare nya tolkningar och förståelse som ännu en gång fogas samman till en 

ny helhet och så fortsätter det i växelverkan. Konkret för min studie kan detta betyda att 

resultatet kan tolkas på ett annat sett av en annan forskare med annan förförståelse och 

kompetens än den jag har. 
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Jag både filmade och spelade in på diktafon vid träffarna av fokusgruppen. Jag valde att 

fokusera på det inspelade materialet på diktafonen och den transkribering som gjordes av den 

pga. den tidsbegränsning som jag hade tills uppsatsen skulle vara klar. Filminspelningen blev 

mera en back upp i fall jag inte kunde tolka vem som pratade vid det inspelade materialet. 

Den begränsning som detta kan ha medfört är att jag inte har kunnat observera kroppsspråk 

och de tysta signalerna som till exempel ansiktsuttryck och ögonkast som fanns i gruppen.  

Både när jag har transkriberat och när jag har återgett vad deltagarna har sagt med citat har jag 

skrivit ned deras tal i skriftspråk som ligger nära talet för att det ska bli lättare att läsa. Tre 

punkter används i citaten för att påvisa att personen som talat har gjort en kort paus innan 

denne har fortsatt att tala.  

För att starta igång tolkningsprocessen har jag läst igenom transkriberingen och gjort 

överstrykningar i texten. Två olika färgade överstrykningspennor har använts för att stryka 

över varje koppling till respektive frågeställning som jag kunde se i transkriberingen vid en 

första genomgång. Inspelningen genomlyssnades sedan i sin helhet utan avbrott. 

Transkriberingstexten lästes sedan för att söka efter nya kopplingar till studiens 

frågeställningar och syfte. Diamantformationen som deltagarna i fokusgruppen hade lagt, togs 

fram för att den skulle tolkas in i resultatet. Jag använde den att titta på som stöd när jag 

skulle förstå deltagarnas reflektioner och tankar kring brukarnas självbestämmande och 

inflytande i deras egna vardagsrutiner. Jag kopplade delar av diskussionen till respektive foto 

de diskuterade för att bättre förstå innebörden i vad som sades. Jag läste igenom 

transkriberingen igen och då gjordes små anteckningar i marginalen. Ytterligare en gång läste 

jag igenom transkriberingen för att se vilka delar i diskussionen som kunde kopplas till de 

foton som deltagarna hade valt ut. Denna gång hade jag försökt bortse från de 

färgöverstrykningar jag gjort i texten innan för att se om jag kunde upptäcka nya 

diskussionsmönster kopplat till de foton som deltagarna valde ut till diamantformationen.  Jag 

gjorde ytterligare en genomgång av transkriberingen för att se vilka olika teman som blev 

synliga i texten.  

Huvudteman och underteman 
Nedan presenteras resultat och analys av mitt empiriska material. Den hermeneutiska spiralen 

har valts som analysverktyg för att det ska bli lättare att förstå materialet som kommit fram. 

Det har hjälpt mig att dela in resultatet i olika huvudteman och underteman. Ödman (2007) 

gör en jämförelse med att dessa underteman är pusselbitar som ska fogas samman till ett 

pussel, en helhet. Pusselbitarna som hittades först i materialet var makt, bemötande och 

deltagarnas reflektioner kring sitt arbetssätt. Dessa pusselbitar eller underteman kunde jag 

koppla till huvudtemat förhållningssätt. Det andra huvudtemat som visade sig efter att 

pusselbitarna; hur stödet ska ges, vad stödet ska leda till och deltagarnas tolkning av 

självbestämmande och inflytande hittades, var delaktighet. Min förförståelse som är mina 

tankar och kunskap kring ämnet som valts kan jag inte bortse ifrån (Thurén, 2007). Det är min 

förförståelse och intresse för ämnet som har gjort att jag valt att undersöka självbestämmande 

och inflytande utifrån LSS värdegrund.  

Förhållningssätt 
Det jag kunde se som ett övergripande tema i diskussionen var vilket förhållningssätt 

personalen hade när de mötte brukaren i dennes vardagsrutiner så för att få en djupare 
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förståelse för vad begreppet förhållningssätt innebär i studien så har det delats in i underteman 

som följer nedan.  

Bemötande 
Ett undertema som diskuterades återkommande var bemötande. Allt från vilka arbetsverktyg 

och hjälpmedel personalen erbjöd för att möjliggöra självbestämmande och inflytande i sin 

egen vardag till om brukarna fick möjligheten att bestämma själv över t.ex. vilken mat denne 

skulle äta till lunch diskuterades. Hur assistenten bemötte brukaren i sin vardag satte upp 

ramarna för hur brukarens självbestämmande och inflytande gestaltade sig i vardagen enades 

fokusgruppen om. Ett citat kring en surfplatta belyser detta: 

Kim: Men möjligheterna till självbestämmande och inflytande då är ju det här arbetsverktyget som vi 

kanske kan börja använda om vi… Att alla brukare lär sig och även vi personal. Det är i och för sig 

sammankopplat till det här men att man ser vad brukaren vill och kunna påpeka och visa fakta och 

saker. Det känns mer som om man kan med den här, kan vi öka brukarens inflytande och påverkan. 

Visa bilder och så där. 

I citatet ovan diskuterades hur behjälplig en surfplatta kunde vara för en brukare när denne 

ville förmedla sina önskemål och behov. Detta skulle leda till att brukaren kunde öka sitt 

inflytande i sina vardagsrutiner. Surfplattan kan som hjälpmedel öka brukarnas möjlighet till 

självbestämmande och inflytande menade Kim i detta citat. En aspekt som en av deltagarna 

återkom till flera gånger under diskussionen var hur viktigt det var att man lyssnade till 

brukarens önskemål, vilket denne menade skulle leda till ökat inflytande för brukaren i 

besluten kring hur dennes veckoschema skulle se ut. Det framkom i diskussionen att 

deltagarna tyckte att man fick analysera varje individ var för sig, individuellt vad tycker den 

här personen om att göra och utgå från det.  

En annan viktig aspekt var om de kunde förmedla till assistenterna sina önskemål och behov 

på ett, efter brukaren, anpassat sätt. En dialog som belyser detta: 

Love: Jag ser surfplattan som ett bra arbetsverktyg för att brukarna ska kunna nå självbestämmande 

och inflytande. 

Jona: Jaa, om vi säger att det finns ett veckoschema där i så blir den större än tavlan för man kan göra 

så mycket annat med den. Man kan prata med mamma och pappa. Man kan använda bilderna i den för 

att visa vad man vill.  

Kim: Det finns många olika appar som brukaren kan använda efter vad hen behöver ha i sin surfplatta 

för att påverka mera. 

Det som diskuterades var om det bästa arbetsverktyget för brukaren, var en veckotavla där 

bilder på aktiviteter och personal satt uppe eller om det skulle vara en surfplatta där allt skulle 

vara elektroniskt. På veckotavlan kunde brukaren plocka bort en bild för att förmedla till 

assistenten att man inte ville göra den aktiviteten eller ta fram en bild för att visa vad man 

ville göra istället. På surfplattan kunde man bl.a. både ha sitt veckoschema och ha kontakt 

med anhöriga och sina vänner t.ex. via Skype. På surfplattan skulle det finnas olika appar som 

skulle vara anpassade till brukarens önskemål och behov.  

Lewin (2011) poängterar att det är personalens bemötande av personer med 

funktionsnedsättningar som är en stor del av LSS värdegrund. Värdegrundens syfte är just att 

brukarna ska få mera in inflytande och bli mer självbestämmande i sina liv. Resultatet av om 

assistenterna lyssnade mer till brukarens önskemål och behov borde följden leda till ett ökat 

inflytande i sina vardagsrutiner som t.ex. hur ens eget veckoschema ska utformas. 
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Makt 
Makt var ett annat undertema som diskuterades. I diskussionen kom det fram att deltagarna 

var överens om att makten att bestämma övervägande låg hos den personal som arbetade med 

brukaren. Inte bara assistenten utan alla de personer som är inblandade när t.ex. ett 

veckoschema ska planeras. Deltagarna var överens om att brukarens möjligheter till 

självbestämmande och inflytande i sina vardagsrutiner är starkt beroende av vilka möjligheter 

personalen erbjuder brukaren. Ett citat som tydligt belyser detta: 

Kim: Jag kommer tillbaks till det. Hur ofta står vi där och lyssnar på brukaren men han vill inte jobba 

i morgon. Han vill inte jobba idag. Vi är hemma idag och tar det lugnt. 

Alex: Fast det är ju. Då är det ju vi som gör fel. Vi måste lyssna. Om man säger det precis innan 

aktiviteten. Det är kanske något man måste jobba med och se. 

I citatet ovan framkom det återigen att det är personalen som måste lyssna på vad brukaren 

vill och inte vill. Detta kan jag koppla till vad Lewin (2011) kallar för skams skull, att 

assistenterna utför sitt arbete på ett oreflekterat sätt utan eftertanke på hur det påverkar 

brukaren i dennes självbestämmande och inflytande i dennes vardagsrutiner. Det är inte lätt att 

ändra på ett arbetssätt och ett bemötande mot brukare som är inarbetat och oreflekterat. Alex 

påpekade att personalen behövde arbeta med sig själva för att få till en förändring i 

bemötandet och lära sig se och kunna läsa av brukarens önskemål och behov. Denna 

reflektion som Alex gör ovan harmonierar med ett av LSS syften, att få till en 

maktförskjutning från assistent till brukare (Lewin, 2011).  

Det kom också fram i diskussionen att man tyckte att brukarna många gånger såg personalen i 

en föräldraroll, personalen bestämmer och har makten. Det framkom också att man tyckte att 

det var jättebra om de bestämde själva bara de bestämde rätt saker så det inte blev negativa 

effekter. Det är inte upp till assistenterna att bestämma vad som är goda levnadsvillkor för 

brukaren. Lewin poängterar att det måste vara brukaren som bestämmer vad som är goda 

levnadsvillkor för just den brukaren och assistenten behöver ha en helhetssyn på brukaren för 

att skapa goda levnadsvillkor.  

Deltagarnas reflektioner kring sitt arbetssätt 
Viljan att förändra sitt arbetssätt kom fram i diskussionen eller snarare reflektioner kring sitt 

eget arbetssätt blev synliggjorda. Viljan att ge bättre förutsättningar att påverka sin vardag för 

brukaren, att ge bättre förutsättningar för självbestämmande och inflytande blev synligt med 

följande dialog: 

Alex: Nämen hur ska man göra om vi inte gör som habschemat? Som när brukaren kom hit, hur skulle 

du ha gjort habschemat om inte du bestämde? 

Kim: Jo, alltså. Man kan ju göra ett habschema med brukaren. Det är ju bara att fråga vad brukaren 

vill göra.  

Alex: Brukaren vill åka hem till mamma varje dag t.ex. då går det ju inte, då måste vi ju… 

Kim: Nja, man får ju säga att de här aktiviteterna har vi. De här får du välja emellan om vi ska göra 

någonting här. Jag säger inte att vi gör fel men jag bara säger, sitter brukaren med och gör det i alla 

fall? 

I citatet ovan diskuterades hur man som assistent skulle kunna öka brukarens möjligheter till 

självbestämmande och inflytande i dennes vardag. Den personal som är inblandad i besluten 
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kring hur brukarens habschema (veckoschema) ska utformas skulle kunna involvera brukaren 

i besluten genom att fråga denne om hur dennes önskemål och behov ser ut och utgå från det 

när besluten ska tas. Detta skulle enligt LSS värdegrund leda till bättre levnadsvillkor för 

brukaren eftersom denne skulle bli lyssnad på och även känna sig delaktig i besluten kring 

dennes vardag (Lewin, 2011).  

Delaktighet 
Med begreppet delaktighet vill jag lyfta fram brukarens delaktighet i små och stora beslut som 

löpande tas i vardagen kring brukaren. Möjligheten till självbestämmande och inflytande i 

dessa beslut borde resultera i att assistenterna kan förverkliga LSS värdegrund (Lewin, 2011). 

Delaktighet var ett huvudtema som hittades i materialet och som sedan delades in i 

underteman. 

Hur stödet ska ges 
Hur stödet ska ges innebär enligt Lewins (2011) tolkning av LSS värdegrund bland annat 

självbestämmande och integritet för brukaren. Om det finns självbestämmande så finns det 

respekt för integriteten. Även frivillighet faller under hur stödet ska ges. Diskussionen var till 

stor del inriktad på hur självbestämmandet såg ut för brukarna och deltagarna hade lite olika 

åsikter om detta. Det som sades var att assistenterna kunde vara mera lyhörda inför brukarens 

önskemål och behov. Hjälpmedel och olika arbetsverktyg togs också upp som en möjlighet för 

att underlätta för brukaren att påverka hur dennes önskemål och behov av stöd såg ut.  

Det som också kom upp var kommentarer kring att man kunde påverka sin vardag eller att 

man kunde påverka sitt liv genom t.ex. att bestämma över vad man vill äta och göra. Hur 

mycket man kan påverka är mycket individuellt för det är inte alltid att en människa är 

kapabel till att påverka sitt liv helt. Det var inte bara positivt utan det kan även vara negativt 

med självbestämmande som t.ex. att man kan se negativa konsekvenser om de får bestämma 

allt, om man skulle släppa dem helt sades det i diskussionen. En viktig aspekt som 

diskuterades som tydliggjorde brukarnas självbestämmande och inflytande i sina 

vardagsrutiner var om de hade varit delaktiga i besluten kring hur deras veckoschema skulle 

se ut.  

Vad stödet ska leda till 
Lewin (2011) menar att personer med funktionsnedsättningar ska ha en vardagstillvaro som så 

långt som möjligt liknar andras. Vad som ingår i detta framgår inte helt klart men det viktiga 

är inte att det finns ett tydligt svar utan att det är upp till var och en att själv bestämma vad 

som gör ens egen vardagstillvaro meningsfull. Stödet som ges av assistenterna ska skapa 

möjligheter för brukaren att leva självständigt på sina villkor. I diskussionen framgick det att 

deltagarna tyckte att inflytandet över sin veckotavla, alltså att själv få bestämma vilka 

aktiviteter som skulle planeras in på den, var betydelsefull för att nå självbestämmande och 

inflytande i sina egna vardagsrutiner. Även att brukaren aktivt fick använda sig av ett anpassat 

hjälpmedel för just denne för att stärka upp möjligheten till att kunna kommunicera sina 

önskemål och behov. Citatet nedan belyser att det inte finns något rakt svar på vad som är en 

meningsfull vardagstillvaro: 

Kim: Jag tycker det är väldigt individuellt. Man får titta på varje individ och göra individuella 

tolkningar. Vad tycker den här personen om och vilka behov har personen och utgå från det. 
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Kim pratar ovan om att det är viktigt att utgå från vad just brukaren har för önskemål och 

behov när man som assistent ska stötta brukaren i dennes vardag. Lewin (2011) skriver att 

delaktighet är en förutsättning för att kunna leva som andra och för att vara delaktig krävs det 

tillgång, tillgänglighet och tillfälle. Deltagarna diskuterade att tillgång till personal påverkade 

brukarnas delaktighet och man inte kan bortse från påverkan från personalens scheman och 

verksamhetens struktur när det gäller delaktighet. Lewin menar att man ändå kan få ett 

självständigt liv på egna villkor och efter egna önskemål genom det personliga stödet man får 

från sin assistent. Det ska inte finnas någon motsättning mellan delaktighet och 

verksamhetens struktur. 

Materiella och organisatoriska förutsättningar 
Verksamhetens utformning med personal och logistik påverkade om man som assistent kunde 

tillmötesgå brukarens önskemål och behov framkom det i diskussionen. Personalen behövde 

lyssna på brukarens önskemål samtidigt som man måste läsa av och kanske se om det 

fungerade eller inte att tillmötesgå brukarens önskemål. Utifrån de förutsättningar som 

verksamheten erbjöd fick assistenterna hitta ett arbetssätt som gjorde att det blev så bra som 

möjligt så brukarna kunde bestämma så mycket som möjligt själva. Följande dialog belyser 

detta: 

Kim: Jag måste säga, det som är viktigast i arbetsrollen för att brukarna ska vara självbestämmande 

och ha inflytande så är det väl att man lyssnar, kollar och samtidigt läsa av. Det kanske inte funkar att 

åka att åka och handla varje dag. Det är väl egentligen inget problem men verksamheten måste ju 

funka och det ska funka med personal. 

Love: De förstår inte logistiken.  

Alex: Nää, precis. Det går ju inte att komma ifrån. Det går inte i alla lägen. Då får man hitta ett 

arbetssätt som gör att det blir så bra som möjligt i logistiken. Så man kan uppfylla de mål man har, att 

de kan var så självbestämmande så de kan bestämma så mycket som möjligt. 

Jona: Jag tycker det är väldigt… Man får titta på varje individ, individuellt vad tycker den här 

personen om och utgå från det. 

I dialogen ovan belyser deltagarna en viktig aspekt och det är att när man arbetar som 

assistent kommer man inte ifrån påverkan av verksamhetens utformning och logistik i sitt 

arbete. De belyser också att det är upp till assistenterna att göra så det blir så bra som möjligt 

för brukaren i inflytande och självbestämmande i sin egen vardag. 

När frågan om vad som påverkade brukarnas självbestämmande och inflytande togs upp 

framkom ytterligare aspekter. Dessa handlade snarare om resurstillgångar gällande bland 

annat brukarnas ekonomiska resurser samt resurser i fråga om tillgång till personal. T.ex. att 

en brukares önskemål inte kan tillgodoses på grund av ekonomiska tillgångar eller brist på 

personal. Deltagarna menade att det är vanligt förekommande att brukarna ofta kan ha vissa 

svårigheter när det kommer till att förstå innebörden av pengars värde.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva brukarnas inflytande och självbestämmande i sina 

egna vardagsrutiner utifrån assistenternas reflektioner och erfarenheter.  

Assistenternas tolkningar av inflytande och 
självbestämmande 

Det framkom ur deltagarnas utsagor att det var individuellt hur mycket en brukare kunde 

påverka sin vardag. Brukarens egna förmågor påverkade och skapade begränsningar. Min 

tolkning var att deltagaren här syftade på att brukarnas intellektuella utvecklingsnivå kan 

skapa begränsningarna.  Det ställer krav på assistenterna när de ska stötta brukaren i dennes 

vardag för att förverkliga LSS värdegrund. Det är betydelsefullt med en bra relation mellan 

brukare och assistent så assistenten kan möta brukaren på dennes utvecklingsnivå och anpassa 

stödet efter brukarens behov och önskemål. 

Något som var betydelsefullt för brukarens självbestämmande och inflytande i sina egna 

vardagsrutiner var inflytandet över sin egen veckotavla enades deltagarna om. Brukaren själv 

ska kunna påverka vilka aktiviteter som ska planeras in och även ha möjlighet att använda sin 

veckotavla och bilderna på den som ett kommunikationsverktyg för att framföra önskemål 

och behov. I Frithiofs (2002) studie framkom det att man som brukare kunde känna sig både 

mindre självständig och känna maktlöshet över att inte ha det inflytande över sin vardag som 

man ville ha. Hur möjligheterna såg ut till att vara mer självbestämmande styrdes av både 

föräldrar och personal och det var oavsett om det var i skolan, på arbetet eller i boendet. Det 

framkom att brukarna själva ville bestämma vad de till exempel skulle ha i matlådan eller ha 

inflytande på vilket arbete de skulle utföra en viss dag på sitt arbete. Det framkom också i 

Frithiofs studie att brukarna själva hade önskemål och behov av att vara delaktiga i vardagliga 

beslut som berörde dem i stort som smått. Giertz (2012) menar att assistenterna kan hitta sätt 

att anpassa sig och vardagssituationerna till brukarens förmåga att fatta självständiga beslut i 

sin vardag så man förverkligar LSS värdegrund. Min tolkning av deltagarnas diskussion kring 

deras tolkning av begreppen självbestämmande och inflytande är att begreppen infattar beslut 

och inflytande över det lilla i vardagen. Det som kom fram i diskussionen var att brukaren 

kunde bestämma och ha inflytande över t.ex. vad denne skulle äta, vilka fritidsaktiviteter som 

denne ville göra och vilka kläder som denne skulle ha för dagen. När det kom till de större 

besluten så låg beslutsfattandet hos assistenterna och övrig berörd personal t.ex. hur 

veckoschemat ska planeras. När veckoschemat väl var planerat och beslut hade fattats att det 

är så här veckoschemat ska se ut detta halvår så fick brukaren besked. Först då fick brukaren 

möjlighet att ha synpunkter och framföra önskemål kring veckoschemat vilket kan medföra 

att det blir svårt för brukaren att få igenom sina önskemål och behov.  

Förutsättningar för självbestämmande och inflytande 
Nedan förs en diskussion kring vad som påverkar förutsättningarna för brukarnas 

självbestämmande och inflytande i den egna vardagen. Bemötande och makt fick stort 

utrymme i diskussionen. Deltagarna reflekterade också kring sina roller, sitt eget arbetssätt 

och hur de bemötte brukarena och de diskuterade även vad de kunde förändra för att mer 

tillmötesgå brukarenas önskemål och behov. Vilket hjälpmedel som skulle stötta brukaren i 

sin självständighet och inflytandet i sina vardagsrutiner bäst var också något som 

diskuterades. De materiella förutsättningarna som kunde påverka brukarnas 

självbestämmande och inflytande dryftades också.  
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Bemötande 
Det framkom i studien att assistenternas bemötande satte upp ramarna för brukarens möjlighet 

till självbestämmande och inflytande. Ett exempel som deltagarna tog upp var vilka 

hjälpmedel man erbjöd för att möjliggöra brukarens självbestämmande och inflytande. Giertz 

(2012) är tydlig med att assistentens attityd till brukarens självbestämmande får konsekvenser 

i det praktiska arbetet med brukaren. Assistenten behöver hitta sätt att anpassa sig och 

vardagssituationerna till brukarens förmåga att fatta beslut i vardagen. Om brukaren får ett 

individanpassat stöd upplever man sig som mer självständig och mer oberoende fast man är 

beroende av stöd i sin vardag. Deltagarna var överens om att man var tvungen att anpassa sitt 

arbetssätt utifrån varje individ och individanpassa sitt bemötande. Blennberger (2005) menar 

att bemötandet handlar om allt det assistenten gör med och för brukaren och vilken 

grundinställning assistenten har påverkar bemötandet, även tonfall och ordval hör till 

bemötande. Gotthard (2007) menar också att assistenterna behöver vara medvetna om vilka 

normer och värderingar man har och hur det påverkar ens eget handlande i arbete som 

assistent. Det framkom i assistenternas utsagor att en av förutsättningarna för 

självbestämmande och inflytande var att man som assistent var lyhörd inför brukarens 

önskemål och behov. Det är extremt individuellt och assistenten behöver tänka; vad tycker 

den här personen om att göra och utgå från det. Delaktighet i vardagliga beslut var också 

något som deltagarna tog upp som en förutsättning. Lewin (2011) skriver att ett av värdena 

som handlar om hur stödet ska ges är självbestämmande och i detta värde ingår det flera 

värden som t.ex. bestämmanderätt, inflytande och medbestämmande. Dessa ord handlar om 

hur bemötandet ska se ut och målet för bemötandet.  

Makt 
I studien framkom det att brukarna kunde vara självbestämmande och ha inflytande i det mer 

lilla i vardagen som t.ex. vad de skulle äta för mat men inte när brukarnas veckoschema skulle 

planeras för då bestämde övervägande den personal som är inblandad i planeringen. De flesta 

av vardagssysslorna går på rutin utan att assistenten lyssnar in vad brukarens önskemål är och 

hur behoven ser ut. Lewin (2011) använder sig av uttrycket för skams skull för att förklara 

assistenternas handlande i dessa situationer som är oreflekterat och görs utan eftertanke. Min 

tolkning av detta är att maktfördelningen vägde över till assistenten. Giertz (2012) poängterar 

att i relationen mellan brukare och den personal som finns runt omkring brukaren i vardagen 

innebär ett ojämlikt möte som påverkas av, en inte alltid synlig maktaspekt. Lewin (2011) 

menar att LSS har ett tydligt budskap om att en maktförskjutning från personal till brukare 

måste ske. Deltagarna var också själva inne på och reflekterade kring hur de skulle kunna 

arbeta för en sådan maktförskjutning. Detta handlade om att man som assistent måste ha ett 

reflekterande förhållningssätt och verkligen fundera över hur ens eget bemötande påverkar 

brukarens självbestämmande och inflytande i stort och smått. Deltagarna var överens om att 

assistenternas förhållningssätt när de mötte brukaren behövdes lyftas mera och tydliggöras för 

att få till en förändring som harmonierar med LSS värdegrund.  

En fundering som har kommit upp är hur det kan komma sig att det är så svårt att öka 

brukarnas självbestämmande och inflytande, varför är det så svårt att ge ifrån sig makten som 

assistent? Deltagarna är överens om att det är de själva som har makten och skapar 

förutsättningarna för självbestämmande och inflytande för brukarna i sina vardagsrutiner. En 

stor aspekt som påverkar detta enligt min tolkning är det Lewin (2011) kallar för skams skull. 

Assistenterna gör som de alltid har gjort och har svårt att förändra sitt arbetssätt och har även 

svårt att reflektera kring sitt eget bemötande gentemot brukaren. LSS värdegrund är 
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assistenternas viktigaste redskap ihop med god kompetens för att kunna genomföra sitt arbete 

och för att ge brukarna rätt förutsättningar för självbestämmande och inflytande i sina egna 

vardagsrutiner. Lewins (2011) beskrivning av LSS värdegrund är ur ett medborgarperspektiv 

och ska påverka assistenternas bemötande av brukarna i deras vardag. Medborgarperspektivet 

innebär rätten att få vara den man är och det är den enskildes ställning gentemot det offentliga 

som menas med medborgarskap i detta sammanhang. LSS är individanpassat och det är 

assistenternas uppgift att möjliggöra ett förverkligande av LSS värdegrund utifrån brukarnas 

villkor. Den humanistiska människosynen och goda levnadsvillkor avser både hur bemötandet 

ska se ut och vad som ska uppnås poängterar Lewin. Den humanistiska människosynen 

innebär att alla människor har lika värde och ingen får betraktas som mer värd än någon 

annan.  När Goda levnadsvillkor ska uppnås måste utgångspunkten vara vad personen själv 

anser vara goda levnadsvillkor. Lewin skriver att det ska innebära varaktighet, samordning, 

anpassning till individuella behov, lättillgänglighet, möjligheter till ett självständigt liv, leva 

som andra, jämlika levnadsvillkor, självbestämmanderätt, delkatighet, inflytande och 

integritet. 

Deltagarnas reflektioner kring sitt eget arbetssätt 
Viljan att anpassa sitt arbetssätt och ge bättre förutsättningar för brukaren att påverka sin 

vardag och stärka sitt självbestämmande och inflytande kom fram i studien. Detta uppfylls 

genom att lyssna in brukarens önskemål och behov och tillmötesgå dessa så mycket 

verksamheten tillåter. Detta skulle kunna tolkas så att assistenterna ser kritiskt på sig själva 

och viljan att anpassa sitt arbetssätt ännu mer efter LSS värdegrund finns där. LSS är extremt 

individanpassat och för att förverkliga LSS värdegrund ska assistenten prioritera brukarens 

inte bara behov utan också önskemål, livsprojekt och intressen skriver Lewin (2011). Lewin 

poängterar att det är assistenternas uppgift att möjliggöra ett förverkligande av värdegrunden 

på brukarens villkor och det är också det viktigaste att man som assistent alltid har 

värdegrunden i sina tankar när man är med brukaren. Lewin skriver också att det är viljan, 

förmågan och förståelsen för LSS som bidrar till förverkligandet av målen för LSS. I studien 

framkom assistenternas vilja och också förståelsen att det behövdes till en förändring för att 

öka brukarnas möjlighet till självbestämmande och inflytande. Min tolkning av studiens 

resultat är att man som assistent har stort inflytande på brukarens vardag och att det är upp till 

denne att förverkliga LSS värdegrund i arbetet. Det som också framkom i studien som 

påverkade assistenternas stöd till brukarnas möjlighet till självbestämmande och inflytande 

var brukarens egna förutsättningar att fatta beslut, strukturella förutsättningar som hur 

verksamhetens planering såg ut och assistenternas egna förhållningssätt i sitt stöd till 

brukaren. Detta tillsammans påverkade arbetet att förverkliga LSS värdegrund menade 

deltagarna.  

 Thorsén (2010) skriver att i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen betonas att 

helhetssynen på människan ska prägla assistenternas arbete med brukarna. Helhetssynen 

innebär att assistenterna måste se varje brukare i ett komplicerat sampel där det inte finns 

några enkla förklaringar. Detta ställer stora krav på assistenterna som ska tolka brukarens 

beteende. En tanke som kom upp var att assistenterna behöver bli mer medvetna om sitt 

bemötande och få en ökad kunskap kring vad en helhetssyn innebär och vad LSS värdegrund 

står för. Viljan finns där men assistenterna behöver få mer kunskap och kompetens för att 

tillmötesgå de krav som finns för att förverkliga värdegrunden.  
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Materiella och organisatoriska förutsättningar 
Deltagarna var eniga om att verksamhetens planering och personalens scheman påverkade 

brukarnas självbestämmande och inflytande i sina vardagsrutiner. Brist på personal kunde 

påverka att brukarens önskemål och behov inte kunde tillgodoses eller fick skjutas på 

framtiden. LSS (1993:387) ska garantera att brukaren ska få den hjälp i det dagliga livet som 

denne behöver, det framgår tydligt i lagen men tyvärr styr verksamhetens planering och 

tillgång till personal ibland mer än vad som är önskvärt. En viss påverkan från logistik och 

verksamhetsplanering kommer man inte ifrån menade deltagarna. Deltagarna är eniga om att 

logisktik och verksamhetens planering försvårar möjligheten till att förverkliga LSS 

värdegrund för brukarna.  

Diskussionen mellan deltagarna i denna studie var i stort sett inriktad på hjälpmedel och 

arbetsverktyg och hur dessa skulle kunna öka brukarnas självbestämmande och inflytande. De 

hjälpmedel och arbetsverktyg som diskuterades och ställdes mot varandra som bästa 

hjälpmedel var surfplatta och veckotavla med bilder eller foton på vilka aktiviteter som var 

planerade under veckan och vilken personal som arbetade under samma vecka. Dessa 

hjälpmedel skulle underlätta kommunikationen mellan brukare och assistent enades 

deltagarna om. Möjligheten till kommunikation eller snarare möjligheten till att bli förstådd 

var en viktig aspekt för att öka självbestämmande och inflytande för brukarna. I Lindqvists 

(1998) rapport framkom också vikten av att bli lyssnad på, att personen som ska ge stödet har 

varit behjälplig och visat respekt.  

Förslag till vidare forskning 
Varför är det så svårt att som assistent att förverkliga LSS värdegrund och ge tillbaka makten 

till brukarna? Detta är frågor som, så vitt jag vet inte finns svar på. Hittar heller inte någon 

specifik forskning kring detta. Detta vore något för forskare att fördjupa sig i för att hitta nya 

vägar till hur man som assistent ska förverkliga LSS värdegrund. Några andra förslag på vad 

man som forskare skulle kunna fördjupa sig i är; något som skulle vara intressant är hur LSS 

värdegrund har utvecklats i texter över tid och hur den har påverkat LSS-verksamheten. Även 

hur brukarnas kunskaper om sina rättigheter genom LSS och dess värdegrund ser ut skulle var 

något att fördjupa sig i. Något som man också skulle kunna undersöka är vilken utbildning 

som assistenterna har och jämföra det med vilken utbildning och kompetens man faktiskt 

behöver ha för att arbeta som assistent. Det finns en del forskning kring LSS men det är svårt 

att hitta något som förklarar svårigheten med att förverkliga LSS och dess värdegrund. En 

trolig aspekt är att det inte bara är en orsak utan flera orsaker som påverkar och som också är 

beroende av varandra.  

Slutord 
Avsikten med min undersökning var att beskriva brukarnas inflytande och självbestämmande i 

deras vardagsrutiner utifrån hur assistenterna uppfattade det. Min förhoppning var att få veta 

hur assistenterna reflekterade kring begreppen, inflytande och självbestämmande. 

Sammanfattningsvis så upplever jag att jag har fått svar på mina frågeställningar. Deltagarna i 

fokusgruppen kom fram till att självbestämmande och inflytande i sina vardagsrutiner innebar 

bland annat att vara delaktig i besluten kring sitt veckoschema. Även att löpande ha möjlighet 

att förmedla sina önskemål och behov så assistenterna kunde ge rätt form av stöd. Deltagarna 

var också överens om att det var assistenterna som skapade förutsättningarna för att brukarna 

skulle kunna vara självbestämmande och ha inflytande i sina vardagsrutiner. De 

organisatoriska förutsättningarna påverkade dock ibland negativt på assistenternas stöd till 
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brukarna. Det som framkom i studien enligt min tolkning var att assistenterna behöver forum 

där de kan reflektera och diskutera tankar och arbetssätt kring bemötande. De behöver även 

utbildning i vad LSS värdegrund innebär och hur det ska vara förankrat i deras arbetssätt när 

de går in för att ge brukare stöd i vardagen. Assistenterna behöver också medvetandegöra hos 

brukarna vilka rättigheter de har genom LSS så de också vet vad LSS innebär. Denna studie 

har bland annat visat att assistenterna är medvetna och har viljan att förändra sitt bemötande 

och att förverkliga LSS värdegrund. Jag skulle vilja att man inom LSS-verksamheter gav 

assistenterna utbildning och möjligheter till att i rätt forum kunna hjälpa och stötta varandra i 

diskussioner kring hur man ska arbeta för att få till en förändring. Min upplevelse är att 

assistenterna gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har när de ska ge stöd åt 

brukaren. Det vi kan lära oss av denna studie är att vi behöver arbeta mer med att förverkliga 

LSS värdegrund ute i verksamheterna. Jag tänker både på att assistenterna behöver mer 

kunskap men också att assistenterna och övrig personal behöver stötta brukarna så de blir mer 

medvetna om vilka rättigheter de har enligt LSS. Min förförståelse inom detta ämne kan jag 

inte bortse ifrån eftersom jag arbetat själv som assistent i ca 20 år så den har påverkat mina 

tolkningar och förståelse för resultatet som har kommit fram i min studie.  
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Bilaga 1 
 

Regler – Att tänka på vid fokusgruppsträffarna 
 Inte prata i munnen på varandra. 

 Låta den som pratar prata klart. 

 Se till att alla får säga sitt. 

 Det som sägs på träffarna är konfidentiellt. Ingen kommer att lämnas ut. 

 Viktigt att ingen pratar om det som har sagt och vem som har sagt vad när träffarna är 

avslutande. 

 Det är en öppen diskussion där allas åsikter och synpunkter är lika viktiga. 

 Bra om ni förklarar och motiverar era reflektioner och åsikter. Jag kan komma att 

avbryta ibland för att be er att förtydliga det ni diskuterar. Eller när diskussionen glider 

i väg från ämnet kan jag komma att styra tillbaka diskussionen till ämnet. 
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Bilaga 2 
 

Till Fokusgruppsträffen 7/4 
Startar med en kort introduktion. 

Jag berättar kort om mitt syfte och vad de ska diskutera om.  

Att jag är intresserad av deras erfarenheter och åsikter kring självbestämmande och inflytande 

i brukarens egna vardagsrutiner.  

Jag vill att ni reflekterar och använder era egna erfarenheter kring brukarnas 

självbestämmande och inflytande i sina egna vardagsrutiner. Koppla det till de foton ni väljer 

ut till diamantformationen. 

Går igenom hur de ska använda korten och hur diamantmetoden fungerar. Ritar upp på 

klassrumstavlan hur diamantformationen ska läggas. 

Finns inte något rätt eller fel. 

Att korten är ett stöd till deras diskussion. Därefter lämnas diskussionen öppen. 

 Översta kortet – symboliserar bäst diskuterat ämne. 

 De två nästa korten – symboliserar näst bäst diskuterat ämne. 

 De tre mittersta korten – symboliserar varken bäst eller sämst diskuterat ämne. 

 Dessa två kort – symboliserar näst sämst diskuterat ämne. 

 Det sista kortet – Symboliserar sämst diskuterat ämne. 

Hjälpfrågor: 

Vad tänker ni på när ni hör orden självbestämmande och inflytande kopplat till brukarnas 

vardagsrutiner? 

Hur Symboliserar korten ni valt ut brukarnas självbestämmande och inflytande i sina egna 

vardagsrutiner? Motivera var och en… 

Vad är det som påverkar/ vilka förutsättningar påverkar brukarnas möjligheter till 

självbestämmande och inflytande i sina egna vardagsrutiner? 

Avslutande fråga: 

Något ni vill tillägga som vi glömt att ta upp? Är det något vi missat? 
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Bilaga 3 
Informationspapper till deltagarna 

Välkomna till denna fokusgruppsträff! 
Jag är intresserad av era erfarenheter och reflektioner kring hur brukarnas självbestämmande 

och inflytande i deras egna vardagsrutiner ser ut. 
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Bilaga 4 
Diamantformationens utseende 

Sammanfattningsvis såg resultatet av den framdiskuterade diamantformationen ut på följande 

sätt. Det översta fotot tog längst tid att komma överens om. Till slut bestämdes ett foto på en 

ipad som bäst symboliserade det diskuterade ämnet som var självbestämmande och inflytande 

i brukarens vardagsrutiner. De två fotona som näst bäst symboliserade det diskuterade ämnet 

var ett foto på en veckotavla som används för att brukaren ska ha en överblick på vilka 

aktiviteter som är bestämt och även vilken assistent som arbetar under veckan. Det andra fotot 

visade en person som åker fyrhjuling ute i skogen. De tre fotona i mitten i 

diamantformationen var först ett foto på en assistent och en brukare som sitter ute med sina 

huvuden lutade mot varandra. Det andra fotot var på en brukare och en assistent som skrattar 

tillsammans och det sista är på en stekpanna och två träskålar med mat i som står i gräset. De 

två foton som näst sämst symboliserade det diskuterade ämnet är först ett foto på en mindre 

herrgård som det är en restaurangverksamhet i och ligger på området där den privata 

organisationen driver sina verksamheter. Det andra fotot är på en assistent och en brukare och 

båda håller i en borrmaskin och de borrar i en trälåda av något slag. Det sista fotot som är det 

foto som sämst symboliserade det diskuterade ämnet är ett foto med en assistent som håller i 

en borrmaskin och borrar i en fågelholk och brukaren har sin hand lätt mot assistentens hand 

och tittar åt ett annat håll. 


