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Abstract 
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In this study we have aimed to explore how participation and self-determination is 

implemented in the daily life of disabled people who receive support through LSS. The 

questions addressed concern possibilities/obstacles for the participation and self-

determination of disabled people who live in group housings, and how the terms participation 

and self-determination are realized.    

 

Nine interviews have taken place with staff members and directors of different group 

housings. We have found that the interviewees believe that the nature of a person’s disability 

can be a barrier to the individual’s self-determination and participation in his or her everyday 

life. For individuals with more severe disabilities, the interviewees find that the use of 

different communication aids, such as sign language and pictures, can facilitate the 

communication between all parts involved, and make it easier for the wishes of the individual 

to reach through to the staff/directors. 

 

Sometimes the interviewees’ opinions of what is a healthy life does not correspond with the 

wishes of the individual. When this occurs we have found examples of the staff putting up 

boundaries for the individual’s self-determination, and instances in which the staff takes on a 

more passive role and lets the individual make his or her own decisions even if the staff does 

not necessarily believe them to be good ones.  

 

Keywords: Disability, individualization, participation, self-determination, implementation 

plan, obstacles, possibilities, recognition 

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, individualisering, delaktighet, självbestämmande, 
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Tack 

 

Vi vill börja med att ge ett varmt tack till alla som 

har bidragit till denna C-uppsats. Tack till våra 

intervjupersoner, och alla ni som inte själva hade 

möjlighet att delta i en intervju men som hänvisade 

vidare till era kollegor. Ni har öppnat era dörrar för oss och varit välkommande. Utan 

er hade vi inte kunnat genomföra denna studie.  

 

Vi vill även ge ett stort tack till Matts Mosesson som har handlett oss under denna 

uppsats. Vi vill också tacka Anders Lundberg som var handledare till vår uppsatsplan. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära som har peppat oss och funnits där 

för oss när vi varit som mest omotiverade.  
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Inledning 
Denna studie handlar om hur delaktighet och självbestämmande kan utformas för personer 

som har insatsen bostad med särskild service enligt LSS. Författarna till studien har båda 

erfarenhet av att jobba inom vård och omsorg. Den ena har jobbat till och från inom 

äldreomsorgen i 6 år. Den andra har viss erfarenhet inom LSS där hon jobbat som vikarie på 

en gruppbostad. Vi har upplevt denna tid som både utmanande och rolig. Under den tid vi 

arbetat har vi dock lagt märke till att ett rutinartat arbetssätt ibland kan ta över det dagliga 

omsorgsarbetet med brukaren. Vi har själva upplevt svårigheter med att bedöma hur 

bemötandet ska gå till, och en brist på tidigare erfarenheter inom omsorgsarbetet har gjort att 

vi lätt fallit in i de utarbetade rutiner som funnits på respektive arbetsplats. Att som personal 

tvingas sätta gränser och göra snabba bedömningar om hur man ska agera i en viss situation 

med en brukare/omsorgstagare är inte lätt. Som personal arbetar man nära individen och det 

gäller att man har ett fint förhållningssätt och har förmåga att reflektera över sin egen roll. 

Personalen har på så sätt ett stort ansvar gentemot den enskilde individen, och står inför stora 

utmaningar. 

 

Vi har även lagt märke till att omsorgsarbetet kan skilja sig åt mellan olika verksamheter, 

vilket har fått oss att fundera över hur detta kommer sig. Vad är det som får arbetet att skilja 

sig åt så mycket när personalen arbetar mot samma politiska mål? Det är dessa funderingar 

som har legat till grund för vår studie.  

 

Problemformulering 
I dagens samhälle står individen i fokus och individens rätt till självbestämmande och delaktighet 

har ökat. I ett demokratiskt samhälle som vårt anses individens valfrihet som en rättighet. 

Individen har större ansvar för sin livssituation och har fått mer utrymme att utforma sitt liv efter 

sina önskemål. Enligt Giertz (2012) har individens rätt stärkts enligt lag men det paternalistiska 

bemötandet som gällde för utsatta individer förr lever fortfarande kvar. Grönvik & Lindberg 

(2011) skriver att personer med funktionsnedsättning generellt sett är en av de mest utsatta 

grupperna av människor. LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en 

rättighetslagstiftning för personer med funktionsnedsättning som ska tillförsäkra att de personer 

som omfattas av lagen lever ett gott liv. Delaktighet och självbestämmande är två 

kvalitetskriterier som återfinns i 5-6§§ LSS. Den enskilde ska enligt lagen få möjlighet att leva 
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som alla andra, leva ett så självständigt liv som möjligt och vara delaktiga och ha inflytande över 

de insatser som erbjuds. 

 

Tidigare forskning visar dock att de ideal som finns på en makronivå i lagstiftningen skiljer 

sig från hur de faktiska levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning på en 

mikronivå (Giertz, 2012). Även om lagstiftningen är en god förutsättning för att personer med 

funktionsnedsättning ska leva som alla andra, finns det i praktiken en kulturell eftersläpning 

där en institutionell kultur lever kvar både i synen på personer med utvecklingsstörning och 

på personalens roll (Widerlund 2007). Widerlund (2007) hänvisar till tidigare forskning som 

menar att ett arbete på en mikronivå är nödvändigt, där personalens attityder förändras och 

deras kontrollutövande mot brukaren minskar. 

Giertz (2012) understryker vikten av att personal ger erkännande av brukaren som subjekt 

med individuella behov, och menar att detta är en förutsättning för att brukaren ska ges 

inflytande och självbestämmande i sin vardag. Annan svensk forskning pekar på att det finns 

en viss oklarhet hos personal på gruppbostäder angående innebörden av begreppen 

delaktighet och självbestämmande (Widerlund 2007). Samma studie visar att personalen 

tenderar att arbeta rutinartat mot brukaren, och att det hos viss personal finns en rädsla för att 

låta brukarna ha ett alltför stort inflytande i sina liv (Widerlund 2007).  

De lagar vi har idag är alltså en god förutsättning för att personer med funktionsnedsättning 

ska kunna leva som alla andra och utforma sitt liv som de själva vill, men som tidigare 

forskning påvisar implementeras dessa bestämmelser inte fullt ut i det praktiska arbetet. Från 

tidigare forskning går det även att utläsa att personalen har en avgörande roll för brukarens 

möjlighet till delaktighet och självbestämmande, och det kan därför vara av intresse att rikta 

fokus på hur det praktiska arbetet gentemot brukaren går till. 
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Syfte  
Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur delaktighet och självbestämmande 

kan utformas för personer som har insatsen bostad med särskild service enligt LSS. 

Frågeställningar 
De frågeställningar vi har utgått från i vår studie är följande; 

1. Vilka möjligheter/hinder finns för att en brukare ska kunna vara delaktig i, och ha 

självbestämmande över sitt liv? 

2. Hur kan begreppen delaktighet och självbestämmande synliggöras i det dagliga 

omsorgsarbetet med brukaren?  

Bakgrund 
Historisk genomgång 

För att kunna förstå de förhållanden som finns idag för personer med funktionsnedsättning, 

och även för att kunna se framåt menar Mallander & Tideman (2004) att det är viktigt att 

blicka bakåt och se på det som har varit. Lindberg & Grönvik (2011) skriver att insatser som 

rörde fattigvård och försörjningsfrågan var det första stödet som erbjöds till personer med 

funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Anhöriga och övriga närstående hade länge 

ett försörjningsansvar gentemot de som inte kunde sörja för den egna personen. För de som 

varken kunde arbeta eller hade stöd från närstående var vanligtvis tiggeri den enda lösningen. 

Tiggeri sågs som en naturlig del av samhället under medeltiden, och att skänka pengar till 

fattiga var något som den katolska kyrkan uppmanade till då det skulle leda till frälsning. 

Övergången till protestantismen i Sverige under 1500-talet medförde en ny syn på tiggeri och 

fattiga. En strängare arbetsmoral infördes vilket ledde till att hjälp endast skulle ges till de 

mest utsatta grupperna av fattiga. En avskiljning mellan ”rätta” och ”orätta” fattiga gjordes. 

Denna uppdelning varade i flera århundraden och gjorde att stödinsatserna fick en mer 

selektiv karaktär (Lindberg & Grönvik 2011).  

 

År 1763 antogs förordningen angående hospitals- och barnhusinrättningar som kan ses som 

ett första steg mot en modern fattigvårdslagstiftning. Lagen innefattade tre grupper av fattiga, 

varav två av dessa omfattade personer med funktionsnedsättning av olika slag. Det rörde sig 

exempelvis om personer som var mentalt sjuka, var förlamade på grund av en stroke, eller på 
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annat sätt ansågs som icke arbetsföra. Införandet av 1847 års fattigvårdsförordning innebar att 

socknarna och städerna fick ett officiellt vårdansvar för de fattiga (Förhammar & Nelson 

2004) och att anhörigas försörjningsansvar upphörde (Lindberg & Grönvik 2011). På 

fattigvårdsanstalterna och fattigstugorna skulle individerna uppfostras till värdiga 

samhällsmedborgare. Tanken var på så sätt att förändra individen och inte samhället 

(Lindqvist 2012). Frivilliga initiativ från enskilda pionjärer växte fram under början av 1800-

talet, där specialskolor till blinda och ”dövstumma” barn var bland de första satsningarna som 

gjordes (Bengtsson 2004). Det var inom området utbildning som funktionshindrades 

levnadsvillkor först uppmärksammades, där målet var att individen skulle bli självförsörjande 

i så stor grad som möjligt (Förhammar 2004). Under 1860-talet kom anstalter för sinnesslöa 

att upprättas (Bengtsson 2004). Antalet alternativa institutioner och anstalter ökade stort i 

antal i början av 1900-talet på grund av att fattigvården var under kritik. På inrättningarna 

genomfördes en kombination av utbildning, vård och behandling (Lindberg & Grönvik 2011). 

Att placera funktionshindrade på dessa anstalter och institutioner sågs som en gåva från 

samhället där individen bland annat kunde bryta sin ekonomiska isolering (Bengtsson 2004). 

 

Redan under 1800-talet var förtroendet till medicinering som lämplig behandlingsmetod för 

personer med funktionsnedsättning stort och avspeglar synen på funktionshinder som något 

kroppsligt (den så kallade individuella eller medicinska modellen). Denna tilltro kom att hålla 

i sig ända fram till 1900-talets mitt (Lindberg & Grönvik 2011) då handikappbegreppet 

alltmer kom att ses i relation till den omgivande miljön, den så kallade miljörelativa modellen 

(Lindqvist 2012). Det var under 1950-talet som institutionernas metoder och grundprinciper 

kom att ifrågasättas när nya perspektiv kom. Normaliseringsprincipen fick ett genomslag där 

tanken var att funktionshindrade skulle få tillgång till livsmönster som liknade övriga 

samhällsmedborgares istället för de strikta rutiner som var utmärkande för institutionerna och 

anstalterna. Det kunde exempelvis handla om att ha en ”normal” dagsrytm (Lindberg & 

Grönvik 2011). Normaliseringsprincipen skapade ett ideal att funktionshindrade skulle 

integreras i samhället så långt det var möjligt genom att bland annat bo i vanliga bostäder och 

gå i ordinarie skolor (Lindqvist 2012). Detta nya synsätt kombinerat med ekonomiska och 

praktiska orsaker var grunderna till att institutionerna och anstalterna successivt kom att 

avvecklas (Lindberg & Grönvik 2011) även om en expandering av inrättningarna skedde 

under 1950-talet. Under 1970-och 1980-talen tog avinstitutionaliseringen fart och andra 

boendealternativ såsom gruppbostäder växte fram (Lindqvist 2012).  
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Handikappbegreppet infördes på 1960-talet och ersatte tidigare benämningar som ”lytt”, 

”idiot” och ”sinnesslö” (Förhammar 2004). Idag brukar vi istället tala om 

funktionsnedsättning och/eller funktionshinder. Socialstyrelsen definierar det föregående som 

”Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga”, och det senare som ”Begränsning 

som en funktionsnedsättning innebär i relation till miljön” (Lindberg & Grönvik 2011:11). 

Socialstyrelsen beslutade även 2007 att begreppet handikapp inte längre är aktuellt (Lindberg 

& Grönvik 2011).  

 

År 1972 antogs ”Ett samhälle för alla” av Handikappförbundets Centralkommitté, vilket satte 

krav på att samhället skulle vara tillgängligt för att möta alla sina medborgares behov. 

Antagandet av detta handikappolitiska program ledde till att funktionshinderspolitiken inte 

längre endast fokuserade på omsorg och vård, utan även kom att inkludera omgivningen 

(Holme 2008). Idag har generella insatser fått allt större företräde över individuella 

stödinsatser, med avsikten att öka tillgängligheten. Syftet med dagens funktionshinderspolitik 

är bland annat att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att leva som alla 

andra och kunna bestämma över sina egna liv. En grundprincip är att funktionshindrade ska 

kunna vara delaktiga och integrerade i alla arenor i samhället och ha tillgång till livsvillkor 

som motsvarar de övriga samhällsmedborgarnas. Funktionshinderspolitiken utgår från 

handlingsplanen ”Från patient till medborgare” som antogs av riksdagen år 2000. De mål som 

uttrycks i handlingsplanen är; full delaktighet för personer med funktionshinder i alla åldrar, 

samhällsgemenskap, och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor, pojkar, män och kvinnor med 

funktionshinder (Lindberg & Grönvik 2011).  

 

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

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

personer  

 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

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

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

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

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

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (Bergstrand 2012).  
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Bergstrand (2012) framhäver att LSS är en rättighetslag och när den enskilde uppfyller lagens 

krav och tillhör en av ovanstående personkretsar punkt 1-3 är han/hon berättigad till att få 

insatser enligt denna lag. LSS innefattar därför inte alla funktionshindrade. Bergstrand (2012) 

understryker att samhällets insatser för människor med funktionshinder har varit en viktig 

fråga för socialpolitiken. År 1989 tillsatte regeringen en handikapputredning. Anledningen till 

utredningen var att undersöka behoven av samhällets insatser för barn, ungdomar och vuxna 

med omfattande funktionshinder. LSS-lagen trädde i kraft den 1 januari år 1994 med beslut av 

riksdagen. LSS har en människosyn om att alla människor är lika värda och den enskildes 

funktionshinder ska inte hindra att den enskilde ska bemötas med respekt (Bergstrand 2012). 

 

Delaktighet 

De svenska handikappolitiska målen har sedan 1960-talet som huvudsyfte att personer med 

utvecklingsstörning ska vara delaktiga i samhället och ha samma rättigheter och skyldigheter 

som den övriga befolkningen. 

 

Delaktighet enligt FN:s standardregler och ICF (världshälsoorganisations klassifikation av 

funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa), är ”grundläggande i ett demokratiskt samhälle 

och finns stadgat i svensk lagstiftning samt i internationella deklarationer”. Begreppet innebär 

”full delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionshinder 

som för svensk handikappolitik och är ett mål för samhälles insatser”. Utifrån ett 

medborgarskapsperspektiv är begreppet delaktighet enligt LSS-lagen en förutsättning för ”ett 

gott liv” i samhället för personer som har en funktionsnedsättning (Blomberg, 2006:45). 

 

Molin (2004:61) refererar till Lindgrens och Sebas innebörd av delaktighet som lyder; ”I 

delaktigheten uppstår vår tillvaro. Genom att göra oss delaktiga av varandras liv skapar vi oss 

själva. Utan delaktighet finns vi inte till”. Molin (2004) beskriver att begreppet delaktigt 

innebär att ta del i något. Det kan vara när någon aktivt medverkar i något eller i en social 

gemenskap. 
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Självbestämmande 

Giertz (2012) lyfter fram FN:s tillkännagivande om mänskliga rättigheter och konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Enligt konventionen innebär 

självbestämmande att individen är oberoende och har frihet att göra egna val och individen 

har rätt att själv bestämma över sitt liv.  

 

Självbestämmande innebär att individen själv har rätt att bestämma hur sitt vardagsliv ska se 

ut. Oavsett behov av hjälp av andra, såsom personal med mera har brukaren rätt att själv 

bestämma över frågor som berör en själv (socialstyrelsen 2014). 

 

Genomförandeplan 

Huvudsyftet med en genomförandeplan är att personer som har rätt att få en insats, såsom 

“stöd”, “omsorg” eller “service” ska bli delaktiga och kunna ha inflytande över insatsens 

genomförande och uppföljning (Socialstyrelsen 2014). Insatsen som den enskilda individen 

fått beviljad enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller LSS ska bygga på respekt för personens 

integritet och självbestämmande. Både vuxna och barn som är funktionshindrade har olika 

förutsättningar för att kunna uttrycka sina känslor och behov, och det är då viktigt att 

personalen har kunskap om att kunna tolka och fånga upp individens behov oavsett skillnader 

i hur man uttrycker sig (Socialstyrelsen 2014). Att lyssna på brukarens önskemål och ge tid 

till brukaren att uttrycka sina behov, och att brukaren har en känsla av trygghet till 

verksamheten och en tillit till personal är viktiga utgångspunkter för brukarens 

självbestämmande och delaktighet. En annan förutsättning för personers delaktighet och 

självbestämmande är att bli accepterad som kapabel av sin omgivning; att man själv kan 

utforma den beviljade insatsen utifrån sina egna behov. Att kunna säga nej till att man inte vill 

ha genomförandeplan är också ett sätt att ha inflytande på (Socialstyrelsen 2014). 

 

Enligt 27§ 4st LSS ska ett beslut om insats enligt LSS verkställas omedelbart. En 

genomförandeplan utförs utifrån brukarens beslutade insats och verkställs med hänsyn till 

brukarens önskemål. Grunden till en genomförandeplan är att det finns ett beslut om en insats 

enligt LSS eller SoL som brukaren har fått, och skapar en klar struktur för det praktiska 

genomförandet. Enligt SoL 11:5 § och 21a LSS ska genomförandeplan dokumenteras 

(Larsson 2014). Hur en insats ska dokumenteras finns reglerad i Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU (Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa 
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fall) och LSS. I en genomförandeplan bör det framgå vad målet med insatsen är enligt 

nämndens beslut, vem som är ansvarig för genomförandeplanen, om den berörda individen 

har deltagit i dokumentationen av genomförandeplanen, hur/när olika aktiviteter genomförs, 

olika inblandade aktörer såsom sjukvårdpersonal och huvudmän, samt när och hur upprättning 

och uppföljning av genomförandeplanen har ägt rum (Socialstyrelsen 2014). 

 

Genomförandeplan ska skrivas ”personlig” utifrån den enskildes perspektiv, den ska se ut 

exakt som den enskilde vill och hur han/hon vill att insatsen ska användas för att tillgodose 

den enskildes behov. Vid dokumentering av genomförandeplan är det viktigt att använda ’’jag 

form’’ samt den enskildes namn beroende på personens grad av delaktighet, till exempel ”Det 

klarar jag/Zaza”. Genomförandeplanen ska dokumenteras på ett sätt som är begripligt för den 

berörda. Olika kommunikationshjälpmedel ska användas för underlättande av brukarens 

delaktighet i genomförandeplanen. Det används mallar – databaserade program för 

dokumentering av genomförandeplan, vilka skiljer sig från kommun till kommun och 

verksamhet till verksamhet (Socialstyrelsen 2014). Larsson (2014) påpekar att 

dokumentationen ska utföras med hänsyn till den enskildes integritet, och den ska innehålla 

tillräcklig, väsentlig och korrekt information. Med tillräcklig menas att dokumentationen av 

genomförandeplanen ska innehålla nödvändig information, och med väsentlig menas att 

dokumentationen ska innehålla information som är viktig för att verkställa ärendet. Med 

korrekt menas att de genomförandeplanen ska innehålla korrekt och nödvändig information 

om insatsen. Brukaren eller en anhörig till brukaren bör vara med i utformningen och 

uppföljningen av en genomförandeplan. Genomförandeplanen upprättas oftast med respektive 

kontaktperson till brukaren som känner brukaren bäst. Enhetschefer brukar inte, som regel 

vara med vid revideringar eller upprättande av genomförandeplanen (Larsson 2014). 

 
Bostad med särskild service 
 
Boende för vuxna regleras i 9§9 LSS och förekommer i tre huvudformer; gruppbostad, 

servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. De två föregående boendeformerna ingår 

under ”bostad med särskild service” (Socialstyrelsen 2007). Det övergripande målet för 

insatsen är att vuxna personer med funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor 

och kunna bo och leva som övriga samhällsmedborgare så långt det är möjligt (Erman 2008). 

För att de boende ska tillförsäkras goda levnadsvillkor ingår omvårdnad i ”bostad med 

särskild service”. Personalen har ett ansvar att ge stöd åt individen med personliga behov som 

han/hon inte kan utföra på egen hand. Innebörden av omvårdnad enligt LSS är inte allmänt 
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vedertagen men kan enligt socialstyrelsen sammanfattas som ”ett samlingsbegrepp för allt 

som en person behöver hjälp med i sin dagliga livsföring” (Socialstyrelsen 2007:38). 

Omvårdnaden ska utformas efter individens egna önskemål och behov, och respekt för 

individens integritet och självbestämmande ska ges. Utformningen av omvårdnaden ska följas 

upp kontinuerligt så att den avspeglar individens aktuella situation (Socialstyrelsen 2007).  

De personer som bor på en gruppbostad har ett så omfattande omsorgs- och tillsynsbehov att 

det måste finnas personal på plats dygnet runt för att de boendes behov ska bli tillgodosedda 

(Erman 2008). Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör antalet boende i en gruppbostad inte 

överskrida 3-5 personer. Anledningen till varför antalet boende är så begränsat är för att 

tillförsäkra att den enskilde individen ska kunna få en tydlig roll i gruppen och kunna knyta 

goda kontakter till både övriga boende samt personal. Den enskildes unika behov och 

önskemål blir även lättare synliga i en mindre grupp och individen får utrymme till att vara 

med och påverka sin livssituation (Socialstyrelsen 2007). Bostäderna är fullvärdiga, privata 

lägenheter som är anslutna till ett gemensamt utrymme. Gemensamhetsutrymmet finns som 

ett komplement till de egna lägenheterna så de boende har en möjlighet att välja mellan 

avskildhet och social samvaro. Socialstyrelsen skriver i sina föreskrifter att umgänget i 

gemensamhetsutrymmet alltid ska ske på den enskildes egna villkor och inte utifrån vad som 

anses vara mest effektivt (Socialstyrelsen 2007). 

 

Tidigare forskning 
Brukaren som subjekt eller objekt 

Individualisering (eng. personalisation) innebär att insatser blir skräddarsydda efter den 

enskildes önskemål och behov, istället för att individen ska behöva anpassa sig till den hjälp 

och det stöd som finns att erbjuda. Den enskilde blir genom detta ”empowered” till att ha 

ökad kontroll och större valmöjligheter över de insatser den tar emot i sin vardag (Sims & 

Cabrita Gulyurtlu 2013). 

 

En förutsättning för inflytande och självbestämmande, enligt Giertz (2012) är att brukaren ska 

få ett erkännande som ett subjekt. Omsorg utan erkännande leder å andra sidan till att 

individen ses som ett objekt där alla inblandade i den funktionshindrades liv kan tycka sig 

veta vad som är bäst för brukaren, vilket leder till att individens självbestämmande 

osynliggörs. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

poängteras att personer med funktionsnedsättning ska ses som medborgare med rättigheter, 
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snarare än objekt för medkänsla. De ska få möjlighet att vara aktiva subjekt i sina liv och ha 

rätt till sysselsättning och likhet inför lagen (Johnson 2013). Giertz (2012) menar att brukaren 

måste vara aktiv för att kunna vara subjekt i sitt liv. Hon belyser Goffmans 

interaktionsbegrepp, och menar att individens roll har betydelse för dess självbestämmande. 

Att ha rollen som “utvecklingsstörd” kan ha betydelse för att brukaren inte betraktas som 

kompetent att vara självständig. Brukarens självbild och styrka har stor betydelse för att 

han/hon inte ska hamna i den positionen där han/hon anses som bara “utvecklingsstörd” 

(Giertz 2012). Många brukare är däremot inte är vana vid att fatta egna beslut, då de länge har 

förlitat sig på andra i deras omgivning för att deras behov ska bli tillgodosedda. Detta har 

medfört att brukarna fått dåligt självförtroende och utvecklat ett stort beroende av, och stor 

respekt för personalen. Brukarna tenderar därför att göra det som personalen säger, även om 

det krockar med deras egna önskemål (Widerlund 2007).  

 

Att kommunicera med brukaren 

Att kunna kommunicera med vår omgivning är väsentligt för att vi ska kunna delta fullt ut i 

samhället, och kunna uttrycka oss. Har man talsvårigheter, menar Hodge (2007), finns det risk 

för att man utsätts för marginalisering från samhället. Alternativa hjälpmedel (allt från gester 

till avancerade ”voice output communication aids”) kan på så sätt hjälpa människor att hitta 

andra sätt att kommunicera med sin omgivning på.  

 

De individer som inte kan uttrycka sina önskemål och föra sin talan är de mest utsatta, och får 

konsekvensen av att personer i deras omgivning talar åt dem (Giertz 2012). En studie där 

Hodge (2007) intervjuat 31 personer med talsvårigheter illustrerar denna problematik, där 

intervjupersonerna hade med sig stödpersoner som de visade stort beroende till. Istället för att 

tolka och översätta intervjupersonens svar tog stödpersonerna ibland en större roll och talade 

åt intervjupersonen istället för att fungera som en tolk. Hodge (2007) menar att vissa 

hjälpmedel kan anses som tidskrävande för folk i den funktionshindrades omgivning, vilket 

leder till att individen inte får utrymme och tid att uttrycka sina åsikter.  
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Möjligheter och hinder för delaktighet och självbestämmande 

Giertz (2012) lyfter fram att enligt lagen har en individ med funktionsnedsättning rätt till att 

själv fatta beslut. Själva funktionsnedsättningen hos varje enskild individ medför en 

påtvingad ofrihet och leder till en beroendeställning och skapar problem för individens 

självbestämmande och delaktighet. Individens rätt till självbestämmande är ett krav men 

omgivningen har svårt att förbise individens fysiska funktionsnedsättning. En god relation 

mellan brukaren och hjälparen är en förutsättning för att främja individens självbestämmande 

och inflytande (Giertz 2012)  

 

Widerlunds (2007) studie indikerar att det kan finnas omfattande hinder för att personer med 

utvecklingsstörning som bor på gruppbostad ska få bestämma över sina liv. Några 

problemområden som synliggörs är organisatoriska, sociala och kommunikativa hinder. Inom 

personalgruppen hade exempelvis några informella ledare trätt fram som utgjordes av 

personal som hade arbetat där en längre tid. Detta gjorde det svårt för vikarier eller 

nyanställda att komma med nya förslag och idéer som gick emot ”ledarnas” uppfattningar. Ett 

”arbetarkollektiv” hade även bildats, där vissa regler utarbetats som förhindrade ett 

förändringsarbete inom organisationen. Viss personal upplevde även att det fanns en brist på 

arbetsledning och handledning, och efterfrågade ett praktiskt stöd i hur personalen skulle 

driva utvecklingsarbetet (Widerlund 2007). Ytterligare ett hinder som Widerlund (2007) 

varnar för handlar om brist på reflektion kring innebörden av begreppen delaktighet och 

självbestämmande. Majoriteten av personalen i hennes studie hade ingen tydlig definition av 

begreppen, och verkade inte heller ha reflekterat över att det är de som har ansvaret att se till 

att begreppen implementeras i det dagliga arbetet. Detta kan tyda på att de politiska målen 

inte tas på allvar och inte ses som något som bör prioriteras (Widerlund 2007). 

 

Individen och samhället 

I en italiensk-amerikansk studie understryker Soresi et al (2011) vikten av att samhället i stort 

tar ansvar för att personer med funktionsnedsättning ska bli inkluderade, delaktiga, och få 

självbestämmande i sin vardag och i den miljö de verkar i. Soresi et al (2011) hänvisar till 

forskning som visar att synen på funktionsnedsättning har genomgått stora förändringar, där 

en miljörelativ förklaringsmodell har ersatt en medicinsk. Funktionsnedsättning ses inte 

längre som något som är en del av en person, utan snarare som något som uppstår i relation 

till en miljö som inte är anpassad efter allas behov. Att rikta fokus mot hur personer med 

funktionsnedsättning interagerar med den miljö de lever i anser Soresi et al (2011) därför som 
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en förutsättning för att främja full delaktighet i samhället. Aktörerna som verkar i dessa 

miljöer får då en viktig roll för att riva de barriärer som finns, och förhindra att nya barriärer 

bildas.  

 

Johnson (2013) skriver att även om stora ansträngningar har gjorts för att personer med 

funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället, finns det fortfarande vissa grupper som 

marginaliseras. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan 

användas som grund för att förändra attityder och värderingar som resten av samhället har 

mot personer med funktionsnedsättning (Johnson 2013). Förändringar i attityder är ett viktigt 

första steg, men är inte tillräckligt för att ett förändringsarbete ska ske. Att samhällets 

invånare visar ett praktiskt engagemang för att minska segregationen och isoleringen mellan 

personer med och utan funktionsnedsättning är nödvändigt (Soresi et al 2011). 

 

Teoretisk utgångspunkt 
I vår studie har vi valt att använda oss av teorier om individualisering, erkännande och 

Goffmans stämplingsteori för att analysera vårt insamlade material.  

 

Individualisering 

En historisk tillbakablick visar att samhällsstrukturen har genomgått stora förändringar, vilket 

i sin tur har medfört konsekvenser för individens självuppfattning och roll i samhället. I 

Europa var människan exempelvis under medeltiden inordnad i ett starkt kollektiv. Det 

kollektiva försvagades under renässansen och i det moderna samhället har människan alltmer 

kommit att ses som en oberoende individ (Lindkvist 2003). Halman och Pettersson (1995) 

skriver att en utveckling mot ett allt mer differentierat samhälle har gjort att de olika 

samhällssfärerna såsom familj, ekonomi och politik har fått ett större oberoende till varandra. 

Denna differentiering har även gjort att individen har fått ökade möjligheter som inte funnits 

tidigare och fått ett större ”självbestämmande i förhållande till samhället och varandra” 

(Halman & Pettersson 1995:11). 

Oscarssons (2005) förklaring av begreppet individualisering är att varje individ är unik. 

Individualiseringen betyder att individen kan framhäva sig på det sätt som individen själv vill 

utan att tillåta det kollektiva att bestämma över en. I det senmoderna samhället är individen 

oberoende och en självständig medborgare i samhället. Innebörden av individualiseringen för 

den enskilde individen är att den är fri gentemot sedvänjor och sociala bindningar. Detta 
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innebär att individen får utforma sitt liv utifrån sitt eget perspektiv och individen ses som en 

viktig aktör i samhället. Det innebär också ett svagt band mellan varje enskild individ och det 

kollektiva där kollektiv makt och inflytande över individen minskar. Oscarsson (2005) 

hänvisar till Ulrich Becks förklaring av individualisering, som innebär att individen blir 

tvingad till individualisering efter upplösningar av gamla livsformer och uppkomster av nya 

livsformer i det industrialiserade samhället. Beck (2000) menar även att samhällsproblem har 

en tendens att uppfattas som personliga problem och misslyckanden hos en individ, och ses 

därmed inte som en fråga för samhället eller politiken. Bauman (2002) refererar till Offe som 

menar att individer som har en lägre position i samhället och mindre resurser blir beroende av 

det kollektiva och förlorar då en del av sin valfrihet och individualitet.  

 

Lindkvist (2003) skriver att vi är beroende av människor i vår omgivning, som har levt före 

oss, för att kunna överleva. Ett så kallat mellanmänskligt beroende finns därför i samhället. 

Detta är inte konstant utan är i ständig rörelse. Lindkvist hänvisar till Elias som menar att vi 

på grund av vårt beroende till andra inte kan ”ses för sig” då vi alltid är en del av något slags 

sammanhang eller någon slags formation. Elias understryker däremot att detta inte utesluter 

vår individualitet då de nätverk som varje människa ingår i är unika och bidrar till att vår 

utveckling skiljer sig åt från varandras. En förutsättning för individualisering är att individen 

både har en kollektiv tillhörighet samtidigt som hon/han har möjligheten att ”kliva ur” denna 

roll och få en viss distans till sin omgivning. Människan måste därför både kunna vara en del 

av en gemenskap samtidigt som hon/han ska kunna betrakta sig själv som självständig och 

avskild från kultur, tradition och natur (Lindkvist 2003). Lindkvist refererar till Montaignes 

som menar att Elias definition av individualisering kan sammanfattas som; ”Att inte låta sig 

fångas men samtidigt höra till” (Lindkvist 2003:60).  

 

Stämplingsteori 

Redan vid ett första möte med en person får vi vissa uppfattningar om hans/hennes karaktär 

och kategoriserar honom/henne efter våra föreställningar. Dessa uppfattningar är omedvetna, 

och det är först när någon avviker från dessa som vi blir medvetna om att de finns. Goffman 

(2011) skiljer mellan en individs virtuella sociala identitet och faktiska sociala identitet. Den 

föregående utgörs av de egenskaper vi tillskriver en person. Den virtuella sociala identiteten 

behöver däremot inte säga något om de faktiska egenskaper och karaktär som en person har, 

som istället utgör en persons faktiska sociala identitet.  
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När de personer vi träffar på i vår omgivning har en egenskap som upplevs som avvikande, 

stämplas de som mindre värda i våra ögon. Genom denna stämpling tillskrivs personerna ett 

stigma, som innebär att en individ på ett oönskat sätt avviker från ”det normala”. Goffman 

(2011) synliggör tre olika typer av stigma; fysiska missbildningar, brister i den personliga 

karaktären och ”tribala” stigman som utgörs av exempelvis vår etnicitet, religion (Goffman 

2011).  

 

Att ha/få rollen som stigma har sina konsekvenser för den enskilde individens självidentitet 

och självbild. Detta leder till att den som ses som avvikare skapar olika strategier såsom att 

exempelvis försöka dölja eller åtgärda sitt stigma, genom att framhäva problem i samspel med 

andra, eller att presentera sig utifrån andras förväntningar (Goffman 2011). Personer som har 

en funktionsnedsättning som avviker från det “vanliga” kategoriseras som annorlunda på 

grund av sina ”fysiska missbildningar”. Den funktionshindrade blir identifierad som sitt 

funktionshinder av allmänheten med undantag från vissa personer som är nära knutna till 

individen. Genom att bli kategoriserad utifrån sitt funktionshinder uppmärksammas individen 

som avvikare mer än människa och upplevs som mindre värda i andras ögon (Giertz 2012). 

 

Erkännande 

Heidegren (2009) poängterar att erkännande har en stor betydelse för att en människa ska 

kunna ha en positiv självbild och för att den enskilde individen ska utveckla och bevara en 

personlig identitet. Heidegren (2009) refererar till Fichte som menar att en förutsättning för 

att ge erkännande till en annan människa är att vi gör en inskränkning i vår egen frihet. Detta 

innebär att vi låter våra egna intressen stå tillbaka för att istället ge utrymme för en annan 

människas handlingsfrihet (Heidegren 2009).  

 

Med utgångspunkt i Mead menar Heidegren (2009) att en social process och en social 

kontext, som utgörs av personer i en individs omgivning, är avgörande för att en individ ska 

kunna utveckla en personlig identitet. Denna utveckling sker genom hela livet. Den enskilde 

internaliserar de attityder som folk runtomkring bär på och gör ett perspektivövertagande. På 

så sätt är den självbild vi utvecklar beroende av hur andra ser på oss. Detta kallar Mead för en 

individs ”Me” som leder till att en människa agerar utifrån de förväntningar som finns i 

hans/hennes omgivning. Mead talar även om något som han benämner för ”I” och som står i 

kontrast till ”Me”. Som individer vill vi kunna separera oss från andra och nå ett 
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självförverkligande. Det är detta som kallas för ”I” och utgår från att varje individ är unik 

(Heidegren 2009). 

 

Heidegren (2009) tolkar Kuhlmanns diskussion kring vad ett erkännande bör betyda för 

personer med en funktionsnedsättning. Han lyfter fram erkännande utifrån två olika synsätt; 

ett medborgarrättsperspektiv och ett normaliseringskritiskt perspektiv. Gemensamt för båda 

perspektiven är att varje individ ska ses som lika värda och accepteras precis som de är. Det 

föregående perspektivet utgår från en tes om faktisk likhet där alla människor har förmågan att 

bli självständiga individer. Det senare perspektivet har sin utgångspunkt i en tes om faktiskt 

olikhet, där alla människor skiljer sig åt från varandra. Detta gör att innebörden av att vara 

människa är olika för olika individer. Vidare menar Heidegren att samhället ska erbjuda hjälp 

och stöd till de personer som inte kan tillgodose sina egna behov. Denna omsorg är ett sätt att 

ge erkännande på och ska garantera dessa individer lever ett gott liv (Heidegren 2009).  

 

Metod 
Det finns två huvudströmningar inom vetenskapsfilosofin; hermeneutik och positivism. 

Hermeneutiken har en humanvetenskaplig inriktning, och handlar om att förstå och att tolka. 

Den växte fram som ett alternativ till positivismen, där man söker förklara orsakssamband 

genom observerbara och registrerbara data som kan uppfattas med våra sinnen, så kallad 

sinnesdata (Thomassen 2007). Förståelse i en hermeneutisk mening innebär att kunna leva sig 

in i andra människors liv och om att få en inblick i människors inre tankar och erfarenheter. 

Schleiermacher menar att för kunna förstå något så krävs det alltid en form av tolkning, vilket 

kan leda till att missförstånd uppstår. I denna tolkningsprocess är språket en förutsättning, 

som både kan begränsa och göra det möjligt för en person att uttrycka sig beroende på om 

man ser språket ur en objektiv eller en subjektiv dimension (Thomassen 2007).  

Vi vill undersöka personliga upplevelser som omsorgspersonal och enhetschefer besitter. Vårt 

syfte kan därför härledas från hermeneutiken. Omsorgspersonal och enhetschefer är två av de 

professioner som arbetar närmast brukaren och som har ett ansvar att förverkliga de politiska 

målen. Genom att intervjua personer ur dessa yrkesgrupper och ta del av deras kunskap och 

upplevelser, kan vi få en ökad förståelse för brukarens delaktighet och självbestämmande 

utifrån intervjupersonernas perspektiv.  
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Kvalitativ metod 

Olika metoder har utvecklats för att vi ska kunna få kunskap om samhällsprocesser. I vår 

uppsats har vi valt att utgå från en kvalitativ metod. Enligt Ahrne och Svensson (2011) syftar 

kvalitativa metoder till de typer av metoder som grundar sig på observationer, analys av text 

och intervjuer. Kvalitativ data eller empiri kan innefatta exempelvis intervjusamtal och 

observationsanteckningar och används för att studera fenomen såsom upplevelser, tankar och 

känslor som är svåra att förnimma. Detta står i kontrast till kvantitativ data som istället berör 

sådant som kan mätas och beräknas, såsom ålder och antal (Ahrne & Svensson 2011). 

Kvalitativ metod ansågs som en lämplig utgångspunkt i vår studie då våra frågeställningar 

berör hur det praktiska arbetet med personer med funktionsnedsättning utformas. Detta 

upplever inte vi som något som vi kan komma åt med kvantitativa metoder, utan det handlar 

snarare om att ta del av åsikter och upplevelser hos de personer som arbetar i denna miljö. 

Val av datainsamlingsmetod 

Ahrne och Svensson (2011) poängterar att det ställs krav på forskaren att påvisa 

tillvägagångsättet och att argumentera för de metoder som forskaren har använt sig av för 

insamling av data. Intervjuer är ett relevant metodval om en forskare exempelvis har av 

intresse att få en förståelse för förhållanden i en viss miljö, eller vill komma åt vad olika 

individer i denna miljö känner och upplever (Ahrne och Svensson 2011). De professioner som 

arbetar nära brukaren bär på en stor kunskap om brukarens förutsättningar och genom att 

komma åt deras upplevelser och erfarenheter av det praktiska arbetet kunde vi få fram en 

relevant empiri som knöt an till vårt syfte. 

 

Vi har använt oss av semistrukturerad kvalitativ intervju med omsorgspersonal som jobbar på 

gruppbostäder, samt enhetschefer för att samla in empiri för genomförande av vårt syfte. 

Genom att använda oss av öppna frågor har vi gett intervjupersonen en inbjudan att berätta 

om sina upplevelser med egna ord, istället för slutna frågor som begränsar intervjupersonens 

svarsalternativ (Bryman 2002). Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) pekar på att det finns 

både för-och nackdelar med att använda sig av intervjuer som metod för insamling av empiri. 

Fördelen med intervjuer är att forskaren kan få en snabb inblick i sitt forskningsområde 

utifrån det som intervjupersonerna berättar. Nackdelen med intervjuer är att forskarens 

resultat istället blir beroende av det intervjupersonen väljer eller inte väljer att dela med sig 

av.   
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Urval av intervjupersoner 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) styrs urvalet av forskningsfrågan/forskningsfrågorna. I vår 

studie har vi gjort ett tvåstegsurval, vilket innebär att vi i ett första steg valt ut vilka 

organisationer som vi ska kontakta för att få tag på våra intervjupersoner (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). Då våra forskningsfrågor berör personer med 

funktionsnedsättning som har insatsen bostad med särskild service vi har valt verksamheter 

inom detta område. I nästa fas i tvåstegsurvalet valdes de specifika personer inom 

organisationen som skulle intervjuas ut (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Vi har 

genomfört intervjuer med sex omsorgspersonal som arbetar på gruppbostäder samt tre 

enhetschefer för gruppbostäder. Dessa yrkesgrupper har olika ansvar gentemot brukaren men 

är båda viktiga aktörer för att tillförsäkra brukaren goda levnadsvillkor. Omsorgspersonalen 

arbetar nära brukaren och har ett ansvar att se till att de politiska målen översätts i praktiken. 

Enhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheterna och ska vägleda personalen i 

deras arbete. Genom att intervjua personer från dessa olika yrkesgrupper har vi på så sätt fått 

en bredare insyn i arbetet med brukaren och med delaktighet och självbestämmande. 

 

Vi har kontaktat både enhetschefer och personal på respektive verksamhet och låtit respektive 

individ sköta urvalet av intervjupersoner åt oss. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) skriver 

att det mest optimala är att forskaren själv kan göra ett slumpmässigt urval, då det finns en 

risk att samordnaren väljer ut personer som ska ge ett positivt intryck av verksamheten. På 

vissa verksamheter har däremot två personal själva tackat ja till att bli intervjuade direkt vid 

första kontakten via telefon utan slumpmässigt urval av enhetschef/samordnare, vilket anser 

vi är väldigt positiv. Runt hälften av de personer vi kom i kontakt med tackade nej till att 

ställa upp på intervjuer. Många av de som tackade nej gjorde detta vid första kontakt, och den 

vanligaste anledningen till att avböja en intervju var på grund av tidsbrist. Hos flera av de som 

avböjde kunde vi däremot se en stark vilja att ställa upp. Vi upplevde att enhetschefer 

generellt hade lättare att tacka ja än omsorgspersonal. En av de intervjuade enhetscheferna, 

vars personalgrupper inte ville ställa upp på intervju, uttryckte att det kunde bero på en viss 

rädsla hos omsorgspersonalen att bli granskade i sitt arbete, och att viss personal kunde känna 

sig obekväma och underlägsna på grund av asymmetri i mötet. Andra personalgrupper vi kom 

i kontakt med tackade däremot ja vid första kontakt och verkade inte uppleva någon rädsla för 

att bli intervjuade. Det kan även vara så att alla inte är bekväma med att bli intervjuade. Vi har 

ingen anledning till att tro att det finns någon annan orsak till det stora bortfallet än vad som 

nämnts ovan. Vi känner att det stora bortfallet i vår studie i viss mån har påverkat vårt 
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resultat, då intervjupersonernas åsikter är högst personliga, och hade några av de som avböjde 

ställt upp hade vi säkerligen fått en aning annorlunda empiri. Vi har däremot kunnat urskilja 

vissa gemensamma mönster i våra intervjupersoners svar, och genom att jämföra vår 

insamlade empiri med liknande studier har vi kunnat uppnå en viss generaliserbarhet.  

 

Tillvägagångssätt 

Den första kontakten med verksamheterna skedde över telefon och via mail. Ett 

informationsbrev och en intervjuguide (se bilaga 1 & 2) skickades ut till de som visade 

intresse av att delta i vår studie. I informationsbrevet presenterades övergripande information 

om studiens syfte och genomförande. Det framgick även att intervjupersonernas uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuguiden beskrev de teman som intervjutillfället 

skulle behandla. Vid återkommande kontakt var det flera personer som tackade nej, men 

några hänvisade vidare till en kollega som de upplevde var intresserad av att ställa upp. Denna 

process gjorde att vi fick lägga mer tid på att hitta intervjupersoner än vi hade planerat. 

Samtliga intervjuer skedde ansikte mot ansikte där vi åkte ut till intervjupersonens arbetsplats. 

Intervjuerna skedde enskilt med undantag av den sista verksamhet vi besökte där två personal 

valde att intervjuas gemensamt. Vi gav alla intervjupersoner möjlighet att välja hur de själva 

ville lägga upp intervjun för att göra det mer bekvämt för dem. Inför varje intervju tillfrågades 

intervjupersonen om tillstånd att spela in intervjuerna på mobiltelefon och vi gav även 

information om att det inspelade materialet kommer att raderas efter vår studie examinerats. 

De genomförda intervjuerna utgick från förutbestämda teman som intervjupersonerna hade 

fått ta del av tidigare i intervjuguiden. Tidsmässigt skilde sig intervju från intervju beroende 

på vad intervjupersonerna valde att dela med sig av (den kortaste intervjun tog cirka 14 

minuter och den längsta tog runt 1 timme och 19 minuter). Under vissa av intervjuerna 

pratade intervjupersonen mer fritt och under andra fick vi som intervjuare ställa fler 

följdfrågor för att styra intervjuerna vidare.  

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades de ord för ord. Bearbetningen av 

materialet skedde i form av att de transkriberade intervjuerna lästes igenom och viktiga teman 

som var särskilt framträdande valdes ut. Under bearbetningen och analysen av empirin har vi 

tillämpat de tre stegen; sortera, reducera och argumentera som Rennstam och Wästerfors 

(2011) lyfter fram. Sortera handlar om att få en överskådlighet och om att bli väl förtrogen 

med sitt material. Vid sortering kodas empirin, och Rennstam och Wästerfors (2011) hänvisar 

till Charmaz som talar om initial/öppen kodning samt selektiv/fokuserad kodning. Vid den 
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första läsningen av de transkriberade intervjuerna lades ingen större vikt vid att se helheten, 

eller hitta sammanhängande mönster i materialet. En mer spontan genomgång och kodning 

gjordes där vissa framträdande svar noterades, vilket faller i linje med den öppna/initiala 

kodningen (Rennstam & Wästerfors 2011). I ett andra steg lästes empirin mer djupgående och 

i marginalen av intervjumaterialet skrev vi de teman som varje stycke handlade om för att få 

en större struktur på vårt material och för att kunna börja urskilja mönster. På så sätt gjordes 

en selektiv/fokuserad kodning. Denna kodning genomfördes två gånger, där inte samtliga av 

de teman vi fick fram vid första kodningen riktigt knöt an till vårt syfte. Genom en andra 

selektiv/fokuserad kodning läste vi igenom intervjumaterialet på nytt och kunde urskilja åtta 

teman som knöt an till frågeställningarna och syftet med studien; Genomförandeplan som ett 

verktyg för delaktighet och självbestämmande, Funktionsförmåga, Hjälpmedel för 

kommunikation, Anhöriga, Välmående vs. Önskemål, Kultur i arbetsgruppen, Arbeta lika, 

Intervjupersonernas syn på delaktighet och självbestämmande. 

 

Under sorteringen av empirin gjordes även en reducering där det material, i form av våra 

teman, som relaterade till våra frågeställningar och syftet valdes ut. Ibland fick vi stryka stora 

delar av intervjuer där svaren, trots att de var intressanta och viktiga, inte var relevanta för vår 

studie. I resultatet och analysen kopplade vi vår empiri till våra valda teorier och jämförde 

vårt resultat med tidigare forskning. På så sätt tillämpade vi det tredje steget argumentering 

(Rennstam & Wästerfors 2011).  

 

Ansvarsfördelning 

Många delar av denna studie har delats upp mellan oss och skrivits enskilt. Ingen av oss har 

däremot haft ensamt ansvar för ett helt avsnitt. Exempelvis i avsnitten tidigare forskning/teori 

ansvarade vi för några artiklar och teorier var. Vi träffades sedan för att gå igenom innehållet 

gemensamt. Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans, men vi delade upp de inspelade 

intervjuerna mellan oss och transkriberade några var. Några mer omfattande avsnitt i 

uppsatsen, som resultat/analys och diskussion, har främst skrivits gemensamt.  
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Trovärdighet 

Läsaren av en forskningsstudie skall kunna förlita sig på de resultat som framkommit. Ahrne 

och Svensson (2011) understryker att trovärdigheten i en forskningsstudie är väldigt viktigt 

för att den ska godkännas som en vetenskaplig forskning. Transparens, triangulering och 

återkoppling till fältet är begrepp som Ahrne och Svensson (2011) beskriver möjliggör en 

forsknings trovärdighet. Transparens innebär att läsaren kan kritisera och ha synpunkter på 

forskningen. Genom att skildra vår forskningsprocess som vi har gjort ovan ger vi läsaren en 

insyn i, och en möjlighet att kritiskt granska alla de steg som vi genomgått i vår studie. 

Triangulering betyder att forskaren kombinerar olika metoder för att samla in sin empiri. På 

så sätt angriper forskaren ett fenomen från mer än ett håll och kan då få en mer objektiv 

redogörelse för fenomenet (Ahrne & Svensson 2011). Då vi endast använt oss av intervjuer 

som metod begränsar detta det resultat vi har kommit fram till i vår studie. I en intervju väljer 

intervjupersonen själv vad han/hon vill dela med sig av och resultatet blir på så sätt beroende 

av intervjupersonens svar Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011). Genom att även tillämpa 

exempelvis observationer i vår studie på de verksamheter där våra intervjupersoner arbetar 

hade vi kunnat observera hur det dagliga arbetet faktiskt går till, och på så sätt hade vi skapat 

triangulering i vår studie. Att låta de personer som studerats läsa igenom och kommentera på 

det resultat som forskaren kommit fram till i sin studie kallas för återkoppling till fältet. I vår 

studie har vi på grund av tidsbrist inte haft tillfället att skicka ut resultatet till våra 

intervjupersoner och ge dem möjlighet till att komma med synpunkter. 

 

Ytterligare något som kan påverka en studies trovärdighet är möjligheten till generalisering. 

Detta innebär att resultatet i en studie kan appliceras på en annan miljö eller användas för att 

säga något om den större populationen (Ahrne & Svensson 2011). Vidare skriver Ahrne & 

Svensson (2011) att det inte finns samma möjligheter inom kvalitativ forskning att 

generalisera sitt resultat som det gör inom kvantitativ forskning. Ett sätt att öka 

generaliserbarheten för vår studie kan däremot vara att jämföra vårt resultat med andra 

liknande studier, vilket vi har gjort under avsnittet ”Resultat och analys”.  
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Etiska överväganden 

Huvudsyftet med Lag om etikprövning av forskning som avser människor är att skydda den 

enskildas integritet vid forskning. Forskaren har därmed en skyldighet att skydda 

informanternas integritet. Enligt etikprövningslagen har forskaren en skyldighet att informera, 

anonymisera och ha informanternas samtycke. Informanternas deltagande ska vara frivilligt. 

Vetenskapsrådet (2011) påpekar att det är viktigt att forskaren har ett etiskt och medvetet 

förhållningssätt i förhållande till andra människor genom att reflektera över hur man bör 

handla, ta hänsyn till, och skydda varje enskild individ som deltar i en studie 

(Vetenskapsrådet 2011). 

Vetenskapsrådet (dåvarande HSFR) har myntat fyra forskningsetiska principer som ska gälla 

för all forskning inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär att de personer som ska ingå i en studie 

informeras om villkoren för deras deltagande. Där ska bland annat studiens syfte framgå. 

Samtyckeskravet betyder att en forskare har en skyldighet att erhålla en persons samtycke att 

ingå i en studie. Den enskilde har även rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande utan att det 

leder till negativa konsekvenser för honom/henne. Konfidentialitetskravet innebär att de 

deltagandes personuppgifter förvaras oåtkomliga för obehöriga. All information som kan leda 

till att en person identifieras ska behandlas på ett sätt som gör att han/hon ej kan identifieras 

av utomstående. Nyttjandekravet betyder att forskaren endast får använda de uppgifter som 

samlats in om de enskilda deltagarna i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Dessa 

principer har vi haft i åtanke under studiens alla steg. I informationsbrevet upplyste vi bland 

annat om studiens syfte och genomförande, och tydliggjorde att deltagandet från 

intervjupersonernas sida var frivilligt och närsomhelst kunde avbrytas. Vi lämnade även våra 

kontaktuppgifter för att ge möjligheten för personerna att kontakta oss vid ytterligare frågor 

och funderingar. Inför varje intervju försäkrade vi även att intervjupersonerna samtyckte till 

att vi spelade in intervjuerna. I resultatet/analysen anonymiserades intervjupersonerna, och vi 

valde att inte skriva ut namnen på de orter där personerna arbetar för att möjliggöra deras 

anonymitet. Vi var även noga med att utelämna alla uppgifter som skulle kunna användas för 

att identifiera någon av intervjupersonerna.  

Andersson & Swärd (2008) beskriver att intervjuer ger upphov till asymmetriska möten. 

Intervjupersonen hamnar i en utsatt situation, där det inte sker ett ömsesidigt utbyte av 
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information. De frågor som intervjuaren väljer att ställa begränsar vad intervjupersonen har 

möjlighet att uttrycka, och det blir då viktigt för intervjuaren att kunna fånga upp 

intervjupersonens berättelse (Andersson & Swärd 2008). Under samtliga intervjutillfällen har 

vi utgått från ett fåtal teman som intervjupersonerna sedan fått tala fritt kring. De följdfrågor 

som tillkom hade främst karaktären av öppna frågor för att inte begränsa intervjupersonernas 

svar och ordval, och inte leda in dem till vissa svar. För att göra intervjupersonerna mer 

bekväma erbjöd vi även i vissa fall möjligheten att genomföra intervjun gemensamt med en 

kollega. 

 

Resultat och analys 

Intervjuer har genomförts med nio informanter, varav sex av dem är personal på 

gruppbostäder och tre arbetar som enhetschefer. Intervjuperson 1 är enhetschef i en 

mellanstor kommun och ansvarar för tre gruppbostäder för personer med grav 

utvecklingsstörning. Intervjuperson 2 är enhetschef i ett mindre samhälle med ansvar för en 

gruppbostad för personer inom autismspektrumet. Där bedrivs öppen rättspsykiatrisk vård 

under tvångslagstiftning. Intervjuperson 3 arbetar i en mindre kommun som enhetschef för 

fyra gruppbostäder för personer som tillhör personkrets 1 och har utvecklingsstörning 

kombinerat med andra funktionsnedsättningar. Intervjuperson 4-7 är anställda på en 

gruppbostad i en mellanstor kommun. Samtliga av de boende har en lindrig 

utvecklingsstörning varav vissa även har Downs syndrom, ADHD, Williams syndrom, autism 

eller Tourettes syndrom. Intervjuperson 8-9 arbetar på en gruppbostad i ett mindre samhälle 

för personer med olika funktionsnedsättningar såsom Downs syndrom, autism och Cerebral 

Pares (CP).  

 

Resultatet och analysen har nedan indelats i åtta olika teman som kunde urskiljas när vi gick 

igenom det transkriberade intervjumaterialet. Våra teman är som följer; Genomförandeplan 

som ett verktyg för delaktighet och självbestämmande, Funktionsförmåga, Hjälpmedel för 

kommunikation, Anhöriga, Välmående vs. Önskemål, Kultur i arbetsgruppen, Arbeta lika, 

Intervjupersonernas syn på delaktighet och självbestämmande. 
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Genomförandeplan som ett verktyg för delaktighet och självbestämmande 

En genomförandeplan syftar till att ge en brukare möjlighet till att vara delaktig och ha 

inflytande över hur hans/hennes beviljade insats ska utformas. Enligt 6§ LSS ska inflytande 

och självbestämmande ges till den enskilde individen över beviljad insats (Socialstyrelsen 

2014). Utifrån intervjumaterialet framgår det att intervjupersonerna använder sig av 

genomförandeplaner i sina verksamheter. Vi kunde däremot urskilja att vissa organisatoriska 

hinder på en verksamhet har lett till att genomförandeplanerna inte har blivit uppdaterade på 

länge. Personalen på samma verksamhet kände en osäkerhet över hur de ska arbeta med 

genomförandeplanerna och vad de ska innehålla. Under en period har det inte heller funnits 

någon enhetschef på plats. Detta har gjort att arbetet med genomförandeplanerna har fallit lite 

mellan stolarna och inte alltid efterlevts i det praktiska arbetet. Exemplet visar att det krävs 

mycket för att arbetet med genomförandeplanerna ska fungera. Det krävs att personalen 

besitter tillräckliga kunskaper om hur arbetet ska gå till, och förutsätter även goda 

organisatoriska förhållanden i verksamheten. Vad dessa brister kan få för konsekvenser för 

den enskilde brukaren kom inte fram i vårt material, men det går att tänka sig att det kan ha 

inverkan på brukarens möjligheter till att uttrycka sina önskemål, och kan även avspegla att 

arbetet med genomförandeplaner inte prioriterats.  

 

Giertz (2012) menar att individens roll och egen självbild har betydelse i allt socialt 

sammanhang. Individualisering betyder att individen kan framhäva sig på det sätt som 

individen själv vill utan att tillåta det kollektiva att bestämma över en. Detta innebär att 

individen får utforma sitt liv utifrån sitt eget perspektiv och individen ses som en viktig aktör i 

samhället. Det innebär också ett svagt band mellan varje enskild individ och det kollektiva där 

kollektiv makt och inflytande över individen minskar (Oscarsson 2005). I det insamlade 

materialet framkommer att en genomförandeplan alltid ska utgå ifrån den enskildes önskemål, 

och det understryks att genomförandeplanen är viktig för att kunna utföra den beviljade 

insatsen. Det framgår att kontaktpersonen för en brukare alltid medverkar vid 

upprättandet/uppföljningen av genomförandeplanerna. Vilka de övriga deltagarna är kan 

skilja sig från fall till fall. Exempelvis gode män, sjuksköterska, enhetschef och anhöriga kan 

närvara. Brukaren medverkar själv beroende på sin förmåga och om han/hon själv vill. 

Brukarna har själva mandaten att bestämma vilka som ska vara närvarande vid upprättandet 

av genomförandeplanen, och det förekommer att vissa brukare inte kan medverka på grund av 

att deras funktionssättning hindrar dem. I de fall som brukaren inte själv kan delta vid 

genomförandeplanen får personalen använda sig av olika strategier för att få fram hans/hennes 
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önskemål. Ett exempel på detta är att personalen har enskilda samtal lite då och då med den 

enskilde. Bauman (2002) refererar till Offe som menar att individer som har en lägre position 

i samhället och mindre resurser blir beroende av det kollektiva och då förlorar en del av sin 

valfrihet och individualitet. Brukarens funktionsnedsättning kan på så sätt ses som ett hinder 

för att individen ska vara självständig och kunna uttrycka sina behov vid utformningen av 

insatsen. Detta leder till att han/hon blir beroende av folk runtomkring att upprätta 

genomförandeplanen och förmedla hans/hennes behov och önskemål i brukarens ställe.  

 

Utifrån intervjumaterialet är det tydligt att brukaren inte alltid har förmågan att förstå syftet 

med genomförandeplanen. På en av verksamheterna brukar de möten där 

genomförandeplanen diskuteras mer får formen av en fikastund och där brukaren vill bjuda in 

så många som möjligt. En intervjuperson berättar dock att brukaren ändå förstår att 

genomförandeplanen handlar om ”hur man ska ha det här (gruppbostaden) och hur man ska 

ha det på jobbet”.  

 

”Asså genomförandeplan för dom är ju mer att nu ska vi träffa alla; chefen, och den blir 

som en kul fikastund för dom och vad de ska ha till fikat, och det är det som blir 

koncentrerat. Och sen att allt fokus är ju på dom.”  

 

Utifrån intervjumaterialet framkommer mönster av att personalen ibland tenderar att vara för 

hjälpande mot brukaren och ”överhjälper” när det istället handlar om att hjälpa brukaren att 

klara sig själv. Om man istället bryter ner en insats, såsom en duschsituation, till olika 

moment kan brukaren få behålla en förmåga. Det handlar även om att utveckla nya förmågor, 

och detta är också något som diskuterats mycket med arbetsgrupperna. Personal som har 

jobbat med en brukare under en längre tid kan även ha en uppfattning om att han/hon inte 

klarar av vissa saker. Istället för att skriva ”såhär är det” i genomförandeplanen understryks 

det att det är viktigt att pröva och se om brukaren kan klara av nya moment själv för att 

utveckla individens förmågor.  

 

”Det är ju också så himla lätt när man skriver en genomförandeplan att; ”Såhär är det”. 

Från början så var det såhär vet ni att; ”Hjälp med allt”, det säger ju ingenting eller 

hur? –skratt- om en människa. Det beskriver ju ingenting. Om jag kommer till den här- 

till Kalle till exempel och det står i genomförandeplanen; ”Hjälp med allt”. Ja, vad är 

”allt?” Så ni förstår att så var det från början” 
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Giertz (2012) menar att ses som oförmögna kan ha betydelse för att brukaren skapar ett 

misstroende till sin egen förmåga. Hon poängterar att brukarens självbestämmande och 

inflytande till viss del gestaltar sig utifrån personer som är involverade i brukarens 

omgivning. Personer i brukarens omgivning sätter ramar för brukarens självbestämmande 

utifrån sin egen relation till brukaren (Giertz 2012). Exemplen ovan om att personalen har en 

tendens att ”överhjälpa” och att personalen har en uppfattning om att ”såhär är det”, visar att 

personalen skapar förutsättningar för individens självbestämmande och delaktighet beroende 

på hur de ser på brukaren och på hans/hennes förmåga att utföra olika moment på egen hand. 

Detta kan även avspegla en syn på brukaren som ett passivt objekt snarare än ett aktivt 

subjekt, och påverkar därmed individens möjlighet att utveckla en individualitet och en 

personlig identitet. 

 

Funktionsförmåga 

Giertz (2012) menar att har man en utvecklingsstörning kan det leda till att man inte ses som 

kapabel och att man tillskrivs rollen som ”utvecklingsstörd”. I Widerlunds (2007) studie 

framkom det att personalen upplevde att brukarna saknade kompetens att fatta egna beslut i 

vissa sammanhang. Brukarna sågs även som osjälvständiga. Ett starkt mönster i vårt 

intervjumaterial var att hänvisa till brukarens funktionsnedsättning som ett hinder för deras 

delaktighet och självbestämmande. En särskiljning mellan brukarens fysiska och mentala 

ålder görs, där den enskilde individen å ena sidan ses som en vuxen människa med 

livserfarenheter samtidigt som han/hon ses som ett litet barn i sitt sinne. Giertz (2012) 

framhäver att brukarens funktionsnedsättning har betydelse för brukarens inflytande och 

självbestämmande och innebär att deras förmåga ifrågasätts. Att ses som oförmögna kan ha 

betydelse för att brukaren skapar ett misstroende till sin egen förmåga. I vårt studieresultat går 

det att uppmärksamma att det inte är alla som klarar av att göra egna val, speciellt när det 

gäller personer som har en utvecklingsstörning. Särskilt personer med en grav 

utvecklingsstörning använder sig mycket utav ekotal, där de upprepar det sista ordet om en 

personal ställer en fråga eller ger olika alternativ. Det kan exempelvis handla om att en 

personal frågar om personen vill dricka kaffe eller te. I de fallen är personkännedom något 

som upplevs viktigt, och att personer i brukarens omgivning lär sig att tolka vad han/hon själv 

skulle vilja. En insats som en individ har fått beviljad enligt SoL eller LSS ska bygga på 

respekt för personens integritet och självbestämmande. Både vuxna och barn som är 

funktionshindrade har olika förutsättningar för att kunna uttrycka sina känslor och behov och 
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det är då viktig att personalen har kunskap om att kunna tolka och fånga upp individens behov 

oavsett olika sätt att uttrycka sig (Socialstyrelsen 2014). I Widerlunds (2007) studie var 

brukarens funktionsnedsättning ett av de upplevda hindren för brukarens delaktighet och 

självbestämmande från personalens sida. Personalen uttryckte att brukarnas 

utvecklingsstörning medförde svårigheter att kommunicera och förstå vad den enskilde själv 

vill. Här är det bland annat viktigt att personalen lär sig att tolka brukarens signaler 

(Widerlund 2007).  

 

Utifrån personalens perspektiv framkommer det att höga krav inte ska ställas på brukarna på 

grund av deras funktionsnedsättning. Giertz menar att personer som har en 

funktionsnedsättning som avviker från det “vanliga” kategoriseras som annorlunda på grund 

av sina ”fysiska missbildningar” (Giertz 2012). I vårt material blev det tydligt att personer 

med funktionsnedsättning lyfts fram som annorlunda, och som några som skiljer sig från 

resten av befolkningen. Ett ”Vi och dom-tänk” används i vissa beskrivningar av brukaren och 

hans/hennes levnadsförhållanden. Exempelvis uttrycks att ”De behöver inte vara som vi i 

förhållande till exempel, det räcker kanske att de äter chips tillsammans eller att mysa på det 

viset”. Vidare benämns brukarna som ”på gränsen till duktiga” och anses ha behov av hjälp 

med exempelvis det sociala samspelet.  

 

”Det bästa är att tänka på att man inte ska ha för höga krav. Ofta är det att man ställer 

för höga krav för att de är så duktiga, de klarar ju det mesta liksom, men liksom att dem 

vill ha barn och de ska ha kille, och så det viktigaste på dan är att titta på Bolibompa 

liksom och det blir jättesvårt och tackla den skillnaden…” 

 

Giertz lyfter fram att enligt lagen har en individ med funktionsnedsättning rätt till att själv 

fatta beslut. Själva funktionsnedsättningen hos varje enskild individ medför en påtvingad 

ofrihet och leder till en beroendeställning och skapar problem för individens 

självbestämmande och delaktighet. Individens rätt till självbestämmande är ett krav men 

omgivningen har svårt att förbise individens fysiska funktionsnedsättning (Giertz 2012). Att 

bli stämplad som avvikare i samhället, har sina konsekvenser för den berörda (Goffman 

2011). Den funktionshindrade blir identifierad som sitt funktionshinder av allmänheten med 

undantag från vissa personer som är nära knutna till individen. Genom att bli kategoriserad 

utifrån individens funktionshinder, leder detta till att individen uppmärksammas som 

”avvikare mer än människa” och upplevs som mindre värda i andras ögon” (Giertz 2012). Här 
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kan en parallell dras till vår studie, där man tänka sig att personalens särskiljning mellan 

brukaren och resten av befolkningen får konsekvenser för brukarens självbild möjlighet till att 

existera som en enskild individ.  

 

Hjälpmedel för kommunikation 

Intervjumaterialet visar att en användning av olika hjälpmedel såsom bilder och teckenspråk 

kan öka en brukares möjlighet till delaktighet och till att ha självbestämmande i sitt liv. Hodge 

(2007) uttrycker liknande att en förmåga att kunna kommunicera med människor runtomkring 

oss är viktigt för att vi ska kunna uttrycka oss och vara delaktiga i samhället. Utifrån vårt 

material framgår det att intervjupersonerna använder sig av hjälpmedel för att kommunicera 

med den enskilde i olika hög grad. Ett samband mellan behovet av hjälpmedel och graden av 

brukarens funktionsnedsättning kan urskiljas. I den verksamhet där samtliga av de boende har 

en lindrig utvecklingsstörning använder sig personalen inte av några hjälpmedel. En av 

personalen menar att de boende är så pass verbala att det inte finns något behov av hjälpmedel 

för kommunikation. Även organisatoriska förhållanden kan ses påverka användandet av 

kommunikationshjälpmedel. I en verksamhet hade personalgruppen gått en utbildning i något 

som heter KAT-kit (Cognitive Affective Training), men detta arbetssätt har ännu inte 

implementerats i personalens arbete på grund av att det har varit mycket annat som har hänt i 

verksamheten som har gått före. Hur resurserna i en verksamhet fördelas kan alltså ses 

påverka arbetssättet gentemot brukaren, och kan leda till att exempelvis en arbetsmetod som 

hade kunnat vara användbar för verksamheten prioriteras bort.  

 

I några av verksamheterna anses kommunikationshjälpmedel däremot som viktiga verktyg 

och används i det dagliga arbetet. Ett exempel om en man som bor på en av gruppbostäderna 

lyfts fram. Mannen har länge haft en hörselskada men har genom ett hörselhjälpmedel återfått 

stora delar av sin hörsel. Detta har medfört att han nu hör mycket bättre, men personalen hade 

en tendens att bortse från de svårigheter som hans funktionsnedsättning faktiskt medförde, 

och trodde att han helt plötsligt skulle kunna kommunicera med dem.  

 

”(…) han har i sin ficka en sån här nyckelring med olika bilder med olika saker till 

exempel- på ett blad kanske det är olika maträtter, på ett annat olika affärer att gå till, 

personer kan det va på ett annat. Så att han kan säga till personalen, peka här vad han 

vill berätta. Så han har ju inte bara tecken nu då ju utan ett annat sätt att kommunicera. 
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Och sen har han fått en Ipad nu då ju som han- som funkar jättebra som han kan 

använda” 

 

Från exemplet ovan kan man utläsa att mannen å ena sidan är begränsad i sin kommunikation 

av sin funktionsnedsättning och uppvisar ett beroende av det kollektiva, till exempelvis 

personal och enhetschefer. Genom att tillämpa olika hjälpmedel har han däremot fått ökat 

inflytande i sitt liv och på ett lättare sätt kan förmedla sina åsikter till personer i sin 

omgivning. Användandet av kommunikationshjälpmedel kan därför ses som ett sätt för 

personalen att ge erkännande av en brukare som en egen aktör med egna önskemål, och ger en 

möjlighet för brukaren att bli ett subjekt i sitt liv. Att personalen prioriterar 

kommunikationshjälpmedel av olika slag visar även att brukarens åsikter ses som viktiga och 

respekteras. Detta skulle i sin tur kunna påverka en brukares ”Me”, där Mead menar att en 

individ internaliserar attityder från folk i hans/hennes omgivning som sedan påverkar den 

självbild och personliga identitet som individen utvecklar (Heidegren 2009).   

 

Anhöriga 

Giertz (2012) lyfter fram att alla aktörer i en individs omgivning, såsom anhöriga, 

omsorgspersonal, gode män och handläggare har sin egen uppfattning om individens behov. 

Även synen på individens bästa skiljer sig åt mellan de olika inblandade aktörerna. Anhöriga, 

framförallt föräldrar, är ett återkommande tema i flera av våra utförda intervjuer. Det 

framkommer att det ibland kan bli ett problem när föräldrarna inte har samma syn på sina 

barn som personalen har, och när de har en annan definition på delaktighet och 

medbestämmande. Detta visar hur svårt det kan bli när en individ blir beroende av det 

kollektiva för att kunna tillgodose sina behov. Det går att tänka sig att ju fler aktörer som är 

inblandade i en individs liv, desto svårare blir det för honom/henne att uttrycka sina önskemål 

och få dem synliggjorda.  

 

I den insamlade empirin framgår det att föräldrarna har en rädsla för att deras barn ska vara 

ensamma, och vill därför att personalens arbete ska utgå mycket från det kollektiva där man 

gör allt gemensamt. Giertz (2012) menar att omsorg utan erkännande leder till att individen 

ses som ett objekt där de personer som finns runtomkring individen osynliggör individens 

självbestämmande och tror sig veta vad som är bäst för honom/henne. Intervjupersonerna 

menar att det oftast inte är den enskilde själv som har mycket synpunkter eller är missnöjd 

utan istället alla runt omkring den enskilde. Anhöriga kan till exempel vara ett hinder för 
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personens delaktighet och självbestämmande då anhörigas behov och önskemål inte alltid går 

hand i hand med den enskildes. I vårt material framkom det att de aktuella gruppbostäderna i 

flera fall var det första egna boendet för flera av brukarna. På en av verksamheterna hade 

föräldrarna i början det svårt att släppa taget om sina barn och det har varit föräldrarna som 

har fattat beslut åt dem angående inköp. I början av flytten till gruppbostaden hade föräldrarna 

tagit hem sina barn varannan helg, men nu har ”de släppt efter”.  Halman och Pettersson 

(1995) skriver att en utveckling mot ett allt mer differentierat samhälle har gjort att de olika 

samhällssfärerna såsom familj, ekonomi och politik har fått ett större oberoende till varandra.  

 

Från ovan återgivna exempel går det att utläsa att föräldrarna till en brukare å ena sidan 

involverar sig i sina barns liv och anser sig veta vad som är bäst för dem, samtidigt som vissa 

föräldrar å andra sidan har gett släppt efter och gett mer utrymme till sina barn att bestämma 

över sina liv. Det föregående exemplet kan vara ett tecken på att känner en osäkerhet över 

deras barns förmåga att klara av att existera utanför det kollektiva, och det senare visar att 

föräldrarna gett erkännande av sina barn som en enskilda aktörer med förmågan att fatta egna 

beslut angående sina liv. 

 

Välmående vs. önskemål 

Ett genomgående tema som genomsyrar vårt intervjumaterial är balansgången mellan att 

tillgodose brukarnas önskemål samtidigt som personalen har ett ansvar att se till att de lever 

ett gott liv. En viss gränsdragning och begränsning av brukarens delaktighet och 

självbestämmande är svårt att undvika. Det framgår att en viss styrning från personalens sida 

kan vara nödvändigt för att förhindra att brukaren ”lever ett destruktivt liv”. På ett liknande 

sätt uttrycks att en brist på struktur och alltför fria tyglar får konsekvensen av att ”individen 

sakta bryts ner”. Widerlund (2007) ger ett exempel på att personalen i hennes studie uttryckte 

en rädsla för att en man som hade motoriska svårigheter skulle sluta med sin motoriska 

träning om han blev medveten om att han hade ett eget val.  Detta synliggör en problematik 

och en motstridighet där ett alltför stort självbestämmande kan leda till att en individ lever ett 

”destruktivt liv”, och en styrning och gränsdragning från personalen å andra sidan kan hjälpa 

brukaren att leva ett ”gott liv” men samtidigt minskar brukarens möjlighet att fatta egna beslut 

och få utforma sitt liv efter sina egna önskemål. Widerlund (2007) för ett liknande 

resonemang och uttrycker även, likt en av våra intervjupersoner, att ett bedömt behov av 

insatsen bostad med särskild service även innebär att en bedömning har gjorts av att personen 

har ett behov av stöd i sin livssituation. Hon menar att det i denna situation kan vara svårt att 
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ta hänsyn till den enskildes självbestämmande samtidigt som personalen har ett ansvar för att 

de boende inte far illa.  

 

”(…) om vi tillåter folk att säga nej till saker som är positiva för dom, då blir valet att 

dom lever ett destruktivt liv. Då har vi svikit dom i integritetens namn” 

 

Oscarssons syn på individualisering innebär att individen är fri och att det kollektiva inte har 

befogenhet att bestämma över den enskildes liv (Oscarsson 2005). I intervjumaterialet 

framkommer det exempel på att personalen låser till gemensamhetsutrymmet om natten för att 

förhindra att brukarna går ut i köket och rensar kylskåpet. På samma verksamhet har man 

börjat laga mat tillsammans för att få ner portionsmängden då personalen upplever brukarna 

som överviktiga.  

 

’’Vi har dörrar stängda här ju på nätterna för att innan så rensade de kylskåpet på 

nätterna. Det finns ingen gräns- sätter vi inte upp de här gränserna så kan det bli 

alldeles, kan det bli tokigt’’ 

 

Detta står i kontrast till en annan verksamhet där personalen menar att brukarna ska bestämma 

allt själva och där personalen inte har mycket att säga till om. Ett exempel ges att om en 

brukare vill äta tio kakor så kan inte personalen komma och säga att han/hon endast får äta en. 

Denna fria valmöjlighet förutsätter att en brukare inte gör dåliga val, och är något som 

upplevs kan leda till problematik. Dessa olika exempel tyder på att det kan finnas olika syner 

på personalens roll och vad de har för befogenhet att göra och inte göra gentemot brukaren. 

Svaren ovan visar även att individualiseringen i vissa situationer kan få träda tillbaka och ge 

plats åt kollektiva krafter. Detta sammanfaller med Offe som menar att individer som har en 

lägre position i samhället och mindre resurser blir beroende av det kollektiva och då förlorar 

en del av sin valfrihet och individualitet (Bauman 2002). Här kan även en koppling dras till 

Fichtes definition av erkännande där man kan se att personalens egenintresse kan innebära en 

inskränkning i en individs handlingsfrihet (Heidegren 2009). I intervjumaterialet finns både 

exempel på att personalen låter sitt egenintresse stå åt sidan för att ge plats åt individens frihet 

att fatta egna beslut, och exempel där personalens egna upplevelser av vad som är ett gott liv 

har satt gränser för den enskilde brukarens handlingsfrihet.  
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Kultur i arbetsgruppen 

Något som kom fram under de genomförda intervjuerna var att det ibland kan skapas en 

kultur i en arbetsgrupp där ett visst arbetssätt och vissa rutiner har fastställts och där plats inte 

ges åt nya idéer. Denna kultur växer till slut där ny personal kan komma att ifrågasätta det 

hon/han har lärt sig och övertygas om att det arbetssätt som dominerar på verksamheten är det 

rätta, vilket får konsekvensen av att de inarbetade rutinerna lever kvar.  

 

”Och ibland kan det ju va så att det skapas en kultur att; ”Såhär jobbar vi här”. Och då 

när det kommer in en ny, då får man veta det att; ”Såhär jobbar vi här”, och då faller 

den in i det” 

 

Widerlund (2007) skriver att en nerskärning i antal enhetschefer och arbetsledare har medfört 

en större distans mellan chefer och verksamhet, samt förändringar för ledarskapet. I hennes 

intervjuade arbetsgrupp berättar flera intervjupersoner att de saknar en arbetsledare på plats. 

De uttrycker även att det är lätt att informella ledare kliver fram inom organisationen, och att 

det oftast är de som jobbat en längre tid inom verksamheten som utvecklar en ledande roll. 

Widerlunds (2007) resultat visar, likt uttalandet från intervjupersonen i vår studie, att de 

informella ledarna gör det svårare för nyanställda att komma med nya förslag och tankar, där 

rutiner och oskrivna lagar tar över och det blir svårare för personalen att arbeta mot 

gemensamma mål.  

 

Arbeta lika 

Nilsson och Tillberg Mattsson (2012) skriver i en rapport att genomförandeplanen ofta ses 

som ett verktyg för att personalen ska kunna arbeta lika gentemot en brukare. De 

problematiserar dock detta och ställer frågan om hur brukaren själv vill få stödet och hjälpen 

utförd. De hänvisar till Kari Waerness som anser att en standardisering av omsorgstjänster 

inte är eller borde göras möjlig. Hon lägger betoning på den unika relationen mellan personal 

och brukaren, och menar att det är viktigt att personalen anpassar omsorgsarbetet utifrån en 

brukares behov. Intervjupersonerna understryker vikten av att personalen är samspelta i 

arbetet med brukaren. Brukaren upplevs må bra av att följa strukturen och det är när 

strukturen bryts som de mår dåligt. Detta behov anses hänga ihop med brukarnas 

funktionsnedsättning. I vårt material framgår det att personalmöten och handledning, men 

även andra diskussioner inom arbetsgruppen, är viktiga plattformar för hur arbetet gentemot 
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den enskilde brukaren ska utformas. Det kan exempelvis handla om diskussioner kring att 

personalen ska knacka på hos brukaren vid exakt samma tidpunkt på morgonen.  

 

Samtidigt som vikten av att arbeta lika betonas, poängteras det även att personalen måste 

kunna vara flexibel i sitt arbete gentemot brukaren och kunna gå ifrån rutiner eller inplanerade 

händelser.  

 

”(…) man (personalen) ska inte tro om man har bestämt nånting den dan (…) att man ska 

iväg på det. Nej så blir det inte, då bestämmer dom (brukarna) själva ju: ’Jag vill inte 

följa med’. Då får personalen stanna hemma med den personen”.  

 

Det anses vara viktigt att en genomförandeplan inte är för bunden och att det står exempelvis 

”situationsanpassat arbete”. Då låser sig inte personalen till ett visst arbetssätt.   

 

Här kan man utläsa att personalens arbete utgår från brukarens behov och önskemål. 

Funktionsnedsättningen kan å ena sidan bidra till att brukaren är i behov av en viss struktur, 

och individens egna önskemål å andra sidan kan göra att inplanerade händelser måste 

avbrytas. Personalen får då rätta sig efter detta. Oscarsson (2005) menar med 

individualisering att det kollektiva inte har makten över individen, och att den enskilde har 

autonomi att uttrycka sig som den själv vill. Detta kan synliggöras i personalens arbetssätt 

gentemot brukaren där brukarens individualitet sätts i centrum.  

 

Intervjupersonernas syn på delaktighet och självbestämmande 

Delaktighet och självbestämmande är två begrepp som är en aning diffusa och kan vara svåra 

att sätta någon exakt definition på. Detta kunde vi se genomgående i materialet. Övergripande 

var det vanligt att beskriva begreppen i konkreta situationer och ibland gavs ingen tydlig 

definition över huvud taget. Exempelvis nämndes det att omsorgsarbetet ska utformas utifrån 

lagen, men ingen vidare beskrivning av begreppen gavs. Intervjupersonerna i Widerlunds 

(2007) studie blev, likt våra intervjupersoner, tillfrågade om betydelsen av begreppen 

delaktighet och självbestämmande. Det framkom att trots att intervjupersonerna tidigare hade 

reflekterat över begreppen gav de inte någon klar definition på deras innebörd och ingav ett 

osäkert intryck. Vanligt var, precis som i vårt material, att hänvisa till konkreta situationer för 

att förklara begreppen.  
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I vårt intervjumaterial är det även tydligt att personalens arbetssätt gentemot individen är ett 

återkommande tema som personalgrupperna diskuterar med varandra. Bemötandet gentemot 

individen och var gränsen går för vad personalen får och inte får göra är vanliga 

diskussionsämnen på personalmöten och under handledning. Detta tyder på att de mer eller 

mindre medvetet snuddar vid begreppen delaktighet och självbestämmande i sina diskussioner 

även om de inte alltid uttalar orden.  Det framkommer däremot att självbestämmande är ett 

vanligt förekommande begrepp i dessa diskussioner och att delaktighet inte diskuteras lika 

mycket men ändå genomsyrar det praktiska arbetet.  

 

”(…) självbestämmande har vi alltid, alla frågor handlar om det. Klarar man sig eller 

klarar man sig inte? Behöver man stöd eller kanske vi ska pröva- asså ordet 

självbestämmande använder vi. Ordet delaktighet kanske vi inte säger”  

 

En beskrivning som ges av begreppet delaktighet är ”de har ju sina lägenheter, de går ju sina 

kurser, de har sina jobb, vi lagar mat tillsammans”. Självbestämmande uttrycks i ett fall som 

brukarens möjlighet att gå in till sin lägenhet och stänga om sig. Dessa beskrivningar antyder 

att gruppbostaden i sig är en stor och viktig plattform för delaktighet och självbestämmande 

för brukaren. Svaren visar även att intervjupersonerna anser att delaktighet och 

självbestämmande handlar mycket om att brukaren ska kunna utföra ”vanliga”, vardagliga 

sysslor och rutiner. Att brukaren ska kunna stänga om sig går att koppla till Elias (Lindkvist 

2003) som poängterar att möjligheten att kliva ur den kollektiva gemenskapen är en 

förutsättning för individualisering. Ett val mellan en avskildhet och gemenskap kan därför ses 

som ett sätt för brukaren att uttrycka sin individualitet samtidigt som hon/han har tillgång till 

en kollektiv tillhörighet och ’inte låter sig fångas men samtidigt hör till’ som Montaignes 

uttrycker det (Lindkvist 2003:60).  

 

Andra beskrivningar av begreppen delaktighet och självbestämmande är att det handlar om att 

brukaren ska kunna ”vara med och påverka så mycket som möjligt” och att personalen ska 

”lyssna lite på omsorgstagarna vad de tycker och tänker”. Dessa beskrivningar låter å ena 

sidan positiva samtidigt som de kan ses som diffusa och det blir inte tydligt exakt vilka 

situationer det handlar om. Intervjupersonernas uttalanden antyder även att det finns en gräns 

för brukarens självbestämmande och delaktighet.  
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En arbetsgrupp brukar skoja om att LSS står för ”Leva som Svensson” där det är viktigt att 

kunna plocka in privatpersonen och tänka ”Hur hade jag gjort om det här inte hade varit en 

gruppbostad utan ett kvarter istället?”. De menar att vi alla har lite ”konstigheter” för oss så 

varför ska inte en person med utvecklingsstörning få ha det? I andra lägen kan det istället bli 

aktuellt att plocka bort sig själv, och inte tala över huvudet på en brukare eller låta sina egna 

åsikter och intressen påverka hur man bemöter personen. 

 

”Så det handlar ju om att plocka bort sig själv då. Sen i andra lägen behöver man ju dra 

in sig själv om man ska tänka ”Leva som Svensson”; Skulle jag själv gå ut å betala 

räkningarna eller sitta ute i kvartersgården varje kväll?” 

 
På ett liknande sätt uttrycks det i intervjumaterialet att delaktighet handlar om att vara 

huvudperson i sitt eget liv. Att vara delaktig är att vara med i det som händer i sitt liv oavsett 

om man kan delta praktiskt eller inte. Vidare är viktigt att tänka på vad personen klarar själv 

och vad hon/han behöver stöd och hjälp med av personal. 

  

”(…) det handlar ju inte bara om att det är nånting att man ska få vara med i sitt liv för 

det stärker ju också den enskilda att man höjer ju självkänslan och självförtroendet att 

man faktiskt kan saker, man är inte den som sitter där och inte kan nånting. Det gör ju att 

man får en meningsfull vardag att man är med och man kan saker” 

 
De två definitionerna ovan tyder på att det är viktigt att ge erkännande av, och möjlighet för 

brukaren att existera som en självständig individ och kunna få leva ett liv som alla andra. Det 

sista citatet faller i linje med Heidegrens (2009) syn på att erkännande påverkar en individs 

möjlighet att utveckla en positiv självbild och en personlig identitet. Genom att brukaren får 

vara med i de små momenten i sin vardag, får han/hon erkännande från personalen som ett 

aktivt subjekt och kan genom sin delaktighet utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende. 

Intervjupersonernas svar kan tolkas som att de ser delaktighet som mer än ett politiskt ideal 

som organisationen har en skyldighet att förverkliga. Istället verkar delaktighet ses som en 

självklarhet i personalens arbete och något som ger en viktig inverkan i en enskild individs 

liv. 
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Slutdiskussion 

Vi har valt att dela upp vår diskussion utifrån våra frågeställningar för att tydliggöra att vårt 

resultat och vår analys hänger ihop med studiens syfte.  

Vilka möjligheter/hinder finns för att en brukare ska kunna vara delaktig i, och ha 

självbestämmande över sitt liv? 

I vårt studieresultat går det att uppmärksamma flera hinder, men även flera möjligheter för att 

brukaren ska vara delaktig och ha självbestämmande i sitt liv. Det hinder som var mest 

framträdande var brukarens funktionsnedsättning. En tydlig skillnad kunde märkas i hur 

personalen upplevde brukarens möjligheter till att vara delaktig och ha självbestämmande i 

sitt liv beroende på graden av funktionsnedsättning. Detta tyder på att personalen uppfattar 

brukarens möjligheter till delaktighet och självbestämmande som begränsade. Vi anser att det 

kan vara av intresse att göra en fortsatt forskning om vilka betydelser brukarens grad av 

funktionsnedsättning har för hans/hennes möjligheter till att vara delaktig och ha 

självbestämmande över sitt liv. Här kan forskaren exempelvis studera skillnader i möjligheter 

för personer som har en grav och en lindrig utvecklingsstörning.  

 

Andra mönster vi kunde urskilja är hur verksamhetens och organisationens utformning kan 

påverka personalens arbete. Detta visar att personalen endast är en av många pusselbitar, om 

än så viktig, för att skapa möjligheter för brukarens delaktighet och självbestämmande. De 

resurser som finns inom en organisation, och vad organisationen sedan väljer att satsa sina 

resurser på, har visat sig kunna vara en begränsning men även en möjlighet för personalens 

arbete. Vi kunde se exempel på att en brist på enhetschef inom en verksamhet fått 

konsekvenser för arbetet med genomförandeplaner, och att prioriteringar på annat gjort att 

arbetet med kommunikationshjälpmedel inte införts som planerat. I andra fall kunde vi se att 

verksamheterna gjorde satsningar, såsom att bilda en utvecklingsgrupp för att arbeta fram en 

ny genomförandeplan, för att möjliggöra ett utvecklingsarbete. En studie som kan vara 

intressant att göra här kan vara att studera hur olika organisatoriska faktorer, såsom resurser, 

kan påverka utformningen av arbetet på en verksamhet.  

 

Av resultatet framgår det att genomförandeplanen är en viktig grund i arbetet med brukaren, 

och är en möjlighet för brukaren att uttrycka hur han/hon vill att hjälpen och stödet ska 

utformas. Genomförandeplaner är något som används i samtliga av de berörda 
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verksamheterna. Däremot kan vi se tecken på att personalens kunskap om 

genomförandeplanens innehåll i vissa fall är bristfällig. Då genomförandeplanen ska skildra 

hur en beviljad insats ska utformas anser vi att en brist på kunskap från personalens sida kan 

medföra en risk för att en brukares önskemål inte tydliggörs. Att personal ur en arbetsgrupp 

upplevde en osäkerhet kring vad en genomförandeplan bör innehålla på grund av brist på 

enhetschef visar hur viktigt goda organisatoriska förhållanden och resurser är för personalens 

arbete.  

  

Enligt LSS ska personer med funktionsnedsättning ha möjlighet att leva som övriga 

samhällsmedborgare och kunna vara delaktiga och ha självbestämmande i sina liv. I vårt 

intervjumaterial kunde vi se att personalens åsikter ibland skiljde sig åt från brukarens. 

Personalen kunde exempelvis ha en annan syn på vad som är hälsosamt eller vad som är ett 

skäligt liv. Intervjupersonerna upplevde även att föräldrar till vissa brukare kunde ha åsikter 

om vad som var bäst för sina barn. Här synliggörs ett dilemma som även kom fram i 

resultatet/analysen. Personalen har å ena sidan ett ansvar att se till att brukaren lever ett gott 

liv och inte far illa, samtidigt som brukaren ska kunna ha inflytande och bestämma över sitt 

liv. Vems åsikter ska väga tyngst i ett sådant läge? Detta anser vi är en intressant, men kanske 

inte alltid så enkel problematik, och är något som sätter begreppen delaktighet och 

självbestämmande på sin spets. Är det alltid så enkelt att låta en individ bestämma över sitt liv 

med helt fria tyglar? Har han/hon alltid förmågan att fatta egna beslut?  

Utifrån vårt intervjumaterial blev det tydligt att de som är involverade i brukarens liv har en 

inverkan på brukarens möjlighet till att vara delaktig och ha självbestämmande i sitt liv. Vi 

kunde konstatera att brukarens funktionsnedsättning (och boendeformen) på så vis öppnar upp 

för det kollektiva att ha åsikter om hans/hennes livssituation, och som i sin tur begränsar 

brukarens utrymme till att bestämma över sitt liv. Balansgången mellan brukarens önskemål å 

ena sidan och personalens ansvar å andra sidan är nog inte alltid så enkel, vilket också blev 

tydligt i vårt material. Det framgick att en viss gränssättning ansågs nödvändig samtidigt som 

intervjupersonerna ville värna om brukarens önskemål och åsikter. Omsorgspersonalen för 

mycket diskussioner med varandra om när personalen får och inte får träda in. Detta kan tyda 

på att de upplever att det kan vara svårt att bedöma i vilka situationer som gränser ska sättas 

för brukarens självbestämmande. Att ha medvetna diskussioner om var denna gränssättning 

går kan på så sätt även vara en förutsättning för brukarens delaktighet och självbestämmande. 

Vi tycker att det hade varit intressant att göra intervjuer med personer som bor på 

gruppbostäder för att få brukarens perspektiv på våra frågeställningar. 
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Hur kan begreppen delaktighet och självbestämmande synliggöras i det dagliga 

omsorgsarbetet med brukaren?  

 

Under denna punkt vill vi föra en diskussion kring hur begreppen delaktighet och 

självbestämmande kommer till uttryck i praktiken och om hur personalen utgår från dem i sitt 

dagliga arbete. I viss mån är denna frågeställning kopplad till den förra, och många av de 

diskussioner som vi fört ovan är därför även aktuella här. Genomförandeplanen är exempelvis 

ett sätt för personalen att synliggöra, och arbeta utifrån brukarens önskemål och behov. Det 

förekommer däremot att vissa brukare inte kan föra fram sin talan eller inte klarar av 

sammanhanget där genomförandeplanen upprättas. Vi kunde konstatera att intervjupersonerna 

har utvecklat olika ”knep” för att främja brukarens delaktighet och självbestämmande och för 

att få fram den enskildes egna åsikter. Ett vanligt verktyg var att använda sig av 

kommunikationshjälpmedel av olika slag. Det var inte alltid som dessa hjälpmedel ansågs 

nödvändiga, och det framkom även exempel på att införandet av kommunikationshjälpmedel 

har prioriterats bort på grund av organisatoriska faktorer. De intervjupersoner som använde 

kommunikationshjälpmedel i sina verksamheter betonade vikten av hur nödvändiga dessa är 

för att underlätta kommunikationen mellan brukaren och personal/enhetschef. Ett annat 

”knep” kunde vara att ha enskilda samtal med brukaren om han/hon inte kunde vara med vid 

upprättandet av genomförandeplanen för att få fram hans/hennes önskemål.  

I materialet blev det även tydligt att intervjupersonerna, särskilt omsorgspersonalen, inte alltid 

använde själva begreppen delaktighet och självbestämmande i diskussioner med varandra, 

eller alltid tydligt kunde uttrycka vilken betydelse dessa begrepp hade för dem. Däremot 

kunde vi se att begreppen kom till uttryck i det praktiska arbetet. Personalen hade i åtanke att 

ge utrymme för brukarens egna åsikter och önskemål. Därför kan vi se att intervjupersonerna i 

viss mån har ett mer ”omedvetet förhållningssätt” till begreppen även om tanken bakom dem 

genomsyrar det dagliga arbetet.  

Något som betonades i vårt material var även personalens förmåga att vara flexibel i sitt 

arbete gentemot brukaren. Detta arbetssätt motverkar en rutinstyrdhet och lämnar utrymme till 

brukarens delaktighet och självbestämmande. Genom att personalen reflekterar över sina 

handlingar i sitt dagliga arbete, kan vi se att de ger erkännande av brukaren som subjekt i sitt 

liv. 
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Avslutande reflektioner 

Vi upplever att genomförandet av denna studie har gett oss många nya kunskaper och insikter 

i omsorgsarbetet med personer med funktionsnedsättning. Vi har fått en mer 

problematiserande bild av arbetet med att förverkliga de uppsatta politiska mål som finns, 

samtidigt som vi fått chansen att träffa många härliga människor och besöka många olika 

platser. Vi kan sakna ett brukarperspektiv på vår studie, där vi hade velat ha möjligheten att 

även kunna intervjua personer som bor på gruppbostäder för att få fram hur de uppfattar sin 

vardag. Intervjuerna med omsorgspersonal och enhetschefer har varit givande men ger endast 

ett perspektiv på ett ganska omfattande område. En komparativ studie där brukarens åsikter 

fångas upp kan därför ge mer bredd och ett större djup på vår studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

Referenslista 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Svensson, P. 

(red.). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber, ss. 19-33. 

 

Andersson, G. & Swärd, H. (2008). Etiska reflektioner. I Meeuwisse, A., Swärd, H., Eliasson-

Lappalainen, R. & Jacobsson, K. (red.). Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: 

Natur och Kultur, ss. 235-249. 

 

Bauman, Z. (2002). Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos. 

 

Beck, U. (2000). Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos. 

 

Bengtsson, S. (2004). Anstaltens utveckling och innebörd. I Förhammar, S. & Nelson, M. 

(red). Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, ss. 67-85. 

 
Bergstrand, B-O. (2012). LSS: stöd och service till vissa funktionshindrade. Höganäs: 
Komlitt. 
 

Blomberg, B. (2006). Inklusion en illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna personer 

med utvecklingsstörning. Diss., Umeå Universitet. Umeå: Univ. 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I Svensson, P. (red). Handbok i 

kvalitativa metoder. Malmö: Liber, ss. 36-57. 

 

 Erman, M. (2008). LSS - En vägledning. Malmö: Kommentus. 

Förhammar, S. (2004). svensk handikappolitik: Från separation till integration? I Förhammar, 

S. & Nelson, M. (red.). Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, ss. 

45-65. 

Förhammar, S. & Nelson, M. (2004). Introduktion. I Förhammar, S. & Nelson, M. (red). 

Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, ss. 13-31. 

 



 

44 
 

Giertz, L. (2012). Erkännande, makt och möten. En studie av inflytande och 

självbestämmande med LSS. Diss., Linnéuniversitetet. Linnaeus University Press. 

Goffman, E. (2011). Stigma: den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedt. 

 

Grönvik, L. & Lindberg, L. (2011). Funktionshinderspolitik – En introduktion. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Halman, L. & Pettersson T. (1995). Individualisering och värdefragmentering. Resultat från 

The European Value Study 1981-1990. I Anshelm, J. (red.). I tider av uppbrott. Värderingar 

och värderingsförändringar i det moderna samhället. Eslöv: Brutus Österlings Bokförlag, ss. 

11-36. 

 
Heidegren, C-G. (2009). Erkännande. Malmö: Liber 
 

Hodge, S. (2007). Why is the potential of augmentative and alternative communication not 

being realized? Exploring the experiences of people who use communication aids. Disability 

& Society, 22(5), 457–471. 

 

Holme, L. (2008). Det borde inte vara någon skillnad. Förhållningssätt till åldrande i 

handikapphistorisk belysning. I Jeppsson Grassman, E. (red.) Att åldras med funktionshinder. 

Lund: Studentlitteratur, ss. 27-50. 

 

Johnson, K. (2013). The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A 

Framework for Ethical and Inclusive Practice? Ethics and Social Welfare, 7(3), 218–231. 

Lindkvist, M. (2003). Individualisering. Att kliva ur och vara i gemenskap. Lic.-avh., 

Linköpings universitet. Linköping: Univ.  

 

Larsson, J (2014). Granskning av LSS-kvalitetssäkring av genomförandeplaner: LSS = lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade. Trelleborgs kommun: PWC. 

 

Lindqvist, R. (2012). Funktionshindrade i välfärdssamhället. 3. uppl., Malmö: Gleerups. 

 

Mallander, O. & Tideman, M. (2004). Huvudredaktörernas förord. I Förhammar, S. & 

Nelson, M. (red.) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, ss. 9-11. 



 

45 
 

 

Molin, M. (2004). Delaktighet inom handikappområdet – en begreppsanalys. I Gustavsson, A. 

(red.). Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur, ss. 61-81. 

 

Nilsson, I., Tillberg Mattsson, K. (2012). Ett redskap för brukarinflytande? – om möjligheter 

och dilemman i handikappomsorgens arbete med genomförandeplaner (FoU rapport 2012:1). 

Gävle: FoU Välfärd Region Gävleborg.  

Oscarsson, H. (2005). Om individualisering. I Bjerled, B., Denmker, M., Ekencrantz, J. & 

Ekengren A-M (red.). Det hyperindividualiserade samhället. Umeå: Borea Bokförlag, ss.59-

80. 

 

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2011). Att analysera kvalitativt material. I Svensson, P. (red.). 

Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber, ss. 194-210.  

 

Sims, D. & Cabrita Gulyurtlu, S (2014). A scoping review of personalisation in the UK: 

approaches to social work and people with learning disabilities. Health and Social Care in the 

Community, 22(1), 13–21. 

 

Socialstyrelsen (2007). Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - Stöd för 

rättstillämpning och handläggning. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2014). Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner: 

Kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Soresi, S., Nota, L. & Wehmeyer L., M. (2011). Community involvement in promoting 

inclusion, participation and self-determination. International Journal of Inclusive Education, 

15(1), 15–28.  

 

Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion till vetenskapsfilosofi. 

Malmö: Gleerups Utbildning. 

 



 

46 
 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie 

1:2011. 

 

Widerlund, L. (2007). Nya perspektiv men inarbetad praxis. En studie av utvecklingsstördas 

delaktighet och självbestämmande. Lic. –upps., Luleå Tekniska Universitet. Luleå: Univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 



 

47 
 

                                                                                                                     Bilaga 1 
Informationsbrev 
 
Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. 

Under utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete, så kallad C-uppsats. 

Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur delaktighet och självbestämmande 

kan utformas för personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS. Delaktighet och 

självbestämmande är viktigt för varje individs möjlighet till att leva ett liv som alla andra. 

Begreppen kan betraktas utifrån flera olika situationer, men vi har valt att specifikt studera 

delaktighet och självbestämmande utifrån genomförandeplaner.  

Vi vill genomföra intervjuer med personal på gruppbostäder och enhetschef. Deltagandet i 

studien innebär att intervjuer kommer att utföras och intervjuerna kommer att spelas in på 

band för att underlätta för vår studie (med tillåtelse från informanterna). Intervjuerna kommer 

att ske individuellt, där fokus läggs på specifika teman som en öppen diskussion förs kring. 

Intervjupersonen får berätta fritt, och ta upp det som han/hon tycker är viktigt utifrån de olika 

temaområdena som presenteras. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att den som deltar i studien kommer att vara anonym, och personliga uppgifter 

kommer att behandlas enligt sekretesslagen. Det kan dock förekomma att vår handledare och/ 

eller examinator behöver tillgång till intervjumaterialet. Deltagandet i studien är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas. 

 

Du tillfrågas härmed deltagande i studien. 

Vid funderingar eller frågor, kan kontakt tas via email och telefon: 
 
Zara Moradi 
Email: ------ 
Mobil nr: xxx-xxxxxxxx 
 
Johanna Gustafsson Björnlund 
Email: ------ 
Mobil nr: xxx-xxxxxxx 
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                                                                                                                                         Bilaga 2 

Intervjuguide  
Intervjuerna kommer att ske individuellt, och har en semistrukturerad karaktär. Det innebär att 

fokus läggs på specifika teman som en öppen diskussion förs kring. Intervjupersonen får 

berätta fritt, och ta upp det som han/hon tycker är viktigt utifrån de olika temaområden som 

presenteras. Olika följdfrågor tillkommer sedan beroende på intervjupersonens svar.  

 

Temaområden: 

 
- Begreppens betydelse (delaktighet och självbestämmande) 
 
- Hinder och möjligheter för brukarens delaktighet och självbestämmande 
 
- Erfarenheter av arbetet med delaktighet och självbestämmande 
 
- Arbetet med genomförandeplaner 
 
- Samverkan och kommunikation; i/med arbetsgruppen, med brukaren, med enhetschefen 
 


