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Abstract 

 
The general intention of recent Swedish legislation concerning adults with 
intellectual disabilities has been to provide care and support for this group in 
small settings in the community. It has been shown that adults with intellectual 
disabilities are better equipped to exert influence over their own care and 
support when living in group homes in the community and other forms of 
independent living as opposed to large institutional settings. Recent research 
on this group has to a great extent concerned the study of how life is in small 
group homes for this group and has highlighted obstacles preventing them 
from participating in society. Previous research has indicated that living in 
institutional settings makes it difficult for them to exert influence on their 
lives. A small number of large institutional care settings still exist, however, in 
Sweden and there is a dearth of research that focuses on how adults with 
intellectual disabilities experience everyday life in such settings. In addition, 
little research has been carried out on the role of the care workers who work in 
such settings. The aim of this research has thus been to describe the 
experiences of adults with intellectual disabilities and care workers of living 
and working in an institutional care setting in Sweden. 
 
An ethnographic approach including participant observation and in-depth 
interviews was used to gain a deeper understanding of how adults with 
intellectual disabilities and staff experience their everyday life in an 
institutional care setting. The result showed that the residents experienced;  I) 
a sense of belonging, which was connected to having access to a private 
sphere and being part of social togetherness;  II) a feeling of insecurity in 
relation to other residents and care workers;  III) a longing for independence 
and a desire to get away. The study of the staff revealed three main themes 
that represent their approach; I) creating a family-like atmosphere; II) making 
the everyday life ordered and structured; III) being exposed to stress factors.  
 
The results revealed the importance of paying close attention to what adults 
with intellectual disabilities and their care workers have to say about their 
everyday lives when living and working in an institutional care setting. It may 
be concluded that adults living in an institutional care setting experience their 
everyday lives in existential terms such as belonging, insecurity and longing. 
For caring science and in caring practices of people with intellectual 
disabilities, it is not satisfactory that residents experience such an insecure 
existence in a care setting. In order to provide individual care and support, 
staff need to be more open and vigilant as to the residents’ vulnerability and 
be able to guide them in matters  concerning emotional aspects. It was seen 
that care workers in their everyday work with residents in an institutional care 
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setting used experiences from their personal lives in situations where they 
lacked formal care training. Such experiences may have helped to create 
meaningfulness but at the same time risked preserving inequality and gender 
stereotyping. In order to avoid these risks care workers should receive clear 
directives from the management about the care objectives, and guidelines 
about how best to care for adults with intellectual disabilities and offer them 
individualized care. Furthermore, it also became evident that care workers 
need additional support, training and opportunities for reflection to cope with 
their complex work situation. The results of this research can contribute to a 
greater insight and deeper knowledge of what adults with intellectual 
disabilities experience in an institutional care setting in the 2000’s , enabling 
the staff and management to further enhance the well-being for this group of 
individuals. The findings can provide feedback to staff, managers and 
researchers working in the intellectual disabilities field. 
 
Keywords: adults with intellectual disabilities, care, care workers, 
ethnography, institutional care setting, Sweden 
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INLEDNING 

Arenan, där vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
har utspelats har radikalt förändrats under de senaste fem decennierna. De 
stora institutionerna som visade sig leda till social isolering, personligt lidande 
och stigmatisering har avvecklats och ersatts med andra boendeformer och 
sysselsättningsalternativ. Handikapplagstiftningens intention är att det inte 
längre ska finnas institutionslika boendeformer för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Istället betonas att denna målgrupp ska ges förut-
sättningar att leva ett liv som alla andra individer i samhället med möjlighet 
till egen bostad, utbildning och arbete. Trots detta existerar idag ett fåtal 
institutionsliknande boenden i Sverige.  
 
De flesta studierna med fokus på målgruppen, som genomförts i Sverige det 
senaste decenniet, har huvudsakligen utgått från hur livet i samhället ter sig för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Få studier har utgått från hur 
vardagslivet erfars av personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor 
och arbetar i en särskild bostad med institutionell prägel, inte heller har senare 
studier belyst personalens erfarenheter av hur det är att arbeta med 
målgruppen i en institutionslik miljö. 
 
Vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i en bostad 
med särskild service inbegriper långvariga relationer i en institutionslik 
vårdmiljö, där personal finns närvarande dygnet runt för att göra saker som de 
inte själva kan göra. Personalens förhållningssätt samt miljön torde således 
vara avgörande för att denna målgrupp ska kunna utvecklas och uppleva 
välbefinnande.  
 
Utgångspunkten i denna vårdvetenskapliga avhandling har varit att beskriva 
och förstå vardagslivet så som det erfars ur både personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och personalens perspektiv i en bostad med särskild 
service med institutionell prägel. Med grund i ett vårdvetenskapligt synsätt på 
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individen som en odelbar helhet riktas fokus på att söka förståelse och 
kunskap om dennes subjektiva upplevelse av sin livssituation.  
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BAKGRUND 

Samhällets förhållningssätt gentemot personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har under olika tidsperioder varierat. Studien är utförd 
under 2000-talet men bakgrunden beskriver de förändringar i attityder som 
speglar den handikappolitik som växt fram under andra hälften av 1900-talet 
och som har betydelse för vardagslivet för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning idag. Bakgrunden omfattas således av en historisk 
beskrivning av omhändertagandet av personer med intellektuell funktions-
nedsättning, nuvarande handikapplagstiftning och utvecklingen av boende-
former för denna målgrupp. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
Goda livsvillkor har inte alltid varit en självklarhet för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. De har bemötts på olika sätt under skiftande 
tidsepoker, och benämningen av dem har varierat i hög grad. Ord som t.ex. 
idiot, sinnesslö, imbecill, efterbliven, utvecklingsstörd, begåvnings-
handikappad är bara några av de beteckningar som har använts under 1900-
talet i Sverige. Sinnesslö var officiell beteckning fram till 1955 då den ersattes 
av psykiskt efterbliven, vilken senare blev psykisk utvecklingsstörning 1968 
(Grunewald 2008) och från och med 2007 används termen personer med 
intellektuell funktionsnedsättning.  
 
Förändringar inom handikappolitiken har inneburit att begrepp som 
funktionshinder på senare år fått en annan innebörd1. Tidigare var 
                                                        
1 Socialstyrelsen, Terminologirådet (2007) gjorde en omformulering av begreppet 
funktionshinder som bl.a. innebär följande; funktionshinder betraktas inte längre som en 
synonym till funktionsnedsättning utan betecknar ett eget begrepp. Handikapp definieras 
inte alls, utan avråds som synonym till funktionsnedsättning respektive funktionshinder. 
Nya begrepp i handikappomsorgen där förändringen av begrepp syftar till att tydliggöra 
distinktionen mellan vad som avser en persons nedsättning av funktionsförmåga och vad 
som avser vara ett problem som uppkommer för en person med funktionsnedsättning i 



16 

funktionshinder och funktionsnedsättning synonyma begrepp. Sedan 2007 
definieras funktionshinder som en begränsning i relation till omgivningen, 
medan funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen 2007). Omformuleringen av 
begreppet funktionshinder innebär att Socialstyrelsens definition betonar att en 
individ inte har ett funktionshinder utan "hindret" uppstår i relation till 
omgivningen. Omgivningen kan alltså genom bristfällig tillgänglighet 
förorsaka ett funktionshinder som inte skulle finnas om miljön, bemötandet 
eller situationen varit bättre anpassad. I Socialstyrelsens definition menas att 
funktionshinder begränsar förutsättningarna för personer med 
funktionsnedsättning att delta i samhällslivet på samma sätt som övriga 
individer. Följaktligen handlar begränsningen om bristande tillgänglighet i 
omgivningen som t.ex. minskad delaktighet i arbetsliv, boende, sociala 
relationer, fritids- och kulturaktiviteter, utbildning och demokratiska 
processer. Målsättningen med handikappolitiken är att identifiera och 
undanröja dessa olika hinder för att skapa förutsättningar för en ökad 
delaktighet i samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Med intellektuell funktionsnedsättning avses medfödd skada eller förvärvad 
hjärnskada som uppkommit i vuxen ålder, till följd av yttre våld eller 
kroppslig sjukdom samt en begränsning i sociala, utbildningsrelaterade och 
praktiska färdigheter (International Classification of Functioning Disability 
and Health, ICF, Världshälsoorganisationen 2012).  
 
Ungefär 0,5 % av världens befolkning har någon form av intellektuell 
funktionsnedsättning (Världshälsorganisationen 2012) och i Sverige finns 
ungefär 40 000 individer i målgruppen (Socialstyrelsen 2011a). Det finns flera 
olika sätt att definiera vad en intellektuell funktionsnedsättning är. Enligt 
American Association of Intellectual Developmental Disabilities, AAIDD 
(2012), beskrivs intellektuell funktionsnedsättning som ”ett funktionshinder 
som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och adaptiva 
färdigheter inom minst två av följande tre områden”; 
 
-Intellektuella färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Utifrån denna 
färdighet delar man in intellektuell funktionsnedsättning i tre kategorier: 
lindrig, måttlig och svår. 
 
-Sociala färdigheter som att umgås med andra individer i sociala sammanhang 
enligt de gällande normerna och att kunna skydda sig mot att bli utnyttjad. 
-Praktiska färdigheter som att äta, tvätta sig och klä sig. 

                                                                                                                               
relation till omgivningen. Funktionshinder uppstår således när en person med 
funktionsnedsättning möter bristande tillgänglighet eller andra former av begränsningar i 
omgivande miljön.  
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Kognitiva begränsningar kan innebära att det är svårt för individen att förstå 
vad som händer i en specifik situation, vilket kan leda till en upplevelse av att 
inte ha kontroll eller förstå ett sammanhang. Brister i sociala färdigheter kan 
innebära svårigheter att förstå sociala normer och regler medan praktiska 
svårigheter kan upplevas som personliga brister. Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kan därmed ha behov av omfattande stödinsatser för att 
hantera sin dagliga livssituation (Socialstyrelsen 2011a).  
 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha ytterligare 
funktionsnedsättningar som t.ex. autism (Volkmar m.fl. 2004) nedsatt syn, 
rörelsehinder (Baxter m.fl. 2006), epilepsi (Valenga m.fl. 2008), 
beteendestörningar med utåtagerande våldshandlingar (Lundström m.fl. 2011), 
självskadebeteende (Emerson m.fl. 2000) och psykisk ohälsa (Umb-Carlsson 
& Sonnander 2005, Morgan m.fl. 2008).  

Handikappolitikens utveckling  i Sverige och dess betydelse för 
målgruppen 
Utifrån ett historiskt perspektiv har personer med intellektuell 
funktionsnedsättning under större delen av 1900-talet varit mer eller mindre 
instängda på institutioner samtidigt som de varit utestängda från stora delar av 
samhället. Institutionaliseringen syftade till att skydda målgruppen samtidigt 
som samhället skyddades från dem (Walmsley 2006, Grunewald 2008). 
Synsättet på personer med intellektuell funktionsnedsättning präglades av att 
de skulle förändras och anpassas till samhället och inte vice versa. En 
konsekvens av en sådan vårdideologi var att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning betraktades som skadliga för samhället, vilket ledde till 
statligt överförmynderi och även omhändertagande på mentalsjukhus.  
 
Under 1900-talet fanns en rashygienisk uppfattning om att sinnesslöhet var 
ärftligt. En uppfattning som lade grunden för ett synsätt där personer med 
intellektuell funktionsnedsättning antogs vara subhumana individer, dvs. icke 
behandlingsbara (Grunewald 2008), vilket medförde sterilisering och 
inlåsning på anstalter utan samtycke (Tydén 2002). Institutionsvården eller 
anstalterna som de kallades under 1930-talet motiverades å ena sidan av att 
samhället behövde kontrollera de "samhällsodugliga" (Edgerton 1950, 
Grunewald 2008, Mansell & Beadle-Brown 2010). Å andra sidan var 
målsättningen med institutionslikt boende att verka för ett pedagogiskt 
förhållningssätt, vars främsta uppgift var uppfostring och anpassning av de s.k. 
eleverna (Lindqvist 2007). Det var en tid där samhället hade ett medicinskt 
perspektiv på funktionshindret som var kopplat till sjukdomen i sig och 
individuella egenskaper (a.a.).  
 
Det var först 1948 genom FN-deklarationens artikel 1, " alla människor är 
födda fria och lika i värde och rättigheter" som personer med intellektuell 
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funktionsnedsättning fick möjlighet att i viss mån erövra sina mänskliga 
rättigheter som t.ex. att bli bemötta som samhällsmedborgare (The Universal 
Declaration of Human Rights 1948/2011, Förenta nationerna). Principen om 
alla människors lika värde kom att kontrasteras starkt mot en vårdideologi och 
ett synsätt på dem som vårdobjekt.  
 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter lade även grunden för svensk 
handikappolitik, i vilken personer med intellektuell funktionsnedsättning 
antogs ha samma behov, rättigheter och skyldigheter som övriga 
samhällsmedborgare. Antagandet om alla människors lika värde innebar för 
svensk handikappolitik att välfärdssamhällets sociala service också skulle 
användas av denna målgrupp. Handikappolitiken uttryckte sålunda en 
förhoppning om att en utökad tillgång på välfärdssamhällets service skulle 
kunna leda till en normalisering för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras livsvillkor.  
 
Under slutet av 1950- och 60 talet tillsattes omfattande statliga utredningar 
gällande förändringar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och 
deras levnadsförhållanden.2 Genom 1967 års Lag om omsorger om vissa 
psykiskt utvecklingsstörda (SFS 1967:940) fick landstingen skyldighet och 
ansvar för alla personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ytterst var 
målsättningen att alla särskilda omsorger för målgruppen skulle ge dem 
möjlighet "att leva som andra i gemenskap med andra " (a.a.). De rättigheter 
som gavs enligt omsorgslagen syftade till att nå målen för integrering och 
normalisering. Med 1986 års omsorgslag fick kommunerna också rätt att 
överta ansvaret från landstingen.   
 
Några år senare tillkom lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387), vilken ersatte 1986 års omsorgslag. 
LSS ansågs nödvändig för att stärka rättigheterna för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning samt garantera dem det stöd de behöver för 
att undanröja svårigheter i vardagslivet. LSS innebar att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning fick rätt till särskilda insatser som t.ex. råd 
och stöd, kontaktperson, ledsagare, bostad med särskild service, daglig 
verksamhet etc. LSS är till skillnad från Socialtjänstlagen (SoL) en 
rättighetslagstiftning.  

 
Inskrivning vid vårdhem hade inget stöd i lagstiftningen efter 1986 års lag 
(SFS 1985:568), istället har senare tids handikappolitik medfört en avveckling 
av institutionerna. År 1997 infördes, Lagen om avveckling av specialsjukhus 
och vårdhem.3 Lagen fastslog att alla specialsjukhus, institutioner och 

                                                        
2 Socialpolitiska kommittén, 1958 och 1966-års handikapputredning. År 1967 Omsorgslagen. 
3 Lagen om avveckling av specialsjukhus och vårdhem. Proposition 1996/97, s.156. 
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vårdhem skulle vara avvecklade senast utgången av 1999 då det visat sig att 
det år 1997 fortfarande fanns 52 vårdhem med sammanlagt 960 platser.  

Normaliseringsprincipen 
En socialpolitisk reforminsats av mycket stor betydelse för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning var normaliseringsprincipen (Nirje 
1968/2003), vilken kan ses som motreaktion mot de levnadsvillkor som denna 
målgrupp utsattes för under tiden med institutionalisering. Normaliseringen 
innebar att alla individer med varierande funktionsnedsättningar skulle ges 
möjlighet att bo i vanlig bostad med hjälp av stöd från socialtjänsten och 
närstående för att kunna leva som alla andra (a.a.). Normaliseringsprincipen 
innebar ett paradigmskifte både nationellt och internationellt för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, och idag ses det som en självklarhet att 
denna målgrupp bor, studerar och arbetar integrerat med övriga individer i 
samhället. 
 
Lindqvist (2007) menar att normaliseringsprincipen såsom Nirje lanserade den 
under 1960-talet hade målsättningen att ge personer med intellektuell 
funktionsnedsättning tillgång till det vardagsmönster som gäller i samhället. 
Dels skulle de ges möjlighet att uppleva goda livsvillkor som t.ex. en normal 
dags-, vecko-, och årsrytm, dels skulle de få möjlighet att följa en normal 
livscykel med utbildning, arbete och ekonomisk försörjning och 
självbestämmande.  
 
Avinstitutionaliseringen var en viktig del av normaliseringen för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och innebar avflyttning från institutionerna 
till integrerade boenden i kommunerna (Nirje 1968/2003). Normaliseringen 
medförde att förhållningssättet gentemot "funktionshindret" förändrades 
genom att det medicinska handikappbegreppet fick en annan innebörd då det 
inte längre kopplades till en individuell egenskap utan ”funktionshinder" 
beskrevs i relation till brister och hinder i omgivningen (a.a.).  
 
Principen om normalisering och dess införande i nationell och internationell 
handikappolitik kom att beteckna en era och viktig brytpunkt i förbättrade 
levnadsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Ericsson 
2002, Lindqvist 2007, Mansell & Beadle-Brown 2010).  

Delaktighet och inflytande 
Intentionen med en handikappolitik som betonar begrepp som delaktighet och 
inflytande innebär att personer med intellektuell funktionsnedsättning har 
samma rätt som andra att få vara delaktiga i samhällslivet (Socialstyrelsen 
2011a). Handikappolitikens mål om delaktighet syftar till att olika 
samhällsområden, liksom omgivande miljön görs tillgänglig för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Detta innebär att allt måste göras för att 
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möjliggöra tillgänglighet för alla individer i samhället. Delaktighet i detta 
avseende handlar inte enbart om fysisk tillgänglighet genom att anpassa 
lokaler, ramper och hissar, utan även om att göra information och kulturutbud 
tillgängliga för personer med intellektuell funktionsnedsättning som kan ha 
svårt att förstå. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett självständigt 
och värdigt liv för personer med intellektuell funktionsnedsättning med eller 
utan vårdande stöd i vardagen.  
 
Lagstiftningen betonar särskilt att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ska kunna känna sig delaktiga och ha inflytande över 
sina beviljade insatser i vardagslivet. En förutsättning för att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning ska få det stöd de har rätt till är att den 
dokumenteras, planeras och följs upp i en individuell genomförandeplan. 
Särskilt viktigt är att den enskilde, eller i vissa fall dennes företrädare är 
delaktig i hur insatserna skall utföras, och att individen som är beroende av 
vård och stöd har inflytande i hur omvårdnaden planeras och genomförs i 
vardagen4. Utgångspunkten är att individen så långt det är möjligt måste få 
forma sitt eget liv och att personalens uppgift är att ge ett individuellt utformat 
stöd som utgår från den enskildes önskemål. Målsättningen med stödet är att 
det ger den enskilde möjlighet att på sitt eget sätt uttrycka sig och sin vilja. 
 
Möjligheten för målgruppen att vara delaktiga i sin vardag kan sägas vara 
avhängigt hur stödet ges och utformas. Ett sådant stöd kan liknas vid ett 
vårdande förhållningssätt där den som ger vård är följsam och öppen för 
individens unika livssituation och behov kan skapa förutsättningar för en ökad 
känsla av delaktighet (Dahlberg & Segesten 2010). Eldh m.fl. (2004) menar 
att relationen mellan den som vårdar och den som erhåller vård är avgörande 
för att han/hon ska kunna uppleva delaktighet i sin egen vård. Eriksson (1987) 
menar att vårdandet utgår från att dela något med någon och att en vårdande 
relation vilar på ömsesidighet och delaktighet som kännetecknas av närvaro, 
medvaro och att vara innesluten i ett sammanhang. Utifrån ett 
vårdvetenskapligt perspektiv är vårdmiljöns karaktär betydelsefull för att en 
vårdande relation ska kunna få utrymme (Berg m.fl. 2006; Dahlberg & 
Segesten 2010). Jeppsson Grassman m.fl. (2003) menar att delaktighet baseras 
på individens möjlighet att själv kunna agera och påverka situationen samt 
betydelsen av individens rätt att inte vilja agera och att inte vilja tillhöra ett 
sammanhang. Studier har visat att hur boendet är utformat för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är avgörande för deras möjlighet till 
delaktighet och social inklusion (Paulsson & Ringsby-Jansson 2008).  
 
 
 
                                                        
4 Prop. 1992/93:159 s.50. 
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VARDAGSLIVET FÖR PERSONER 
MED INTELLEKTUELL 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Vardagslivet för de flesta individer består huvudsakligen av tre åtskilda delar; 
boende, arbete/sysselsättning och fritid. Dessa tre viktiga områden återfinns i 
det vardagsliv som personer med intellektuell funktionsnedsättning har i 
bostäder med särskild service med institutionell prägel, dock kan de vara mer 
eller mindre sammanflätade med varandra. 

Boende 
Vårdideologi och boendeformers utveckling  
Utvecklingen av boendeformerna för målgruppen speglar den vårdideologi 
och syn som samhället har haft på personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Under mitten av 1800-talet byggdes institutioner för 
specifika ändamål5 t.ex. specialsjukhus för dövstumma och idiotanstalter för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. De nya byggnaderna 
utformades med noggrannhet efter den tidens vårdideologi och innehöll t.ex. 
utrymmen för livets alla delar; skolundervisning, boende, arbete och 
fritidsverksamhet (Paulsson 2008).  
 
I mitten på 1900-talet började man flytta målgruppen från större 
specialsjukhus till mindre vårdhem, vilka ofta drevs i privat regi, enskild 
familj eller av någon stiftelse. Dessa olika vårdhem/familjehem inrymde både 
vård och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning och blev 
                                                        
5 Exempelvis Eugeniahemmet, Stockholm var en institution som var inriktad på att utbilda "fattiga och 
vanföra barn" där det som mest bodde 200 barn, ungdomar och vuxna med varierande former av 
intellektuell funktionsnedsättning och där målet var att de skulle få den hjälp och stöd så att de kunde 
integreras till samhället, vilket även misslyckades och många förblev kvar i den s.k. "asylen" (Paulsson 
2008, s.42).  
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således ett samlat begrepp för olika former av institutionslikt boende i 
skiftande storlekar (Socialstyrelsen 2003). 
 
Under senare delen av 1960-talet förändrades vårdideologin och de stora 
institutionerna ersattes av ett mer hemlikt och småskaligt boende ute i 
samhället. Målsättningen med de nya boendeformerna var att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning skulle flytta ut från institutionerna till 
"vanlig boendemiljö" för att leva så "normalt" som möjligt. Detta nya boende 
utgjordes av vårdhem med en bostadsgruppering av låga hus i utkanten av en 
tätort med entrébyggnad, administration, matsal/kiosk, gymnastiksal, 
verkstadsbyggnader och bostäder (Paulsson 2008). Boendemiljön bestod oftast 
av s.k. "bostadspaviljonger" med plats för 8-10 boende som delade rum med 
varandra.  
 
Den nya omsorgslagen år 1968 medförde att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning skulle ha boende, stöd och undervisning samt erbjudas 
arbete/sysselsättning och fritidsverksamhet ute i samhället (SFS 1967:940). 
Målgruppen gavs också möjlighet att gå till ett arbete i "skyddad verkstad" 
medan andra gick till daglig verksamhet med sysselsättning. Detta innebar i 
praktiken att boendet och arbetet blev tydliga och åtskilda delar av 
vardagslivet i likhet med andra individer i samhället.  
 
Utvecklingen av boendeformer för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har beskrivits av Paulsson (2008) som en 
"boendekarriär" då den visar på hur boendet förändrats - från storskaligt och 
segregerat boende till ett småskaligt och integrerat boende i samhället.  
 
Taylor (2006, s.97) beskriver samma process som ett "boendekontinuum"6 

(residential continuum) som illustrerar utvecklingen av boendeformer från en 
extrem som präglas av restriktivitet, mycket stöd och en låg grad av 
integrering och normalisering till dess motsats med en hög grad av integrering 
och normalisering med mindre restriktioner och stöd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
6 Författarens översättning. 
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Vårdhem/privata institutioner   Gruppbostäder         Självständigt boende med  
    tillgång till personal  

  ______│_________________│___  ____________│__________________                             
 │               │                                 │                            │ 
 
Institutioner7      Specialistinriktat vårdboende8   Fosterfamilj    Samhällsintegrerat  

boende            
        
← Hög grad av restriktioner.....................................Låg grad av restriktioner→ 
← Låg grad av integrering........................................Hög grad av integrering → 
← Låg grad av normalisering...............................Hög grad av normalisering → 
← Hög grad av stödinsatser......................................Låg grad av stödinsatser→ 
 
Figur I: Boendekontinuum  (Taylor 2006 s.97). 
 
Institutioner innebär den mest restriktiva boendeformen och definieras av 
Taylor med hjälp av Goffmans beskrivning som en total institution (s.xiii, 
1961); "a total institution may be defined as a place of residence and work 
where a large number of like-situated individuals, cut off from the wider 
society for an appreciable period of time, together lead an enclosed, formally 
administered round of life". Goffman (1961) beskrev den totala institutionen 
som en plats med ett socialt liv där de boende var underordnade institutionens 
regelsystem genom personalens övervakande funktion. Den sociala kontrollen 
var med andra ord total då institutionen reglerade vardagslivet för de boende 
in i minsta detalj. Institutionerna var ofta enskilt belägna vilket försvårade för 
de boende att upprätthålla sociala kontakter utanför institutionen.  
 
Det segregerade institutionsboendet kan sägas kontrastera mot den mer 
samhällsintegrerade boendeformen - gruppbostaden. Gruppbostaden är ofta 
placerad i lokalsamhället och mer "öppen" mot omgivningen, vilket gör att 
implementering av normer för vardagsliv är möjligt - normer som gör att de 
boende kan leva som andra i samhället (Gough & Andersson 2004). 

Bostad med särskild service 
Bostad med särskild service är en särskild insats som kan sökas av personer 
med intellektuell funktionsnedsättning (SFS 1993:387 § 9 p.9). 
Handikapplagstiftningen reglerar inte i detalj hur en bostad med särskild 
service skall vara utformad för personer med intellektuell funktions-
nedsättning. En bostad kan därmed vara utformad på olika sätt, men 
huvudsakligen består den av tre huvudformer; gruppbostad, servicebostad och 

                                                        
7 I USA definieras institution som en boendeform med 16 eller fler boende.  
8 Med specialistinriktat vårdboende menas en rehabiliterande eller medicinsk inriktning med 6-15 
boende.   
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annan särskilt anpassad bostad. De tre boendeformerna utesluter inte andra 
boendealternativ utan lagstiftaren har lämnat det öppet även för andra 
alternativ och utveckling av olika boendeformer. De grundläggande kraven på 
en särskild bostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
utesluter dock boendeformer som t.ex. boende på sjukhem, korttidshem eller 
boende på folkhögskola. Målsättningen med bostadens utforming är att 
personer med varierande funktionsnedsättning skall kunna leva och bo så likt 
andra individer som möjligt (Socialstyrelsen 2007).  
 
Från och med 1996 är Sveriges kommuner huvudman för vård och omsorg för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning (Ericsson 2002, 
Socialstyrelsen 2011a). Detta innebär att målgruppen ska ges möjlighet till ett 
integrerat boende i samhället genom tillgång till egen lägenhet i framförallt 
den egna hemkommunen. Målet är att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning skall ha möjlighet att leva och bo så likt andra individer 
som möjligt, dvs. i en fullvärdig bostad som är den enskildes privata och 
permanenta hem, och som inte har en institutionell prägel (Socialstyrelsen 
2007). Med fullvärdig bostad menas att den uppfyller Boverkets krav ( 
2000:22), dvs. att den enskilde har tillgång till ett rum med inredning och 
utrustning för personlig hygien, rum eller avskiljbar del av rum för samvaro 
och sömn och vila etc. Exempelvis är en gruppbostad där varje individ har ett 
eget rum men delar kök och vardagsrum med övriga boende inte ett fullvärdigt 
boende enligt Boverket (Socialstyrelsen 2011 a).  

Bostadens storlek och lokalisering 
En bostad med särskild service där det bor fler än sex personer i ett och 
samma hushåll definieras som ett boende med institutionell prägel 
(Riksrevisionen 2007, Socialstyrelsen 2011a). Bostadens storlek är också 
betydelsefull i det avseendet att ett boende i en bostad i mindre storlek 
möjliggör för den enskilde att få en tillhörighet och en social roll i gruppen 
(Socialstyrelsen 2011a). För den enskilde som har svårt att kommunicera kan 
den lilla gruppens storlek underlätta för honom/henne att göra sig förstådd 
samtidigt som förmågan att förstå och tolka andra kan öka.  
 
I LSS framgår att bostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
bör vara förlagda till vanliga bostadsområden och att de bör utformas och 
lokaliseras så att de inte får en institutionell prägel (prop.1992/93:159, s.87). 
Inte heller bör en bostad med särskild service vara belägen eller i nära 
anslutning till annan sådan bostad. Socialstyrelsen (2007) menar att när en 
koncentration av bostäder med särskild service och andra sociala verksamheter 
finns i ett och samma bostadsområde bidrar det inte till att skapa jämlika 
levnadsvillkor för dem som bor där, inte heller underlättar det för den enskilde 
att leva som andra.  
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Boendet för målgruppen idag 
År 2009 var det ungefär 23 000 personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i Sverige som hade bostad med särskild service i 
kommunerna, varav 596 personer fortfarande hade ett boende i större 
omsorgsverksamhet med institutionell prägel (Socialstyrelsen 2010). Fakta 
som på olika sätt står i bjärt kontrast till Socialstyrelsens kunskapsöversikt 
från 2006 (s.7), där det framgår att ”vårdhem har stängts och personer med 
utvecklingsstörning bor nu i gruppbostad eller i egen bostad med varierande 
grad av stödinsatser”. 
 
Antalet omsorgsverksamheter och nya boendeformer med institutionsliknande 
prägel tenderar dock att öka för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i länder som Sverige och Norge (Socialstyrelsen 2011b, 
TØssebro 2011).  I Norge har kommunerna fått allt svårare att erbjuda bostad 
med särskild service med färre än sex individer/boendeenhet, istället har man 
börjat bygga och placera många bostäder i kluster intill varandra i så kallade 
"bo- och habiliteringscenter" med upptill 50-60 platser för personer med 
varierande funktionsnedsättningar (a.a.).  Socialstyrelsen (2011a) pekar på att 
det finns  tendenser till att just dessa större bostäder med särskild service med 
fler än sex boenden/hushåll ökar. Socialstyrelsen (2011b) konstaterar dock att 
man i det avseendet lyckats med avinstitutionaliseringen i Sverige, men att 
man inte lyckats fullt ut med integreringen.  
 
Socialstyrelsen (2011a) lyfter fram att de nya boendeformerna med mer eller 
mindre institutionsliknande prägel utgör en del av en så kallad 
transinstitutionalisering. Vilket innebär att man inte kan tala om en fullgången 
avinstutionalisering (Hydén 2005). Dessutom betyder det att dessa nya 
boendeformer på grund av sin storlek, placering och utformning medför en ny 
slags bostadsegregering för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
(Socialstyrelsen 2011a).  
 
Många av de nya boendeformerna drivs också i privat regi9 och statistik visar 
att det i var femte kommun i Sverige (58/293) finns boenden som drivs av 
privat aktör (Socialstyrelsen 2011a). Samtidigt utgör privata driftsformer en 
nödvändig resurs för kommuner som själva saknar möjligheter att tillgodose 
personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras behov av vård och 
omsorg. Däremot finns det för närvarande ingen statistik på hur många av 
dessa individer som bor i bostad med särskild service i kommunal respektive i 
privat regi då statistik endast påvisar hur många som fått bostad med särskild 
service som beviljad insats enligt LSS (Socialstyrelsen 2008). Därmed finns 

                                                        
9 För närvarande saknas offentlig statistik i Sverige på hur många personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som bor i privat bostad med särskild service respektive offentligt finansierad 
bostad med särskild service. Enligt Clevnert, U. Socialstyrelsen (2012) är en utredning på gång. 
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idag en osäkerhet i antalet omsorgsverksamheter som drivs i privat regi samt 
även storleken på dessa boenden, vilket beror på bristande redovisning i 
kommunerna av hur många individer som erhåller stöd och hjälp av annan 
huvudman än kommunen10.  

Tidigare forskning om boende för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning 
Numera har de flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige 
ett boende i en bostad med särskild service, dvs. i en gruppbostad där de kan 
få sitt behov av stöd dygnet runt (Socialstyrelsen 2011a). En aspekt av 
normaliseringen är att bostad med särskild service ska vara personligt utformat 
då den utgör ett uttryck för den egna personligheten och individuella behov 
(Gough & Andersson 2004). Dock har ett flertal studier visat att möjligheten 
att välja bostad är begränsad för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning till följd av individuella omvårdnadsbehov (Olin 2003, 
Gough & Andersson 2004), och att den enskildes möjlighet till inflytande över 
sin boendesituation inte beaktats i någon större utsträckning (Brevik & 
Höyland 2007, Kittelsaa 2008). I övrigt bor fortfarande ett flertal personer 
med intellektuell funktionsnedsättning i boendeformer som de inte trivs med 
på grund av att det saknas fullvärdiga bostäder som svarar an mot deras behov, 
intresse eller önskemål (Paulsson & Ringsby Jansson 2008). Tidigare studier 
har också lyft fram att möjligheten till delaktighet i samhället till stor del beror 
på hur boendet är utformat för personer med funktionsnedsättning. 
Exempelvis pekar Kozma m.fl. (2009) i en internationell litteraturöversikt  på 
att personer med intellektuell funktionsnedsättning, som bor integrerat i 
samhället i en mindre bostad  har större socialt nätverk i omgivande samhälle 
än de som bor i en institutionsliknande boendeform. 
 
Bostaden och boendemiljön är en central del i individers vardagsliv och för 
deras upplevelse av tillhörighet och delaktighet. De flesta studier som 
beskrivit vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning har 
huvudsakligen utgått från hur boendet i kommunernas gruppbostäder och hur 
livet i samhället är (Gustavsson 1998, Mallander 1999, Ringsby-Jansson 2002, 
Ericsson 2002, Blomberg 2006, Olin & Ringsby Jansson 2008). Främst har 
dessa studier fokuserat på gruppbostaden som fenomen och hur den påverkar 
vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Gustavsson 
1998), hinder för delaktighet som exkluderande arenor (Mallander 1999, 
Ringsby-Jansson 2002, Blomberg 2006, Olin & Ringsby Jansson 2008), 
                                                        
10 År 2010 överfördes statlig tillsyn av LSS boenden från Länstyrelserna till Socialstyrelserna. I en 
rapport kritiserar Socialstyrelsen sig själva för bristande tillsyner av olika omsorgsverksamheter. Vilket 
torde vara en förklaring till bristande redovisning i vilka levnadsvillkor/boendemiljö personer med 
intellektuell funktionsnedsättning har i dags dato. 
Statskontoret. Utvärdering av tillsynsreformen. Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. (2012:11). 
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utsatthet för övergrepp (Lewin 1998, Manners m.fl. 2006) och lågt ekonomiskt 
och politiskt inflytande (Richardsson 2000, Lunsky & Neely 2002, Ericsson 
2005).  
 
Andersson (2009) menar att den handikappolitiska idén med bostad med 
särskild service var att skapa ett icke institutionaliserat boende, men i 
egenskap av att de ändå är organiserade omsorgsverksamheter utgör de ändå 
en form av institution.  Bostad med särskild service/gruppbostäder har även av 
Castel (1976 i Socialstyrelsen s. 31, 1998:4) kallats för "avinstitution-
aliseringens institutioner". Socialstyrelsen (1998:4) lyfter i likhet med Castel 
fram att de sociala förhållandena i dessa nya boendeformer ofta har 
institutionella inslag, t.ex. genom att de boende ofta är tvungna att underordna 
sig schemalagda rutiner. Även Tideman (2000) menar att gruppbostaden 
innehåller institutionella mönster i form av låsta kylskåpsdörrar, rutiner och 
regler som gäller för alla.  

Arbete och sysselsättning 
Numera är det självklart att personer med intellektuell funktionsnedsättning 
ska bo, utbilda sig och arbeta i samhället. Att ha en meningsfull sysselsättning 
eller ett arbete är ett grundläggande behov. Vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har rätt till insatsen daglig verksamhet vars målsättning 
är att ge arbetsfärdigheter som ska ge ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. Formerna för daglig verksamhet varierar, allt ifrån enklare 
sysselsättning i gruppform till individuella placeringar ute på företag 
(Socialstyrelsen 2007). Den vanligaste formen är traditionella aktiviteter som 
bedrivs i grupp i särskilda lokaler. Det kan handla om enklare legoarbeten, trä- 
eller textilhantverk. Dock kvarstår uppfattningen av att daglig verksamhet inte 
är ett riktigt arbete. Orsaken till detta är bland annat att de som arbetar i denna 
sysselsättningsform inte erhåller någon ersättning/lön och inte heller något 
erkännande (a.a.).   
 
Studier pekar på att det finns brister inom olika områden för att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning ska uppleva full delaktighet och inflytande i 
samhället. I en studie av Umb-Carlsson (2005) jämfördes levnadsförhållanden 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning med övriga individer i 
samhället. I studien framkom att personer med intellektuell funktions-
nedsättning som bor i ute i samhället fortfarande har begränsad möjlighet till  
arbetsmarknaden och ett socialt nätverk. Verdonschot m.fl. (2009) betonar i 
likhet med Umb-Carlsson att personer med intellektuell funktionsnedsättning 
har svårt att få arbete, vilket i sin tur leder till färre möjligheter till social 
interaktion med övriga samhället. En annan studie har belyst att äldre personer 
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med intellektuell funktionsnedsättning inte anses lika anställningsbara som 
yngre (Achterberg m.fl. 2009).   
 
Socialstyrelsen rekommenderar att det ska finnas en tydlig gräns mellan 
bostad och arbetsplats för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Målsättningen är att målgruppen ska kunna lära sig att självständigt eller med 
stöd av ledsagning ta sig till och från bostaden till arbetsplatsen, vilket inte 
stimuleras när bostad och arbetsplats är samlokaliserade. Därmed bör inte 
bostäder med särskild service samlokaliseras med lokaler för daglig 
verksamhet/arbetsplats (SOSFS 2002:9). Med samlokalisering menas när flera 
bostäder med särskild service finns i samma byggnad eller när det i ett 
bostadsområde finns ett flertal sådana verksamheter som mer eller mindre 
präglar ett helt område. Socialstyrelsen (2007) poängterar att detta kan 
medföra en minskad integration med övriga samhället och en exkludering från 
övriga samhället.  

Fritid 
För att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ges möjlighet till 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår det som en del av insatsen 
"bostad med särskild service" att huvudman för boendet har ansvar för att 
tillgodose den enskilde individens intresse, önskemål och behov. Det innebär 
att personer som bor tillsammans i en gruppbostad inte har likartade 
fritidsintressen, därmed är det inte heller lämpligt att planera deras fritid 
kollektivt (Socialstyrelsen 2007). 
 
Personalen har en viktig uppgift i att ta reda på den enskildes fritidsintressen 
samt att stödja och ge den enskilde möjlighet att utveckla intressen som 
han/hon inte tidigare haft möjlighet att pröva (Socialstyrelsen 2007). 
Personalens stöd är för de flesta personer med intellektuell 
funktionsnedsättning en viktig förutsättning för att de ska kunna tillgodogöra 
sig information, kunna ta sig till och från en aktivitet samt vara delaktig i 
aktiviteten (a.a.). Vidare är det viktigt att personalen i boendet möjliggör att 
kravet på tillgänglighet uppnås, dvs. att det i hemmet finns väl anpassad 
information om utbudet av olika evenemang och aktiviteter (a.a.).  
 
Studier har pekat på att åldern också spelar roll i hur delaktiga personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är i relation till övriga samhället. 
Exempelvis är yngre personer med intellektuell funktionsnedsättning mer 
delaktiga i olika fritidssysselsättningar än äldre (Taanila m.fl. 2005). Andra 
studier har visat att gruppboende som är placerade i samhället och liknande 
former av självständigt boende till skillnad från institutionsliknande boenden 
bättre möjliggör delaktighet i samhället för personer med intellektuell 
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funktionsnedsättning (McConkey m.fl. 2007, Mansell & Beadle-Brown 2010, 
TØssebro 2011). Exempelvis ökar möjligheten att träffa andra vänner och att 
ha fritidsaktiviteter utanför den egna gruppbostaden när personer med 
intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet till integrerat boende i 
samhället (Dusseljee m.fl. 2011).  
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ATT ARBETA MED PERSONER MED 
INTELLEKTUELL 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Omvårdnad och stöd 
I bostad med särskild service, enligt LSS 9 § framgår det att omvårdnad ska 
ges utifrån individuella behov och önskemål, med syftet att tillförsäkra den 
enskilde goda levnadsvillkor.  Det finns enligt LSS ingen allmän definition av 
begreppet omvårdnad11, utan kan i detta sammanhang ses som ett 
samlingsbegrepp som enligt Socialstyrelsen (2007), inbegriper allt som en 
individ behöver hjälp med i sin vardag, både stöd och service samt förmågan 
att tillgodose enskilda individers individuella, psykiska, fysiska och sociala 
behov. Omvårdnad kan innebära praktiskt stöd som t.ex. att se till att den 
enskilde får hjälp med att sköta sin personliga hygien, städa hemmet, laga 
måltider, göra inköp, att göra sig förstådd och bli förstådd, upprätthålla sociala 
kontakter, göra tillvaron mer begriplig etc. Vidare ska omvårdnad ges med 
respekt för den enskildes självbestämmande och integritet samt vara flexibel 
utifrån den enskildes behov och önskemål över tid (a.a.). Sammantaget 
innebär att en god omvårdnad ska underlätta för den enskilde att kunna leva ett 
vardagsliv som andra12.  Att arbeta i någon annans hem samt förstå och 
tillämpa innebörden av lagstiftningens intentioner torde ställa höga krav på 
personalens förhållningssätt och hänsynstagande till enskilda individers 
behov.  
 
Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är det också viktigt att fokusera på hur 
omvårdnaden ges och utövas i vårdande praxis. Watson (1999) menar att i 
omvårdnaden ligger också konsten i hur man vårdar genom att vårdaren 

                                                        
11Begreppet omvårdnad förekommer både inom socialtjänsten och hälso- sjukvården men innebörden 
är inte densamma. Se även SOSFS 1993:17 och SOSFS 2000:5. 
12 SOSFS 2002:9 , s.38 Föreskrifter om omvårdnad. 
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reflekterar och utgår från individens hela livssituation. Något som torde vara 
centralt för personal som stödjer och ger vård dygnet runt till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Berg m.fl. (2006) menar att relationen 
mellan vårdare och patient/individ är grunden för vårdandet i omvårdnaden. 
En sådan relation kan med hjälp av Dahlberg & Segesten (2010) beskrivas 
som att vårdaren har ett vårdande förhållningssätt, i vilken vårdaren är följsam 
och öppen för individens unika livssituation. Det innebär att den som vårdar 
har en riktad uppmärksamhet mot patientens/individens behov,  samt en 
strävan efter att etablera och upprätthålla en vårdande relation, vars 
målsättning är ett ökat välbefinnande (Dahlberg m.fl. 2003). En vårdande 
relation vilar också på ett etiskt patientperspektiv, vilket värnar om ett 
respektfullt bemötande och bevarande av individens integritet och värdighet 
(Dahlberg & Segesten 2010). En omvårdnad som baseras på ett vårdande 
förhållningsätt där vårdaren utgår från patientens/individens upplevelse stärker 
också individens möjlighet till självbestämmande (Haworth & Dluhy 2001; 
Spichiger m.fl. 2005, Dahlberg & Segesten 2010). Frånvaron av ett vårdande 
förhållningssätt och ett respektfullt bemötande hos vårdare kan medföra ett 
onödigt vårdlidande hos individen (Dahlberg m.fl. 2003).  
 
Socialstyrelsen (2007) betonar att omvårdnaden skall anpassas kontinuerligt 
efter rådande omständigheter så att den hela tiden svarar an mot individens 
önskemål och behov, samt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen 
förmåga. Detta är också något som  accentueras i vårdvetenskapliga studier av 
t.ex. Dahlberg m.fl. (2003) som menar att syftet med ett vårdande 
förhållningssätt, - är att utifrån en helhetssyn, skapa förutsättningar för ett ökat 
välbefinnande. Strandberg m.fl. (2002) menar att relationen mellan den som 
ger vård och får vård kan medföra en känsla av förtroendefull vårdgemenskap. 
En känsla av att tillhöra en gemenskap i ett vårdande sammanhang kan också 
bidra till ett ökat välbefinnande (Dahlberg m.fl. 2003).  
 
För många personer med intellektuell funktionsnedsättning är det nödvändigt 
med stöd, service och omvårdnad av god kvalitet för att bostaden ska kunna 
bli ett personligt präglat hem. Samtidigt riskerar den enskildes beroende av 
varierande personalinsatser att leda till att det egna hemmet får karaktären av 
institution eller arbetsplats (Socialstyrelsen 2007, Paulsson 2008). Därför är 
det särskilt viktigt att den enskildes rätt till självbestämmande och integritet 
värnas och beaktas när omvårdnad ges i den enskildes hem. Personalen har en 
viktig roll genom sitt inflytande över personer med intellektuell 
funktionsnedsättning genom att de ibland utövar en stark styrning, vilket kan 
ses som både önskvärt och ifrågasatt (Socialstyrelsen 2011a).  
 
Personalens vardagsarbete har också visat sig vara mångfacetterat. Personalen 
förväntas ge praktiskt stöd och omvårdnad samtidigt som de ska hjälpa någon 
att skapa ordning och struktur i vardagen, samt förklara och ge stöd för att den 



33 

enskilde ska förstå och bemästra vissa situationer. Komplexiteten i arbetet kan 
innebära att ibland behöva sätta gränser så att den enskilde inte skadar sig 
själv eller andra. Detta kan innebära olika former av inskränkningar för 
individen som t.ex. ”fysisk nedläggning” och inlåsning, eller att personalen 
använder olika hjälpmedel som t.ex. bälten och sänggrindar. Samtidigt är varje 
individ som erhåller vård och behandling i Sverige skyddad mot 
frihetsberövande för att förhindra övergrepp mot den enskildes vilja 
(Socialstyrelsen 2007). Någon laglig kvarhållningsrätt finns alltså inte i 
särskilda boendeformer. Att förhindra någon från att lämna sin bostad är inte 
heller tillåtet om det inte står helt klart att det annars skulle uppstå en allvarlig 
situation som hotar den enskildes liv och hälsa. Det får från fall till fall 
avgöras om situationen är sådan att nödrätten ger möjlighet för personalen att 
hindra den enskilde från att lämna bostaden (a.a.).  
 
Studier har visat att personalens arbetssätt kan vara svårt i det avseendet att det 
kan innebära att de är tvungna att ibland använda tvång för att förhindra 
personer med intellektuell funktionsnedsättning från att skada sig själva eller 
andra i sin omgivning (McKenzie m.fl. 2000). I en sådan situation kan det 
vara svårt för personal att ta hänsyn till den enskildes integritet och 
skuldkänslor hos personalen kan därför uppstå. Samtidigt som personalen 
förväntas ge en individuell omvårdnad så ska de också ha kunskap om 
gällande lagstiftning. I en studie av Lundström m.fl. (2011) framkom att 
personalen hade bristande kompetens i relation till olika tvångsåtgärder som 
användes i en gruppbostad för personer med intellektuell funktions-
nedsättning, exempelvis förekom frekvent nedläggning och inlåsning.  

Personalens utbildning 
Vilka kunskaper och färdigheter personal i en bostad med särskild service för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning bör ha för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter preciseras inte av lagstiftningen (Socialstyrelsen 2012). 
Istället omnämns det i vida ordalag som t.ex. att det skall finnas den personal 
som behövs för att ett gott stöd och en god service skall kunna ges och att 
personalen skall ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje 
specifik uppgift (LSS 6§ 1993:87). Det finns inte några specifika krav på 
vilken kompetens personal behöver utan det står huvudmännen tämligen fritt 
att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, dock med undantaget 
att lagstiftningen kräver att huvudman ska utse särskild person att förestå 
verksamheten (Socialstyrelsen 2012)13.  

                                                        
13 I LSS 3§ 1993:87 framgår att stöd och service till vissa funktionshindrade i gruppbostäder skall ha 
en verksamhetsansvarig med lämplig utbildning samt att det ska finnas personal som i övrigt bedöms 
behövas för att upprätthålla en ändamålsenlig verksamhet. Lämplig utbildning för en sådan 
person/verksamhetsansvarig är att denne främst ska ses som arbetsledare med kunskaper, färdigheter 
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De specifika krav som ändå kan ställas på personal är att de skall ha sådan 
utbildning och erfarenhet att de kan ge personer med intellektuell 
funktionsnedsättning den omvårdnad de behöver, så att varje individ, vid varje 
tidpunkt, tillförsäkras goda livsvillkor och ges möjligheter "att leva som 
andra". För att tillgodose en sådan omvårdnad krävs att personalen både har 
generella och specifika kunskaper för att kunna ge ett individuellt bemötande. 
Bland annat ställs krav på att personalen har kunskap om 
funktionsnedsättning, förhållningssätt, bemötande, hjälpmedel, 
kommunikationssätt, lagstiftning, kompletterande stödåtgärder som t.ex. 
medicinska, sociala och ekonomiska (Socialstyrelsen 2007).  
 
Personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning i 
kommunerna har själva uttryckt ett behov av att få tillgång till mer kunskap 
och kompetens i områden rörande bemötande, inflytande, självbestämmande, 
etik och förhållningssätt (Socialstyrelsen 2007). Av propositionen 
(1999/2000:79) samt Socialstyrelsen (2012) framgår att det saknas 
systematiska och långsiktiga kompetensutvecklingsprogram rörande dessa 
områden. Studier har också pekat på att utbildning för personal som arbetar 
med målgruppen är eftersatt och utgör därmed en viktig aspekt, inte minst i 
relation till kunskap i bemötandet (Ahnlund 2008). Tidigare studier har visat 
att personalen kan ha svårt att ge vård och omsorg utifrån individens 
lagstadgade rättigheter som t.ex. delaktighet och självbestämmande (Paulsson 
& Ringsby Jansson 2008).  
 
Tidigare studier av arbetet i olika omsorgsverksamheter ute i kommunerna har 
lyft fram att personalens brist på kunskap och bemötande har betydelse för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet till delaktighet. I en 
studie av Mallander (1999) delades gruppbostäder in i tre olika grupper utifrån 
personalens förhållningsätt; 1) anarkistiskt inslag där personalen medvetet 
arbetade med att personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande över beviljade insatser i vardagen; 2) 
välfärdsmaterialistisk inriktning där personal har kontroll men arbetar för att 
de boende ska få ökat inflytande; 3) en viss inriktning hos personalen med 
fokus på att inte ge de boende möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt 
vardagsliv. Författaren menar att utvecklingen i gruppbostäder är beroende av 
personalens medvetenhet om handikappolitiska mål samt att de har kunskap 
om de boendes rätt till delaktighet och inflytande över sina beviljade insatser.  
  
 

                                                                                                                               
och ett förhållningssätt för att kunna omsätta lagar och intentioner i praktiskt handlande. 
Socialstyrelsen (2012) lyfter också fram att ett närvarande ledarskap kan kompensera bristande 
kompetens hos personalen genom att arbetsledare/chefer ger kontinuerlig handledning. 
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Studier har också påvisat den komplexitet som personal utsätts för i sitt 
vardagliga arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Studier har visat att personalen kan uppleva frustration (Durnin & Freeman 
2005), utsatthet för våld och hot (Lundström m.fl. 2011), vanmakt och att 
arbetet kan leda till känslor av tomhet och utbrändhet (Dennis & Leach 2007). 
Hellzén m.fl. (2004) menar att i förlängningen kan arbetet med att ständigt 
utsättas för psykiskt och fysiskt våld leda till en ovilja att vårda en person med 
utåtagerande beteende. Socialstyrelsen (2012) slår fast att det finns en 
bristande kompetens i förhållningssätt och bemötande  bland personal som 
arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning, något som måste 
uppmärksammas mer genom stöd, utbildning och handledning av denna 
yrkesgrupp. 
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TEORETISKT PERSPEKTIV  

Studiens teoretiska perspektiv är vårdvetenskapligt, vilket betonar att det är 
patientens/individens subjektiva upplevelse av sin livssituation och 
välbefinnande som står i centrum (Dahlberg & Segesten 2010).  
Vårdvetenskap kännetecknas av en humanistisk helhetssyn på individen med 
ett särskilt fokus på att försöka förstå och beskriva hur hon/han erfar sin hälsa 
och välbefinnande i ett vårdande sammanhang (a.a.). Dessa antaganden har 
påverkat förhållningssättet till det som studerats i föreliggande studie samt val 
av datainsamlings- och analysmetod.  
 
Perspektivvalet som ligger till grund för avhandlingen är präglat av den 
förståelse av vårdvetenskapen så som den beskrivs av Dahlberg, m.fl (2003; 
2010), och tar sin utgångspunkt i vad som benämns som ett etiskt 
patientperspektiv. Ett etiskt perspektiv innebär att vårdvetenskap alltid har 
patienten/individen som utgångspunkt för kunskapen, antingen det handlar om 
forskning eller vårdandet i sig. Individen som är i behov av vård riktar således 
ett etiskt krav mot den som vårdar och/eller forskaren. Ett etiskt 
patientperspektiv kan sägas komma till uttryck i vårdarnas förhållningssätt i 
relation till den som är beroende av vård. Det är ett förhållningssätt som 
betonar ansvaret för att den vårdade individen ska kunna uppleva att 
hans/hennes integritet respekteras. Särskilt viktigt är det att värna om 
individens integritet då denna har svårigheter gällande självbestämmande eller 
delaktighet (Watson 1999). Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
kan vara i en alldeles särskild beroendeställning då de ofta inte själva valt den 
vårdform som de vårdas i samt kan ha svårigheter med sociala relationer.   
 
Centrala begrepp inom vårdvetenskapen enligt Dahlberg m.fl. (2003; 2010) är 
patientens/individens välbefinnande och lidande, samt den vårdande relation 
som skall stödja välbefinnandet och minska onödigt lidande. För att kunna 
stödja och vårda i riktning mot  ett ökat välbefinnande, behövs förståelse och 
kunskap om individens subjektiva upplevelse av det sammanhang som 
han/hon lever i. Med utgångspunkt i ett etiskt patientperspektiv ses individen 
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som expert på sig själv, sitt lidande och välbefinnande i sin totala livssituation. 
Lidandet kan komma till uttryck som ett vårdlidande som orsakas i ett 
vårdande sammanhang Dahlberg m.fl. (2003). Exempelvis genom att vårdarna 
inte lyssnar eller tar det som patienten ger uttryck för på allvar. Lidandet kan 
även innebära ett livslidande som är relaterat till individens hela livssituation. 
Studier har visat att då vårdaren brister i etiskt förhållningssätt leder detta till 
att den vårdade individen upplever ett ökat lidande (Dahlberg & Segesten 
2010). 
 
Andra begrepp som är centralt för vårdvetenskap och vårdandet är hälsa som 
kan beskrivas som ett tillstånd av välbefinnande där individen upplever 
meningsfullhet, samt har möjlighet att påverka och utvecklas i sitt 
livssammanhang (Dahlberg & Segesten 2010). I föreliggande studie är det 
främst individens subjektiva erfarenheter av sin totala livssituation i att bo och 
leva i en institutionellt präglad vårdmiljö som är i fokus. Men även 
personalens erfarenheter är viktiga att studera då de möjliggör en ökad 
förståelse av vad vårdandet kan innebära i en sådan vårdmiljö. Toombs (1993) 
menar att det inte finns någon motsättning mellan den som får vård och den 
som vårdar, utan bådas perspektiv är viktiga för att åskådliggöra en helhetssyn 
i ett vårdande sammanhang. Med grund i ett vårdvetenskapligt perspektiv så 
som det beskrivs av Dahlberg m.fl. (2003) är utgångspunkten att förstå hur 
personer med intellektuell funktionsnedsättning och personal erfar 
vardagslivet i ett sammanhang som präglas av långvariga och stödjande 
vårdrelationer i institutionell miljö.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

De senaste decennierna har till stor del förändrat vardagslivet till det bättre för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är idag självklart att 
personer med intellektuell funktionsnedsättning ska bo, utbilda sig och arbeta i 
samhället. De stora institutionerna har avvecklats och istället har andra 
boendeformer utvecklats. Dessa kan variera i storlek och i några fall kan de 
fortfarande ha en institutionslik prägel. Oavsett bostadens storlek kan boendet 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning innebära en ständig 
närvaro av andra som man inte själv valt att bo tillsammans med. Ett boende 
tillsammans med andra individer dygnet runt innebär troligtvis en speciell 
livssituation då personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta kan ha en 
bristande förmåga till sociala interaktioner. Boendet kan också innebära att 
vara beroende av att få hjälp och stöd av personal för att klara av sin vardag.  
 
Det övergripande syftet för studierna var att beskriva och utforska vardagslivet 
i en bostad med särskild service med institutionell prägel så som det gestaltar 
sig och upplevs av personer med intellektuell funktionsnedsättning och 
personal. Målsättningen var att främja en ökad förståelse och 
kunskapsutveckling inom området. Studierna har utgått från följande 
frågeställningar;   

 
I. Hur upplever personer med intellektuell funktionsnedsättning 

vardagslivet i en bostad med särskild service med institutionell 
prägel? 

 
II. Vad är personalens erfarenheter av att arbeta med personer med 

intellektuell funktionsnedsättning i en bostad med särskild service 
med institutionell prägel?  
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METOD 

För att kunna förstå och beskriva personer med intellektuell funktions-
nedsättning och personalens erfarenheter av vardagslivet i en bostad med 
särskild service valdes en etnografisk design med deltagande observationer 
och intervjuer. Enligt Leininger (2001) syftar etnografisk metod till att 
beskriva och förstå en specifik miljö/vårdkultur både utifrån ett emic 
perspektiv (deltagarnas perspektiv) och utifrån ett etic perspektiv (forskarens 
perspektiv).  
 
Deltagande observationer som metod möjliggör att studera det som för 
deltagarna kan vara svårt att sätta ord på t.ex. tyst kunskap eller 
erfarenhetsbaserad kunskap. Deltagande observationer lämpar sig därför väl 
när man vill undersöka sammanhang där individer på ett eller annat sätt kan ha 
svårt att göra sina röster hörda (Edgerton 1990, Taylor & Bogdan 1998, 
Leininger 2001, Roper & Shapira 2007). Samtidigt som observationer av 
händelser och skeenden görs ställs också frågor till individer som deltagit i 
den observerade situationen för att få fram individens perspektiv av händelsen 
(Taylor & Bogdan 1998, Atkinsson m.fl. 2001/2010, Hammersley & Atkinson 
2007).  
 
Deltagande observationer är en induktiv forskningsmetod som innebär att 
forskaren deltar i den studerade verksamheten med ett öppet och fördomsfritt 
förhållningssätt. Istället för att utgå från en förutbestämd modell/teori som 
utgångspunkt för undersökningen startar forskningen i vardagen så som den 
upplevs av personer med intellektuell funktionsnedsättning och personal. 
Intentionen är att så öppet och förutsättningslöst som möjligt möta subjektet 
och dennes bild av världen genom att inta en reflekterande hållning (Atkinsson 
m.fl. 2001/2010). Richardsson (1992) menar att det i alla avseenden och 
närmanden till deltagarna på fältet handlar om att inta ett etiskt och 
reflekterande förhållningssätt gentemot den som blir observerad, intervjuad 
och inför det som deltagarna väljer att berätta för forskaren. Vidare beskriver 
Richardsson (1992, s.108) att den etnografiska forskaren ska sträva efter att 
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lyssna respektfullt på deltagarnas perspektiv;  …so that the people who teach 
me about their lives are honored and empowered, even if they and I see their 
world differently…  
 
För att deltagarna ska få möjlighet till djupare reflektion till det studerade 
fenomenet genomförs ofta djupintervjuer i samband med etnografiska studier 
(Atkinsson m.fl. 2001/2010). Den etnografiska intervjun utgör å ena sidan ett 
komplement och är ett sätt att ytterligare öka inflytandet för deltagarna att 
lämna sin version av det som studeras. Spradley (1979, s.5) lyfter fram att den 
etnografiska forskaren ska försöka att ta reda på deltagarens kunskap om det 
studerade genom att bland annat ställa frågan;  I want to know what you know 
in the way that you know it… Å andra sidan utgör intervjun en av flera 
datainsamlingsmetoder i fältarbetet med syfte att öka tillförlitligheten 
(Atkinsson m.fl. 2001/2010).  

Beskrivning av fältet 
Studierna ägde rum i en bostad med särskild service med institutionell prägel 
som drivs i privat regi. Boendet bestod av ett flertal bostäder som var 
utspridda i kluster inom ett och samma geografiska område. Målsättningen 
med boendet var att ge stöd, service och omvårdnad till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning (härefter kallas de för boende).  
 
Verksamheten var enskilt belägen i utkanten av en mindre ort i södra Sverige. 
Avskildheten innebar att det enda sättet att ta sig dit var med hjälp av buss 
eller egen bil. Verksamheten drivs i enlighet med LSS och dess 
uppdragsgivare är huvudsakligen kommuner. Utöver dessa uppdragsgivare 
hade boendets daglig verksamhet även kunder, dvs. företag som betalar för att 
de ska utföra enklare legoarbete åt dem. Under tiden för denna studie ökade 
antalet boende med tio boenden och hade som mest 77 boende.  
 
Inom ramen för boendet fanns också en boendekedja. Den innebar att de 
boende kunde flytta inom verksamheten - från ett restriktivt boende med hög 
personalbemanning till ett mer självständigt boende med mindre stöd. Inom 
boendet fanns tre olika boendemiljöer som vart och ett hade utformats efter 
olika handikappideologier. Den äldsta boendemiljön var från mitten av 1900-
talet och hade en hög grad av institutionell prägel då det på området fanns ett 
flertal gruppbostäder, en satellitlägenhet, daglig verksamhet, matsal och skola 
på ett och samma område. Den andra boendemiljön var belägen ca 500 meter 
från huvudområdet och bestod av villaliknande gruppbostäder som var 
placerade cirka 5 meter intill varandra och hade en hög personalbemanning. I 
varje villa bodde 3-5 boende som hade eget sovrum och tillgång till 
gemensamt kök, toalett/dusch och vardagsrum. Den tredje boendemiljön var 
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belägen cirka 1 km från huvudområdet i den centrala delen av lokalsamhället 
och bestod av satellitlägenheter som var utspridda i olika fastigheter, i vilka de 
boende gavs möjlighet att bo självständigt i egen lägenhet med tillgång till 
personalbemanning 24 timmar om dygnet. Flertalet av de boende bodde i de 
äldsta boendemiljön samt i de villaliknande gruppbostäderna.  
 
På huvudområdet som uppfördes under 1950-talet fanns olika sociala 
verksamheter samlade. Det fanns en textilverkstad där det arbetade fem 
kvinnliga boenden som ägnade sig åt t.ex. sömnad, väveri och broderi. I 
textilverkstaden arbetade också tre manliga boenden som ägnade sig åt enklare 
legoarbete som t.ex. ihop montering av stekspadar sortering av 
toalettstolsdelar samt en man som vävde. I en annan arbetslokal som kallades 
för monteringshallen arbetade ett 30-tal boenden. I monteringshallen fanns ett 
”tjej-rum” där kvinnliga boenden paketerade varor eller prismärkte 
kontorsmaterial och ett ”kill-rum” där manliga boenden ägnade sig åt enklare 
monteringsarbete som t.ex. paketering av plastboxar och kontorspärmar. I en 
tredje arbetslokal på ovanvåningen av en ombyggd ladugård arbetade ett tiotal 
boenden av båda kön med att räkna skruvar, paketera och ompaketera delar till 
olika produkter som t.ex. toalettstolar, blombevattning eller postlådor. Den 
fjärde arbetslokalen utgjordes av ett litet rum på ungefär 10 kvadratmeter där 
ett tiotal boenden av blandade kön prismärkte om utländska produkter genom 
att klistra på svenska streckkoder. I ytterligare en arbetslokal som kallades för 
”maskinverkstan” arbetade ett tio manliga boenden med maskinellt legoarbete 
samt en kvinna (monteringshallen och maskinverkstaden hade för övrigt hög 
ljudvolym vilket skulle kunna betecknas som att arbetsmiljön var slamrig och 
bullrig). Vidare fanns en skolbyggnad med en lektionssal på ungefär 10 
kvadratmeter med plats för ungefär 6-10 boenden i taget. I skolan arbetade två 
lärare. I övrigt fanns det inom området en herrgård, där förre ägaren och hans 
familj bodde, herrgården var sammanbyggd med den textila arbetslokalen, 
skolan och en satellitlägenhet där det bodde en boende.  

De boende 
Totalt fanns 77 boenden som arbetade, gick i skola och bodde i denna miljö. 
De boende var i åldrarna 20 till och med 67 år. De hade bott där i olika antal år 
och tid, från en månad till och med 56 år varav några av dem hade bott där 
sedan de var barn. Utöver diagnosen lindrig intellektuell funktions-
nedsättning14 så fanns det de som hade diagnoser som t.ex. psykos (n=20), 
autism (n=12), Asperger Syndrom (n=7).  
 

                                                        
14 Lindrig utvecklingsstörning (IQ 50-69), med ungefärlig kognitiv ålder på 9-12 år (Socialstyrelsen 
2010) 
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Personal 
Totalt hade boendet 249 anställda (167 kvinnor och 82 män). Av dessa 
arbetade 228 som omvårdnadspersonal, (6 personer ingick i ledningsgruppen, 
4 var administrativ personal, 4 kökspersonal, 4 städare och vaktmästare, 2 
lärare, och 1 psykolog).  
 
Personalen som var i fokus för denna studie arbetade antingen i 
gruppbostäderna (n=208) som var bemannade dygnet runt eller i den dagliga 
verksamheten (n=20). Av personalen hade 2/228 eftergymnasial utbildning 
som t.ex. ingenjör (n=1) och sjuksköterska (n=1), varav resterande hade en 
varierad yrkesbakgrund som t.ex. vårdbiträde, mentalskötare, fabriksarbetare, 
konstnär, hockeyspelare, pokerspelare, ridinstruktör, barnskötare, 
elevassistent, montör, hemmafru, lantbrukare etc.  
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DATAINSAMLING 

Studien initierades av en inbjudan från verksamhetsledningen att studera 
denna boendeform med ett tydligt önskemål om att studien skulle beskriva 
personalens erfarenheter av sitt arbete samt belysa de boende upplevelse av 
vardagslivet. 

Urval  
Både boende och personal, som vid tidpunkt för studien bodde, eller arbetade i 
bostäderna/daglig verksamhet, där deltagande observationer ägde rum, 
inkluderades i studien.  

Studie I - deltagande observationer och intervjuer med de boende 
Av de boende ingick 55 (37 män och 18 kvinnor) i de deltagande 
observationerna.  De var mellan 20 och 67 år och hade en medelålder på 
ungefär 36 år. De hade bott där olika lång tid från en månad upp till och med 
56 år. Tolv personer (sju män och fem kvinnor) som hade deltagit vid olika 
observationer blev också intervjuade. Inklusionskriteriet av de tolv som valdes 
ut var att de alla hade en hög närvaro vid olika observationstillfällen, vilket 
medförde att de var representativa för att också kunna beskriva vardagslivet 
utifrån sitt perspektiv, samt att forskaren (LBH) kunde ställa frågor till dem 
utifrån det som observerats. För att få ett representativt urval så valdes de ut 
med hänsyn till ålder, kön och hur länge de bott samt hur de bodde inom 
boendemiljön. De var i åldrarna 20-67 år och samtliga av de intervjuade hade 
bott i minimum ett år tom 56 år, åtta av dem bodde i gruppbostad och fyra av 
dem bodde i en egen satellitlägenhet. Boende som utöver intellektuell 
funktionsnedsättning hade psykiatriska diagnoser och som på grund av sitt 
hälsotillstånd exkluderades från att vara med i studien. 
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Studie II- deltagande observationer och intervjuer med personalen 
Av personalen deltog 47 personer i deltagande observationer, varav 31 var 
kvinnor och 16 var män. De var mellan 20 och 64 år och hade en medelålder 
på ungefär 35 år. Erfarenhet av att ha arbetat i boendet varierade från ett år till 
och med 28 år. Av dessa blev 18 (12 kvinnor och 6 män) intervjuade och alla 
var heltidsanställda och hade arbetat i 4-28 år med vuxna personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. För att få ett representativt urval valdes 
personalen ut i relation till ålder, kön, anställningstid, anställningsform, 
varaktighet och arbetsuppgifter. Ett annat inklusionskriterie var att personal 
som valdes ut för intervjuer hade en hög närvaro och hade deltagit vid många 
olika observationstillfällen. Personal med visstidsanställning, upprepad eller 
hög frånvaro exkluderades från deltagande i intervjuer.     

Deltagande observationer 
Deltagande observationer av de boende genomfördes under en längre 
tidsperiod som totalt omfattade 26 månader (september 2006 till december 
2008) med omkring 600 h deltagande observationer. Studien av personal 
genomfördes under en period av 16 månader (september 2006 till december 
2007), med ungefär 400 h genomförda deltagande observationer. Forskarens 
roll var öppen med betydelsen att såväl boende, närstående, gode män och 
anställda var informerade om syftet med studien och varför jag var där. 
Informationen gavs muntligt och skriftligt vid upprepade tillfällen. 
 
Initialt och under de två första månaderna besöktes boendet ett par gånger i 
veckan med syftet att bekanta sig med fältet samt etablera kontakter med 
bland annat nyckelpersoner (såväl personal som boende), vilka fungerade som 
informationskällor och "dörröppnare". Exempelvis innebar det att 
nyckelpersonen i studien med personal, hjälpte till med praktiska saker som 
t.ex. var jag kunde äta min mat, parkera bilen och gå på toaletten vilket var ett 
bekymmer då toaletterna var låsta utom på huvudkontoret och dit ville jag 
avsiktligen inte gå hela tiden. Andra viktiga nyckelpersoner utgjordes av 
personer med intellektuell funktionsnedsättning vilka gav mig deras 
"insiderinformation" om t.ex. vilka individer som jag inte skulle gå för nära 
med risk för att ”störa dem”, praktiska saker som vad ”alarmklockans 
signaler” innebar vid olika tidpunkter och hur saker och ting fungerade utifrån 
deras perspektiv. 
 
Med andra ord var det en balanserande akt att å ena sidan lära känna 
personalen samtidigt som jag behövde komma nära och lära känna de boende. 
Inledningsvis var både personal och boende något avståndstagande till min 
närvaro. Inte minst var det relaterat till att jag var inbjuden av 
verksamhetsledningen att beskriva personalens arbete utifrån ett vetenskapligt 
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och kritiskt sätt. Jag betraktades av personalen från början av min vistelse som 
”VDs utskickade spion” vilket fick mig att tidigt distansera mig från 
arbetsledningen och istället alliera mig med personal och boende. Med tiden 
blev jag så småningom accepterad, vilket märktes av att både personal och 
boende fick en alltmer avslappnad inställning till mig. Den längre tiden i 
fältarbetet och att jag var deltagande observatör medförde att jag fick 
möjlighet att utföra olika arbetsuppgifter som t.ex. enklare paketerings- och 
monteringsarbete i daglig verksamhet, hushållsarbete, ledsagning etc. Att 
aktivt delta i både personalens och de boendes vardagsliv gav en unik 
möjlighet att observera olika förhållanden som blivit mer eller mindre rutin för 
dem själva.  
 
De påföljande 10 månaderna observerades situationer på olika tider av dygnet 
och vid skiftande veckodagar och varade ungefär 1-5 timmar per tillfälle. För 
att systematisera observationerna följdes ett schema som var inspirerat av 
Taylor & Bogdan (1998) ; 1) var äger aktiviteterna rum? 2) vem eller vilka är 
närvarande i situationen? 3) vad är det som händer och hur är aktiviteten 
organiserad?  I samband med deltagande observationer genomfördes 
informella och kortare samtal/intervjuer med personal eller boende i syfte att 
få deras beskrivning av en observerad situation (emic perspektiv). Detta var ett 
sätt att validera min beskrivning av en observerad situation genom att mina 
egna tolkningar hölls tillbaka och istället fick personalens eller de boendes 
tolkning av en händelse företräde (Hammersley & Atkinsson 2007). Att ställa 
frågor i direkt anslutning till en observerad händelse var ett sätt att kontrollera 
att jag inte missat något viktigt och gav mig också en möjlighet att fördjupa 
förståelsen om en företeelse utifrån deltagarnas perspektiv. 

Intervjuer 
Då personal och boende intervjuades användes djupintervjuer (Taylor & 
Bogdan 1998, Kvale 2008). Intervjuerna med de boende utgick från att de fick 
beskriva hur en vanlig dag såg ut och därefter ställdes följdfrågor. Intervjuer 
med personal berörde teman om innehållet i vardagsarbetet och vad som var 
meningen med deras arbete.  
 
Att intervjua individer med svårigheter gällande kommunikation och sociala 
interaktioner eller som arbetar under tidspress innebär öppenhet, lyhördhet och 
flexibilitet hos den som genomför intervjuerna (Kvale 2008). Således var 
intervjuaren (LBH) följsam då det gällde plats, tid och förhållningssätt för 
genomförande av intervjun. 
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Etiska ställningstaganden 
Att observera och intervjua personer med intellektuell funktionsnedsättning 
samt personal som ger omsorg till dem kräver reflektioner utifrån 
forskningsetiska principerna autonomi, rättvisa och att göra gott (Brodin & 
Renblad 2000a). Beträffande autonomi kunde deltagarna uppleva det som 
integritetskränkande att de av den anledningen att de både bor och arbetar i en 
omsorgsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning utsätts 
för intervjufrågor och deltagande observationer.  
 
Vidare skulle deltagarna kunna uppleva det som tvingande att delta utifrån att 
de vill vara lojala mot den verksamhet som ger dem boende eller arbete. Dessa 
risker torde ha minimerats genom att muntlig och skriftlig information gavs av 
den som genomförde studien (LBH), vid upprepade tillfällen samt betonades 
frivilligheten att delta. Inget beroendeförhållande mellan de som observerats 
och intervjuats i relation till den som utförde studien fanns. Dock var det en 
central etisk frågeställning huruvida personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kunde ge informerat samtycke till att delta i studien. För 
att inte förbise detta blev även närstående eller god man muntligt och skriftligt 
informerade om syftet med studien. Allt material som inhämtades behandlades 
konfidentiellt, vilket är särskilt viktigt inom forskning gällande personer med 
intellektuell funktionsnedsättning (Brodin & Renblad 2000b). Studierna är 
godkända av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (Dnr: 208-06).  

Dataanalys av studie I - de boende 
Data har analyserats utifrån Graneheim & Lundman (2004) kvalitativa 
innehållsanalys med syftet att beskriva personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras erfarenheter av vardagslivet i en särskild 
bostad med institutionell prägel. Både fältanteckningar och intervjutexter 
utgjorde grunden i det totala textmaterial som analyserades. I ett första steg 
genomlästes texten i sin helhet upprepade gånger för att få en 
helhetsupplevelse av materialet. I det andra steget, sorterades texten med 
hänseende till innehåll och meningsbärande enheter, dvs meningar och fraser 
som var relevanta utifrån syftet plockades ut. Det är viktigt att även 
omgivande text tas med så att sammanhanget kvarstår. I det tredje steget, 
kondenserades och abstraherades meningsbärande enheter och organiserades 
genom att namnges med en kod/etikett på meningsbärande enhet. Koder 
jämfördes med varandra och de med liknande meningsinnehåll fördes samman 
och bildade övergripande kategorier. Kategorierna kan sägas återspegla det 
centrala budskapet samt svara på frågan ”vad” och kan identifieras som det 
manifesta budskapets ”röda tråd” såsom den framträder. Med syftet att 
beskriva upplevelsen av fenomenet - vardagslivet i särskild bostad med 
institutionell prägel reflekterades över hur varje kategori hängde samman med 
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avsikten att hitta dess underliggande betydelse. Kategorier som bildade ett 
gemensamt meningsbärande mönster grupperades tillsammans. Avslutningsvis 
formulerades teman där det latenta innehållet framgick. Ett tema svarar på 
frågan ”hur” och skall ses som den latenta eller underliggande budskapets 
”röda tråd” såsom det framträder genom koderna och kategorierna på en 
tolkande nivå (a.a.).  
 
TABELL I: Exempel på olika steg i analysprocessen 
 
_________________________________________________________________________ 
 Meningsbärande           Kondenserade            Koder                      Kategorier                Teman 
 enheter                          m.e     
__________________________________________________________________________________                                     
 

Ingen får gå in i 
min lägenhet utan 
min tillåtelse  

Boende 
bestämmer  i 
sin egen 
lägenhet 

Kontroll av egen 
sfär      

Känsla av 
hemlikhet      

En känsla av      
tillhörighet 

Han slåss på mitt 
jobb, han var ute 
efter mig en gång 
med. Slagsmålet 
på jobbet, det kom 
efteråt. Jag blev 
ledsen förra 
kvällen, och ringde 
efter personalen, 
flera gånger och sa 
till dem att jag 
ville skära mig 
med en kniv 

Slagsmål på 
jobb, känslor 
kom efteråt, 
boende blev 
ledsen ville 
skada sig själv 

 

Slagsmål på jobb 
medför 
självskade- 
beteende 

Känsla av 
sårbarhet      

 Otrygghet 

Min största önskan 
är att bli fotograf, 
att jobba som  
fotograf, det är 
verkligen något 
mer än att vara 
fotograf på den här 
Tidningsgruppen 

Största önskan 
är att bli 
fotograf 

Önskan om att bli 
fotograf   
  

Önskan om att 
förverkliga en 
dröm                       

Längtan 
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Dataanalys- studie II personal 
Vid deltagande observationer är målet att förstå och beskriva de observerades 
subjektiva upplevelser i en specifik kontext. Forskaren strävar efter att förstå, 
beskriva och analysera den vardagliga tillvaron såsom den upplevs av den 
individ som studeras. Data har analyserats med syftet att beskriva personalens 
erfarenheter av att arbeta i bostad med särskild service. Analysen är baserad 
utifrån Taylor & Bogdan (1998) tematiska analys och utgår från en induktiv 
process där analys och datainsamling sker parallellt. Fältanteckningar och 
intervjutexter utgjorde grunden i materialet som analyserades. Inledningsvis 
transkriberades all text och genomlästes i sin helhet. Därefter lyftes 
meningsbärande enheter ut ur texten som härrörde till syftet för studien. 
Meningsbärande enheter är en del av rådata och kan vara en del av en 
deltagares utsaga från fältanteckningar eller en hel mening från en intervju 
som relaterar till syftet. Meningsbärande enheter organiserades sedan genom 
att namnges med en kod. Koder med liknande meningsinnehåll fördes samman 
och bildade övergripande kategorier. Kategorier som bildade ett gemensamt 
meningsbärande mönster grupperades i teman. Handledare och seniora 
forskarkolleger utgjorde under denna fas en viktig del i analysarbetet genom 
att de hjälpte forskaren (LBH) som varit ute i fältet att strukturera och 
disciplinera egna tolkningar. Fortsättningsvis tolkades olika teman som 
kommit fram under den beskrivande delen av analysen, tolkningen var 
nödvändig för att identifiera och i vissa fall också omformulera teman så att 
deras innebörd fångade samtliga delar av insamlad data.  
 
TABELL II: Exempel från analysprocessen 
_________________________________________________________________________ 
 Meningsbärande                      Kod                     Kategorier                            Teman 
 enheter                            
__________________________________________________________________________________                                   
 
Varje hus har sina egna regler                  Regler Behov av regler 
 
 
Rutiner får det att fungera  Rutiner Skapar rutiner            Få vardagsarbete att  

     fungera 
 
De boende måste följa ”fyrkanten”    Kontroll Kontrollerar de boende 
 
__________________________________________________________________________________    
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RESULTAT 

För att ge en bild av hur resultatet vuxit fram ur den empiriska 
datainsamlingen illustreras det med exempel från olika observationstillfällen, 
informella samtal och intervjuer.   

Studie I - de boende  
I studien av de boende framkom följande teman; en känsla av tillhörighet, 
otrygghet och längtan som på olika sätt beskriver vardagslivet från deras 
perspektiv. 

En känsla av tillhörighet 
Känslan av tillhörighet framkom då de boende hade inflytande i ett för dem 
meningsfullt sammanhang. Ett sådant sammanhang var att ha tillgång till 
något de själva ägde och hade kontroll över. Det kom till uttryck genom att de 
betraktade lägenheten eller rummet som sitt eget, en privat sfär med möjlighet 
till avskildhet. Den privata sfären var personligt utformad och var en plats för 
självbestämmande och respekt för den personliga integriteten. Det var också 
här de tillbringade det mesta av sin lediga tid genom att lyssna på musik, se på 
TV, film och spela TV spel.  

 
Observationstillfälle i en av gruppbostäderna 
Joel kommer hem kl:16:15 från daglig verksamhet/maskinverkstan. Han 
hänger av sig sina kläder i den gemensamma tamburen. Han säger "hej" till 
personalen och går fram till sin rumsdörr och tar fram en nyckel och låser upp. 
Han går in och stänger dörren efter sig. En av personalen går fram till hans 
stängda dörr och knackar på. Får jag komma in? Ja, svarar Joel. Personalen 
går in och de samtalar kort om hur dagen varit och vad Joel vill göra nu. 
 – Jag vill vara ifred och spela Play Station, säger Joel. Gör du det så säger jag 
till när kvällsmaten är färdig, svarar personalen.  
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Informellt samtal med fokus på observationstillfället  
Joel berättar att det är bra att han får bestämma själv i sitt rum. De andra 
boende får inte komma in i hans rum utan hans tillåtelse. Personalen måste 
knacka på dörren och fråga först om de får komma in. Joel berättar att han har 
en egen nyckel till sitt rum och att han kan låsa om sig…//…det är bra att 
kunna gå undan och då brukar jag gå in i mitt rum och lyssna på musik i mina 
hörlurar…//det är bra att jag kan låsa om mig så jag får vara helt ifred. 
 

En annan aspekt av känslan av tillhörighet karaktäriserades av att ingå i ett 
socialt sammanhang utanför bostaden och den egna lägenheten. Denna 
tillhörighet kom till uttryck genom sociala aktiviteter tillsammans med andra 
boenden. Exempelvis genom att vara delaktig i ”Tidningsgruppen” där de 
tillverkade en egen tidning tillsammans med skolans lärare. En annan social 
tillhörighet som skapade rum för acceptans och delaktighet ägde rum i daglig 
verksamhet där de boende med tiden utvecklat vänskapsrelationer med andra 
boenden.  
 

Intervju med boende 
I: Vad gör du på dagarna? 
I: P Jag är nere i verkstan och gör verkstadsjobb och sitter och trycker såna 
här i maskinen, som en klaff som är till pärmar. Den maskinen trivs jag 
väldigt bra med, jag har suttit där nu i två år, jag fick ta över efter en annan 
elev som satt där innan. Jag mår bra om jag får sitta vid den maskinen, det är 
en bra miljö. En tid tillbaka så var det ofta så att jag nästan jämt ville gå hem 
från jobbet. Det har blivit mycket bättre nu när jag känner dom som jobbar 
därnere och att personalen hjälper mig. Det är viktigt att jag trivs på jobbet.  
I: Vad är det som är bra med jobbet? 
I: P Det är miljön och vännerna som jag har där... mest Krister. Han är min 
bäste kompis. När han är på jobbet då trivs jag med… Krister och jag är 
likadana, vi förstår varandra.  
 

En annan aspekt av tillhörighet kom till uttryck i daglig verksamhet genom 
bekräftelse och erkännande av arbetsförmågan.  

 
Intervju med boende  
IP: Alltså, jag får ju hoppa in när dom behöver få fram grejer, va. För jag har 
ju ackordtempot, va, det är inte många som hänger med mig, va, alltså och 
sådär. Jag sitter i press, …, ja, just nu så tillverkar jag pärmryggar, va, sätter 
på två sider, va, man för in pinnar, va, två i varje, va, det blir åtskilliga, va, 
igår så körde jag fram 375 stycken, alltså, å dom måste ju ner också, å det var 
ju ackordtempo. Jag skulle egentligen till monteringshallen och tjänstgöra i 
morrn, men dom hade ingen möjlighet att släppa mig. För dom måste ha fram 
det innan semestern,va. Man måste ha fram allt, alltså. Och då får man ju ligga 
i alltså. Jag är van. Jag håller i…//… alltså man sitter i pressen alltså, plattar 
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till dom där krokarna till pärmarna va, alltså man för i, en pinne, va, och sen 
så, bara en tvåhandsutlösning och sen så föra in nästa bit, alltså. Ja, alltså. Så 
man har lite och stå i... 
 

Känslan av tillhörighet visade sig också vila på en solidaritet där de boende 
visade varandra respekt. De ställde upp för varandra genom att hjälpa varandra 
med ledsagning till och från arbetet samt genom att trösta varandra när någon 
var ledsen. Solidariteten visade sig även som en lojalitet mellan de boende 
genom att de hade hemligheter som inte delades med personal. Framförallt 
avslöjade man inte för personal att vissa av de boende drack alkohol och/eller 
hade kärlekshistorier med varandra. 

 
Intervju med boende 
Det finns många här som skryter att dom druckit alkohol och jag har själv sett 
det, dom dricker i smyg, men jag skulle aldrig säga det till personalen. 
 

Tillhörigheten visade sig som att de boende upplevde att de hade en trygg och 
nära relation till en kontaktperson. Kontaktpersonen var en personal som de 
boende menade var både en extra vän och någon som bidrog till personlig 
utveckling och som möjliggjorde fritidsaktiviteter.  

 
Intervju med boende 
I: P Hon talar till mig på ett vänligt sätt och hon är snäll. Det är till henne jag 
går när jag behöver hjälp eller när jag är orolig. Hon och jag gör saker 
tillsammans... t.ex. går till biblioteket eller fikar ihop. Förut hade jag en annan 
kontaktperson... honom gillade jag inte alls. Han förstod mig inte. Jag hade 
svårt för honom. Men Anneli, hon är bra. Hon hjälper mig att skriva brev på 
engelska på datorn till mitt fadderbarn i Afrika. 
 

Samtidigt vilade relationen till kontaktpersonen på en sårbarhet då tryggheten 
när som helst kunde raseras då kontaktpersonen var sjuk, föräldraledig eller 
slutade sitt arbete. Bristande kontinuitet till någon som de boende kände 
förtroende för gav upphov till en känsla av förlust. 

Otrygghet 
Otryggheten visade sig finnas redan från början av deras vistelse och bottnade 
i att de upplevde att de hade blivit placerade mot sin vilja i denna 
bostadsmiljö. De beskrev att de upplevde sig osäkra och rädda för den 
främmande miljön och även för personal som inte förstod dem. Rädslan kunde 
ta sig uttryck i oro eller ilska. Exempelvis kunde det innebära att de boende 
flyttade runt möbler i sina rum, duschade flera gånger per dag och ibland 
hände det att ilskan ledde till vådsamma utbrott. 
 

Intervju med boende 
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I: P Jag kände mig som en förlorare. Jag var rädd för allt från början när jag 
kom. Jag var blyg för dom andra boende och för personal. Det var inte trevligt 
här och jag ville härifrån. Jag ville hem. Det var tufft. Jag bråkade mycket… 
det gick inte så bra för personalen heller, de förstod mig inte riktigt… de 
visste inte mig… jag har gått mina promenader… det har jag gjort. 
 

En annan aspekt av otryggheten innebar att de boende inte upplevde att de 
själva hade haft någon möjlighet att bestämma var eller med vem de skulle bo. 
Detta kom till uttryck genom att de upplevde boendemiljön som otrygg på 
grund av andra medboende. Hemmet och i dess gemensamma utrymmen var 
en av de platser där de boende var tvungna att anpassa sig till övriga 
medboenden, husets regler och personal. Exempelvis kunde husets regler 
innebära att leva med olika begränsningar som t.ex. hänglås på kylskåp och 
klädgarderober samt inlåsta fjärrkontroller.  
 
Känslan av otrygghet framträdde också som en osäkerhet då de inte förstod 
vad som hände i deras direkta omgivning och av att personal inte hade tid eller 
möjlighet att skapa förståelse. Det kunde innebära att de blivit utsatta för hot, 
våld eller varit vittne till någon som skadat sig själv eller andra 
boenden/personal.  
 

Från en observation i daglig verksamhet 
Fyra kvinnliga boende sitter i ett arbetsrum i den s.k. Monteringshallen. De 
sitter vid varsitt arbetsbord och prismärker påsar med fågelfrö. En kvinnlig 
personal står lutad mot en vägg samtidigt som hon arbetar med en orderpärm. 
Plötsligt reser sig en av de boende upp och går fram till personalen och 
knuffar till henne. Personalen tappar nästan balansen men ramlar inte omkull. 
Då kommer nästa knuff. Personalen som fortfarande står upp säger vänligt 
med lugn röst att hon genast ska sluta med det. Den boende lyssnar inte utan 
ger en tredje knuff och personalen träffar väggen bakom sig med en smäll. Då 
avslutar den boende knuffandet och ställer sig bredbent framför personalen, 
samtidigt som hon pressar personalens axlar mot väggen. Personalen lägger 
sina båda armar på den boendes axlar och lösgör sig. Nej, nu får det vara slut 
på det här säger personalen. Nu sätter vi igång och arbetar igen. De övriga tre 
kvinnliga boende fortsätter med sin prismärkning. Den fjärde som varit uppe 
och knuffat personalen går och sätter sig. 
 
Informellt samtal med fokus på observationstillfället  
Alla är rädda för henne härnere (syftar på kvinnlig boende som knuffat 
personal)… en del av personalen är med rädda. Hon gapar och bråkar mycket. 
Personalen vet inte heller vad dom ska göra. Hon är mest arg på personalen… 
en gång härnere, blev jag jätterädd när en elev försökte ta sig ut genom 
fönstret. Det var glas och blod överallt. Jag blev orolig. Jättejobbigt. Jag blev 
hemskickad. 
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Otryggheten framkom också när de själva hade blivit utsatta för trakasserier 
och inte blev tagna på allvar av personal när de försökte att återge det de 
upplevt. 
 

Intervju med boende 
I: P När jag kom hem från jobbet så berättade jag för han, Tommy, heter han 
som är personal här… jag sa att jag hade blivit kallad för hora på jobbet av 
Lotta B. Men han Tommy trodde inte jag talade sanning. Det är jobbigt när 
personal inte tror på mig. Jag blev ledsen. 

 
Upplevelsen av otrygghet i såväl bostaden som på arbetet ledde till att boende 
utarbetat strategier för att skydda sig och undvika att bli konfronterade, 
förolämpade eller slagna av andra boenden. Exempelvis hade de lärt sig att 
läsa av andra boendes gester, mimik och rörelser för att kunna avvärja eller 
förekomma en eventuell konflikt. Ett annat sätt var genom att själva uppträda 
hotfullt eller aktivt försöka att undvika hotfulla situationer och farliga 
medboenden.  
 

Från en deltagande observation 
Lars, en boende och jag är på väg till köket för att hämta mjölk till 
eftermiddagskaffet. Vi går bredvid varandra längs med en grusgång som 
kantas av en gräsmatta. Vi möter en annan boende och Lars går en stor omväg 
ut på gräsmattan. När den andra boende passerat oss kommer Lars tillbaka och 
fortsätter att gå bredvid mig. Varför gjorde du sådär? frågar jag. Lars berättar 
att Peter har hög status och att han är farlig. Jag är rädd att åka på stryk för 
han har slagit mig förut. Vad menas med hög status? Ja, alltså han ska man 
akta sig för, han har vart här längre än mig. Han är min vän på jobbet men jag 
är rädd för honom. 
 

Otryggheten visade sig också vara något som de boende delade med 
personalen.  
 

Intervju med manlig boende 
I: P Det har blitt fler boende här nu, det har blitt tyngre klientel och mer 
klientel. 
I: Hur märker du det? 
I: P Det händer mer skit. 
I: Som vaddå? 
I: P Allt från utbrott, till faktiskt rent våld som t.ex. i fredags när vi var på 
daglig verksamhet så började en av killarna att knuffa på en av personalen... 
på skoj mest... och då vet du, så ska du veta vad dom gör, personalen... dom 
bestraffar oss, som den killen han får gå långa promenader och skotta snö hela 
vägen från daglig verksamhet ända bort till villorna, och inte fan slåss han 
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mindre för det, tvärtom. Det är sant. De flesta personal är jättebra men en del 
är riktiga skitindivider...//...men den absolut värsta grejen är dels den här 
killen och en annan som personalen hade otroliga problem med. Han var en 
riktig vilding. Vi var alla rädda för honom, även personalen. En del personal 
sjukskrev sig. Till slut fick han åka härifrån när han höll på att ta ihjäl en av 
personalen… sen kom han tillbaka och allt börja om från början…//…På 
skolan fungerar allt jättebra, mycket bra personal... men på mitt jobb så finns 
en personal som är väldigt stressad, men det är inte henne det är fel på utan för 
att det blivit för många boende. Hon hinner inte med att hjälpa alla och det 
syns att hon är stressad, hon har för mycket krav på sig, det är fruktansvärt 
synd om henne. 

Längtan 
Ur resultatet framträdde att de boende bar på en längtan efter mer frihet i sin 
vardag. Det var en längtan som innebar att de ville få en chans att komma 
ifrån schemalagda rutiner, regler och andra former av begränsningar. 
Begränsningar som på olika sätt skapade ett onödigt beroende till personalen. 
De längtade bort och framförallt ut från boendemiljön då de förstod att detta 
hem endast var tillfälligt och som erbjöd dem en känsla av tillhörighet, men 
som ändå inte kunde erbjuda dem den möjlighet som fanns ute i samhället. 
 

Intervju med boende 
I: P Jag har bott här i tretton år så det börjar kännas som att jag är klar med det 
här livet. Jag tror inte jag måste vara kvar här längre. Jag skulle vilja leva ett 
eget liv, tillsammans med henne (syftar på sin fästmö). Jag har gjort mitt här 
nu. Jag har varit här i 13 långa år, det räcker nu. Jag tycker att jag borde få 
flytta hem nu.  
 

Längtan tog sig uttryck i att de boende ville komma bort från regler och rutiner 
som styrde deras vardag. De boende beskrev och syftade bland annat på  
”husets regler” med t.ex. hänglås på kylskåp/garderober i deras lägenhet/rum 
samt schemalagda vardagar. De uttryckte ett behov av att bestämma mer 
själva, inte minst hur vardagen skulle gestalta sig.  
 

Informellt samtal  
En av de boende visar sitt schema och berättar att så här ser mina dagar ut hela 
tiden, jag önskar att det inte var jämt… jämt likadant, alla dagar likadana. Jag 
längtar efter att göra något annat än att bara var här hela tiden. 
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Måndag-fredag 
08:00-09:30 Jobba med prismärkning. 
09:30-09:45  Fika 
09:45-11:45  Jobba 
11:45-12:30  Lunch 
12:30-14:30  Jobba 
14:30-14:45  Fika 
14:45-16:00  Jobba 
16:00            Slut 

 
Längtan bottnade även i en känsla av främlingskap som var kopplat till att de 
inte kunde påverka med vem eller vilka de bodde samt inte fick välja vad de 
skulle arbeta med eller göra på sin fritid. Denna boendeform var inget de 
själva valt och ledde till föreställningar om att istället kunna leva ett liv som 
andra individer i samhället. Detta kom till uttryck genom att de ville få 
möjlighet att göra som alla andra och förverkliga drömmar som t.ex. att leva i 
en partnerrelation med någon man älskade. 
 

Intervju med boende 
I: P Jag och Kia har varit ett par i några år nu. Vi är förlovade med. Jag tror att 
vi skulle klara av att bo tillsammans på riktigt nu. Vi vill gifta oss och flytta 
ihop. Inte här, utan hemma, på riktigt.  
  

Längtan kom också till uttryck när de boende jämförde sig med andra 
skolelever i samhället. Den manifesterades genom att de boende ville få sina 
önskemål och krav respekterade.  

 
Deltagande observation 
De boende önskade att de fick betyg i skolan. Något som de upplevde att de 
inte fick gehör för och istället skrev de en insändare till den lokala tidningen. I 
insändaren framgick att de boende tyckte att det var dåligt med en låtsas skola 
på X där de inte fick möjlighet till riktiga skolbetyg. De krävde att de i likhet 
med andra skolelever i samhället hade rätt till avgångsbetyg. Lärarna på 
skolan blev inte glada till den publicerade insändaren och de boende fick lova 
att de aldrig mer skulle skriva en sådan insändare då den var nedlåtande samt 
fick de be lärarna om ursäkt.  

 
De boende beskrev en längtan i relation till daglig verksamhet. De boende 
jämförde sig med andra individer i samhället som hade andra arbeten med sin 
egen sysselsättning som de upplevde monotont. 
 

Intervju med boende 
I: P Jag vill komma ut på den riktiga arbetsmarknaden och börja träna på ett 
riktigt jobb. Här tvingar de mig att göra saker som jag inte vill. Jag skulle vilja 
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ha ett annat jobb, utbilda mig till ljudtekniker… nere i verkstan sitter jag mest 
i pressen och gör samma jobb varje dag… det är enformigt. Det är samma 
jobb hela tiden, du vet… jag längtar efter att få ett annat jobb för det känns lite 
svårt att ha samma jobb hela tiden. 

 
De boende längtade efter en förändring och att utmana och testa sin egen 
kapacitet. 
 

Intervju med boende 
I: P Min största önskan är att bli fotograf, att jobba som fotograf, det är 
verkligen något mer än att vara fotograf på den här tidningsgruppen. Om jag 
får flytta härifrån… kan jag få se mer av nåt annat än bara vara här.  

Resultat studie II – personalen 
I studien med personal beskrivs innebörden av deras arbete med följande 
teman; att skapa en familjeatmosfär, att få vardagen att fungera och utsatthet. 

Att skapa en familjelik atmosfär 
Resultatet speglar olika förhållningssätt som personalen utarbetat och håller 
fast vid för att få vardagslivet att fungera med de boende. En central aspekt 
som framkom var skapandet och upprätthållandet av en familjelik atmosfär. 
Personalens erfarenheter av sitt arbete visade att det var mångfacetterat och 
komplext att ge omvårdnad och stöd till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. I det vardagliga arbetet mötte personalen boende med 
olika behov och för att kunna bemöta och hantera sådana situationer använde 
sig personalen av tidigare erfarenheter.  Erfarenheter som hade sin grund i att 
de från början lärt sig sitt arbete genom att observera och imitera äldre och 
mer erfarna kolleger. Med tiden hade de även lagt till egna livserfarenheter. 
Denna mix av erfarenheter bidrog till skapandet och upprätthållandet av en 
familjelik atmosfär.  
 

Intervju med personal 
I: P Man kan säga att jag fick ärva det här jobbet av min svärmor när hon gick 
i pension. Jag började här när jag var rätt ung, min första sommar var jag bara 
17 år och det handlade mycket om att göra likadant som de äldre. Det var så 
jag lärde mig jobbet. Jag tänker att vi är som en familj… Nu har jag egna 
tonårsbarn och jag tycker det hjälper mig att också förstå de boendes  
problem. 

 
Att skapa en familjelik atmosfär var ett gemensamt sätt för personalen att 
försöka ge de boende den familj som de aldrig haft eller som de saknade. Inte 
minst stod detta i relation till att personalen upplevde medlidande till de 



59 

boende som de menade inte haft möjlighet att växa upp i en trygg familj 
tidigare i sina liv. Personalens målsättning bottnade i att skapa en trygg 
anknytning och relation till de boende genom ett förhållningssätt som 
präglades av det som finns i en familj.  
 

Intervju med personal 
I: P Jag tycker att jag ger dom väldigt mycket trygghet… det blir mycket av 
en familjekänsla kan jag känna, när dom sitter och äter,…det här är ju ett hem 
för dom, jag menar dom bor ju här och vi är ju,….det känns som om man är 
en liten familjemedlem till dom, när man jobbar, det är lite föräldraroll eller 
så, det är väldigt personligt …vi hjälper dom liksom med det vardagliga och 
vi finns här som en trygghet för dom, ett stöd, men jag tror att det mesta, 
känner jag, handlar om trygghet …alltså jag kan känna många gånger att det 
är just den här föräldrarollen, att man finns där för dom ungefär som en 
förälder, man är ju en del av deras vardagliga liv hela tiden, så alla, allt som 
kan uppstå i deras vardag, ska man ju finnas och kunna stötta och hjälpa dom 
igenom det som är svårt. 
 

Att skapa en familjelik atmosfär kom till uttryck genom att personalen 
upprätthöll en uppdelning mellan sig själva och de boende då de antog att de 
som personal hade rollen som ställföreträdande föräldrar. Denna föräldra-
instinkt och rollfördelning bidrog till att de i vardagsarbetet kunde styra och 
hjälpa de boende att förstå och hantera sin vardag genom en anpassad 
kommunikation.  
 

Observationstillfälle - skolan 
Följande observation är hämtad från skolan där sex boenden hade lektion med 
temat "aktuella frågor" tillsammans med en lärare. De boende sitter i ett 
klassrum vid bänkar som är placerade i en "hästskoliknande form" med 
läraren placerad i mitten. Läraren läser frågor ur en dagstidning och berättar 
att nuförtiden ska inte svenska skolavslutningar ske i kyrkan utan de kan 
hållas i en gympasal eller skolmatsal... Plötsligt börjar en av de manliga 
boende att knuffa en annan manlig boende samtidigt som han säger att det 
fattar väl inte du, eller? Läraren avstyr det hela med att säga med lugn röst 
"lugna ner er båda två, ni två är ju som syskon, ni ska väl inte bråka med 
varandra? I en familj är man snälla med varandra och hjälps åt, eller hur? De 
båda männen lugnar ned sig. Läraren fortsätter läsa tidningen. 

 
Informellt samtal med fokus på observationstillfället 
Läraren förklarar efteråt att det är hennes sätt att få dem lugna. Många av de 
boende är ju som barn och man får helt enkelt använda sig av den pedagogik 
som jag använde hemma med mina egna barn när de var små. Det har visat sig 
att den fungerade. Här är jag mer som den ”goda föräldern” till ”barnen” och 
målet är att stötta dom i deras utveckling. 
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Vidare fanns en könsspecifik uppdelning mellan kvinnlig respektive manlig 
personal som innebar att männen deltog i situationer med våldsamma boenden 
medan kvinnorna stod för en mer emotionell omvårdnad. Detta var ett sätt för 
personalen att utnyttja sina olikheter och personligheter i vardagsarbetet för att 
kunna ge de boende ett känslomässigt stöd och bygga upp förtroendefulla 
relationer. 
 

Intervju med personal 
I: P Jag som är tjej är ju mer som en mamma för dom, jag är mer vårdande för 
våra boende i detta hus, dom är ju inte så fysiskt handikappade utan det är ju 
det psykiska. Jag försöker att lyssna på dom och stödja dom när dom är 
oroliga eller har det svårt med sina tankar. 
 

Att skapa en familjelik atmosfär byggde också på långsiktiga relationer med de 
boende. Med tiden suddades också gränserna ut vad som var de boendes hem 
respektive personalens arbetsplats.  
 

Intervju med personal 
I:P Jag har ett hem här och inte ett jobb. Jag bor här under mina arbetsdagar 
och jag ser det mera som ett hem än en arbetsplats. Vissa dagar och 
framförallt helgerna så är jag ju mer här än i mitt eget hem. Jag ser detta som 
min familj, både när det gäller mina medarbetare och dom som bor här. Vi är 
tillsammans hela tiden och även om det är deras hem…så känns det som mitt 
eget. När jag är ledig så tänker jag på dom, t.ex. vad jag ska köpa för kläder 
till dom eller om vi behöver en ny kaffebryggare… 

Att få vardagsarbetet att fungera 
En annan aspekt av personalens arbete med de boende var att få 
vardagsarbetet att fungera. Detta byggde på detaljstyrning där hela dygnet var 
schemalagt för de boende med syftet att begränsa deras ”aktivitetsnivå”. Detta 
strukturerade förhållningssätt var ett sätt för personalen att känna trygghet, 
kontroll och mening i en ibland oförutsägbar vardag.  
 

Intervju med personal 
I: P Vi måste få det att fungera för dom och då är det viktigt att allt är planerat 
i förväg. För att undvika kaos liksom. Om alla vet vad dom ska göra så blir 
dom trygga. Det kan ju innebära att vi har ett schema på dom som dom ska 
följa alla dagar, vardagar och helger, allt är inrutat och de flesta av våra 
boende lär sig sitt schema utantill. När dom vet vad som ska hända varje dag 
blir dom mindre oroliga. Inget oväntat kan hända och då blir det inget kaos.  

 
Att få vardagen att fungera inbegrep att personalen använde sig av ett 
strukturerat arbetssätt som innehöll regler, belöningar samt bestraffningar för 
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att få de boende att fungera och socialt interagera med varandra och personal 
på ett säkert sätt. Exempelvis kunde ett oönskat beteende leda till att boende 
blev exkluderade från t.ex. utflykter som var en form av belöning, medan rätt 
beteende belönades med t.ex. gröna bollar. 
 
           Deltagande observation 

I monteringshallen frågar en av de boende om han skött sig till en av 
personalen. Personalen svarar att denna vecka har du varit duktig. Det blir en 
grön boll. Jag ska säga till din personal hemma i huset att du skött dig så 
kanske du får följa med på bowling. 
 
Informellt samtal med fokus på observationstillfället  
Personalen menar att gröna bollar är en belöning för att de boende ska sköta 
sig på daglig verksamhet, det är viktigt att få dom att fungera på rätt sätt här 
och det blir mindre kaos om dom fatta detta. Vi delar också ut tuggummin och 
cigaretter på bestämda tider.  
 

Rutiner var till för att skapa förutsägbarhet, stabilitet i vardagsarbetet och för 
att motivera och stimulera önskvärt beteende hos de boende. Personalen 
menade att det var viktigt att alla hade samma bemötande av de boende.  
 

Intervju med personal 
I: P En del vill inte vara här på daglig verksamhet… dom vill liksom smita 
hem. Men alla måste jobba, jag menar om dom inte är här på jobbet så har 
dom inget att göra på dagarna. Därför måste vi hålla kvar dom…//…Anna, 
hon brukade kissa ned sig varenda dag bara för att hon ville slippa jobba. När 
hon kissa ned sig så fick hon gå hem och duscha och byta kläder. Men vi 
bestämde att låta henne sitta kvar nedkissad till klockan fyra en hel vecka och 
då sluta hon att kissa ned sig. 

 
Användandet av olika regler visade sig vara ett sätt som underlättade det 
vardagliga arbetet med de boende. Exempelvis fanns ”husets regel” som 
innebar att kylskåp, garderober och vissa utrymmen var låsta och att personal 
endast hade nyckel till dem. En annan regel innebar att personalen jobbade 
efter den s.k. ”fyrkanten”. 

 
Informellt samtal 
Min erfarenhet är att det är bäst att ha mycket regler i början när dom 
kommer… än tvärtom, det är bättre med mycket regler från början och att vi 
jobba utifrån fyrkanten, som betyder att dom inte ska ha för mycket sociala 
intryck…exempelvis får dom äta sin kvällsmat själva.   
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Utsatthet 
I personalens vardagliga arbete med personer med intellektuell 
funktionsnedsättning fanns en utsatthet som kom till uttryck genom att 
personalen var utsatta för de boendes verbala och fysiska våld men också av 
verksamhetens lönsamhetskrav. Personalen upplevde de boendes fysiska våld 
som en del av deras vardag. 
 

Intervju med personal 
I:P Att få stryk och åka på käftsmäll då och då är inte kul. Inget jag önskar 
någon här. Men tyvärr händer det ganska ofta. Jag vet inte hur många gånger 
jag fått stryk på jobbet. 

 
Utsattheten visade sig då de inte kunde hantera det våldsamma beteendet och 
då de inte kunnat skydda boende från att skada andra. Utsattheten framträdde 
då genom att personal anklagade varandra för att inte ha förebyggt ett 
våldsamt utbrott. Exempelvis framkom det då de vid tillfällen varit inblandade 
eller bevittnat kolleger/boenden som råkat ut för någons våldsamma beteende. 
Detta ledde till skuldkänslor då de inte hade lyckats förebygga en hotfull 
situation. 
 

Intervju med personal 
I:P Det var en boende här som slog sin personal om och om igen…//…jag 
känner mig skyldig varje gång som det händer. Jag önskar varje gång att jag 
kunde stoppat det. Men det bara händer… så plötsligt. 

 
De boendes fysiska våld ledde inte sällan till uppsökande av läkarvård eller 
sjukskrivningar för personalen. Våldet från en del boende gav upphov till 
rädsla och uppgivenhet hos personalen och föranledde omplaceringar och i 
vissa fall även till uppsägningar då de upplevde att det var svårt att arbeta med 
någon som angripit dem fysiskt.  
 

Intervju med personal 
I:P Ibland har jag känt att det här klarar vi inte av, som med den nye killen 
som kommit. Att åka på stryk varje dag eller ett par gånger i veckan. Man vet 
snart inte vad man ska göra, man bara går omkring och hoppas att det inte ska 
hända något vid varje arbetspass. 

 
Våldsamma situationer bidrog till att personal blev stressade och ibland 
reagerade de med våld som strategi mot utåtagerande boende då de skulle 
förhindra någon från att skada sig själv eller andra. En annan strategi var att 
det var uteslutande manlig personal som fick hantera de våldsamma mötena. 
 

Intervju med personal 
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I:P Han bara, helt plötsligt i köket bara rusade mot Jonas och utdelade många 
hårda slag, han bara matade på med slag. För att kunna stoppa honom var vi 
två stycken som la ner honom på golvet och höll fast honom för att lugna 
honom.  

 
Utsattheten kom även till uttryck genom att arbetsmiljön upplevdes stressig. 
Under denna studies genomförande ökade antalet boende från 67 till 77 
boende, vilket medförde ett högre arbetstempo. Att ta emot fler boende på kort 
tid och samtidigt upprätthålla en jämn produktionsnivå av legoarbeten till 
olika leverantörer i daglig verksamhet innebar att arbeta snabbare och även att 
”pusha” på de boende. 
 

Intervju med personal 
I:P Vi har ofta bråttom med våra leveransorder då leverantören behöver få 
färdigt ett antal produkter i rätt tid… vi måste bli färdiga på tid…//…det har 
blivit svårare nu när det kommit många nya på en gång…//… vi måste pusha 
på dom så vi blir färdiga i tid, fastän vi vet att vi inte borde göra det. 

 
En annan aspekt av utsatthet visade sig då de boende blev sjuka och de var 
tvungna att uppsöka sjukhusvård. Personalen upplevde en frustration i mötet 
med sjukvården då de behövde argumentera och föra de boendes talan när de 
behövde få sjukhusvård. 
 

Intervju med personal 
I:P En av våra boende hade lunginflammation och nekades sjukhusvård. När 
han till sist fick komma till sjukhuset efter att vi tjatat oss till att han behövde 
vård och behandling hade han dubbelsidig lunginflammation. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att kunna besvara syftet med hur vardagslivet i en institutionell miljö 
upplevs av såväl boende som personal, har det teoretiska perspektivet utgått 
från ett vårdvetenskapligt synsätt på individen. Etnografisk design med 
fältbaserade metoder har valts för att kunna förstå och beskriva vardagslivet så 
som det upplevs av individerna själva i deras egen vardagsmiljö.  
 
Styrkan i den etnografiska designen ligger i validiteten, där de långa 
observationsperioderna, kontinuerliga analysen och möjligheten att ställa 
frågor i direkt anslutning till en observerad situation ökar tillförlitligheten. 
Den långa datainsamlingsperioden möjliggjorde att ett förtroende utvecklades 
till deltagarna, vilket ökade möjligheten att få en djupare förståelse av deras 
erfarenheter (emic perspektiv). Vidare medförde en längre tids intensivt 
fältarbete att jag kunde gå tillbaka och studera liknande händelser och 
situationer vid upprepade tillfällen. Den längre tiden för studien medförde att 
jag inte drog några slutsatser av en enda utmärkande eller ”tendentiös” 
händelse, utan fokus var att genom upprepade deltagande observationer 
försöka beskriva ett återkommande mönster av det som skedde och sades i 
olika miljöer, vid olika tidpunkter (Hammersley & Atkinson 2007). Genom 
kontinuerlig analys eftersträvades istället att validera eller invalidera det som 
studerats i samband med en observation, genom att i direkt anslutning till en 
observerad företeelse göra uppföljande informella samtal/intervjuer med 
deltagarna.  

 
Vid fältarbete är målet att förstå de observerades subjektiva upplevelser i en 
specifik kontext och att sträva efter att beskriva och analysera den vardagliga 
tillvaron såsom den upplevs av deltagarna (Taylor & Bogdan 1998). Samtidigt 
finns risk för bias då forskaren själv är involverad i datainsamlingen. Det går 
inte helt att åsidosätta egna tolkningar och förförståelse då de samtidigt utgör 
grunden för att analysera under tiden som datainsamling sker i fältet 
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(Hammersley & Atkinson 2007). Det stora antalet deltagande observationer 
som samlats in under en lång tidsperiod kan reducera risken för ”observer 
bias”, då slutsatser kan testas oftare och direkt genom informella 
intervjuer/samtal i anslutning till en observerad händelse än vid t.ex. en enda 
djupintervju (a.a.). Validiteten kan också öka med anledning av triangulering 
och att olika datainsamlingsmetoder använts, deltagande observationer, 
intervjuer och informella samtal som tillsammans säkerställer att ett 
återkommande mönster pekar i samma riktning (a.a.). För att ytterligare 
minska risken att egna tolkningar tog överhanden användes en reflekterande 
dagbok i vilken mina egna känslor, idéer och tentativa påståenden 
antecknades. Syftet med en reflekterande dagbok var att öka perspektiv-
medvetenheten på det som avsågs att studera under fältarbetet (Taylor & 
Bogdan 1998, Hammersley & Atkinson 2007). Dagboken användes också som 
ett reflekterande underlag med handledare, och var ett sätt för mig att 
disciplinera egna tolkningar samt undvika att "tänka som vanligt" under 
fältarbetet (Hammersley & Atkinson 2007 s.150).  
 
I studien med personalen presenterades även ett preliminärt resultat på en 
arbetsplatsträff med avsikt att de skulle känna igen sig, trots att det nu var 
beskrivet med mina ord utifrån mitt perspektiv (etic). Denna variant av 
respondentvalidering var ett sätt att pröva om resultatet förhöll sig nära 
verkligheten. Under presentationen redogjorde jag för hur mina tolkningar 
kommit fram samt vilka observationer, samtal och intervjuer som låg till 
grund för dem. Respondentvalideringen innebar att jag fick möjlighet att föra 
tillbaka den kunskap och förståelse som jag erfarit under fältarbetet samt en 
öppenhet för om jag återgett en korrekt bild av personalens vardagsarbete. 
Öppenheten innebar att jag inte utgick från att jag hade hela 
tolkningsföreträdet (etic), istället innebar det en öppen inställning till om det 
studerade fenomenet beskrivits på ett rättvist sätt utifrån deras perspektiv 
(emic). Syftet med respondentvalideringen i detta skede var ett sätt att kritiskt 
granska analysen av mina resultat. Det visade sig att personalen instämde i 
resultatet då de kände igen sig i det som beskrevs samt bidrog det till vidare 
diskussioner och ”aha-upplevelser” tillsammans med arbetsledning. 
Personalen gav också uttryck för olika teman som framkommit ”gav dem en 
möjlighet att sätta ord på sitt jobb” för att kunna föra en dialog med 
arbetsledning. 
 
Det empiriska materialet var omfattande och har i huvudsak samlats in med 
hjälp av deltagande observationer, informella samtal och kvalitativa intervjuer. 
Styrkan av att använda etnografisk design har varit att jag kunnat närma mig 
en målgrupp, personer med intellektuell funktionsnedsättning med deltagande 
observationer. I det avseendet har deltagande observationer underlättat att 
förstå hur de upplever sin vardag, då de ibland kan ha svårt att uttrycka sig 
verbalt. I tidigare studier av personer med intellektuell funktionsnedsättning 
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har det visat sig att det är en fördel att kombinera deltagande observationer 
och kvalitativa intervjuer (Taylor & Bogdan 1998, Brodin & Renblad 2000b, 
Olin & Ringsby-Jansson 2008). Dessa metodval kan motiveras med att det 
skulle inneburit svårigheter att förstå deltagarnas hänvisningar till konkreta 
händelser i en intervju om jag haft otillräcklig bakgrundsinformation (Jmfr. 
Olin 2003). Intervjun som enda metod är beroende av individens förmåga att 
ge mening genom ett språkligt uttryck och att enbart använda intervjuer var 
uteslutet då personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha en nedsatt 
förmåga att sätta ord på sina tankar. 
 
Min strävan har varit att närma mig deltagarna på fältet genom att i alla 
avseenden inta ett etiskt förhållningssätt gentemot den som blir observerad, 
intervjuad och inför det som han/hon valt att berätta för mig. Exempelvis var 
det deltagarna som bjöd in mig vid ett för dem lämpligt tillfälle samt bestämde 
de tid och plats för intervjuerna.  Perspektivvalet har inneburit att under hela 
fältarbetet reflektera utifrån ett etiskt förhållningssätt då det fanns risk att 
deltagarna kunde uppleva det som integritetskränkande, att de av den 
anledningen både bor och arbetar i en omsorgsverksamhet samt utsätts för 
deltagande observationer. Vidare skulle deltagarna kunna uppleva det som 
tvingande att delta utifrån att de vill vara lojala mot den verksamhet som ger 
dem boende eller arbete. Dessa risker torde ha minimerats genom att muntlig 
och skriftlig information som gavs till dem betonade frivilligheten att delta. I 
samband med fältarbetet upprepades den muntliga informationen av mig för 
att försäkra att samtliga deltagare förstod syftet med min närvaro vid olika 
tillfällen.  
 
Metodvalet har medfört ett självkritiskt och reflekterande förhållningssätt 
gentemot fältet. Jag har medvetet satt den egna förförståelsen i spel och på 
spel under datainsamlingsarbetet då analysen har gått hand i hand med 
datainsamlingen. Under och i analysarbetet har jag strävat efter att arbeta med 
min egen förförståelse och kreativitet, med syftet att behålla en öppenhet för 
det som visar sig i datamaterialet samt för att förstå variationerna i data i 
relation till syftet. För att inte riskera att min egen förförståelse tagit 
överhanden har förhållningssättet på fältet inneburit att vara öppen för 
deltagarnas perspektiv och förklaringar. Utgångspunkten har varit att utgå från 
deras beskrivningar och unika erfarenheter om fenomenet - vardagslivet i 
bostad med särskild service med en institutionell prägel. 
 
Kvalitativ innehållsanalys i studien av de boende valdes för att kunna dra 
slutsatser utifrån allt insamlat datamaterial. Eftersom upplevelsen av 
vardagslivet i en institutionellt präglad miljö kan variera från individ till 
individ och innehållsanalys syftar till att identifiera variationer avseende 
likheter och skillnader i data så ansågs ansatsen lämplig. Tematisk analys i 
studien av personalen ansågs ändamålsenlig då analysen pågår parallellt med 
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datainsamlingen. Vidare var avsikten att eftersöka återkommande teman i all 
insamlad data och särskilt försöka åskådliggöra ett mönster där teman uttrycks 
på olika sätt. Båda analysmetoderna är induktiva och syftade inte till att leda 
fram till någon teori. I övrigt fokuserar båda analyserna på subjektet och stor 
vikt har fästs på kontext, vilket också var ändamålsenligt i relation till syftet 
och vald ansats för studierna. 
 
I kvalitativ forskning är det av intresse att kunna välja ett antal deltagare med 
olika bakgrunds- och efarenhetsvariation så att det eftersökta fenomenet blir 
fullständigt avtäckt (Kvale 2008). I denna studie hade deltagarna olika 
bakgrund och erfarenheter av antalet år man bott/arbetat i verksamheten samt 
ålder och kön vilket kan medföra att olika aspekter av fenomenet blivit belyst. 
Samtidigt var det nödvändigt att avgränsa antalet deltagare i sådana situationer 
där det eftersökta fenomenet framträdde som tydligast. Det är möjligt att om 
urvalet varit större eller om jag inkluderat personer med intellektuell 
funktionsnedsättning med psykiatriska diagnoser så hade materialet blivit mer 
variationsrikt då andra aspekter av fenomenet framträtt.  
 
Svagheten med etnografisk metod är att den är tids- och kostnadskrävande då 
den kräver forskarens närvaro under en längre period (Hammersley & 
Atkinson 2007; Pilhammar 2011). En annan svaghet med metodvalet kan ha 
inneburit att jag genom min närvaro förändrat den studerade kulturen dvs. 
forskaren både påverkar och påverkas av den kultur hon/han studerar 
(Hammersley & Atkinson 2007). Ytterligare en brist med etnografisk metod är 
att forskaren kan bli uppslukad av den kultur som är avsedd att undersökas och 
att han/hon blir en av dem och ”go native” som det uttrycks i Geertz (1974) 
och  Waquant (2004). I denna studie fyllde handledare en viktig funktion då 
de uppmärksammade mig på syftet med studien och genom tillgång till 
reflekterande dialoger under fältarbetets gång. 
 
Överförbarheten av resultatet kan generaliseras till liknande boende-
verksamheter eftersom resultaten i studierna kan ses som allmängiltiga och 
kännas igen samt förstås av andra personalgrupper och personer med 
intellektuell funktionsnedsättning.När det gäller inklusions- och exklusions-
kriterier så torde ett annat urval där jag inkluderat personer med psykiatriska 
diagnoser, personal med hög frånvaro eller visstidsanställning förändrat 
resultatet. Resultatet är inte heller möjligt att upprepa med samma 
datainsamlingsmetoder då miljön, individer och organisation förändras med 
tiden.    
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Resultatdiskussion 
Resultatet visar olika aspekter av hur vardagslivet i en bostad med särskild 
service upplevs av personer med intellektuell funktionsnedsättning och 
personal. Vardagslivet beskrivs av de boende som en känsla av tillhörighet i 
relation till en egen privat sfär och social gemenskap. Samtidigt framträder i 
resultatet en otrygghet som var kopplat till andra boendes beteende och att de 
inte alltid förstod det som hände i deras direkta omgivning. Vidare fanns en 
längtan hos de boende att komma ifrån schemalagda rutiner, regler och andra 
former av begränsningar. De längtade bort och framförallt ut från denna 
boendeform då de ansåg att detta endast var ett tillfälligt boende. Ett tillfälligt 
boende som erbjöd dem en känsla av tillhörighet men som ändå inte kunde 
erbjuda dem den möjlighet som fanns ute i samhället.  
 
Personalstudiens resultat visar olika handlingsmönster som personalen 
utarbetat och håller fast vid för att få vardagsarbetet att fungera för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. En aspekt som framkom var skapandet 
av en familjelik atmosfär, vilken innebar olika rollfördelningar i likhet med 
dem som finns i en vanlig familj. Detta kom till uttryck genom att personalen 
upprätthöll en uppdelning mellan sig själva och de boende då de antog att de 
som personal hade rollen som de vuxna och de boende var barnen. En annan 
aspekt av personalens förhållningssätt inbegrep ett strukturerat arbetssätt med 
rutiner och regler för att få de boende att fungera säkert. Samtidigt innebar 
personalens arbete att de själva var utsatta både för de boendes verbala och 
fysiska våld men också för verksamhetens effektivitetskrav.  
 
I bakgrunden beskrivs att vardagslivet består av tre delar, bostad, 
arbete/sysselsättning och fritid. I föreliggande studie visar resultaten att dessa 
tre vävs samman och bostaden får en mer framträdande roll. Inte minst kan 
detta relateras till att arbetsplatserna fanns i nära anslutning till bostaden samt 
att fritidsaktiviteterna mestadels utfördes i bostaden. Inledningsvis diskuteras 
denna studies boendemiljö utifrån bostadens betydelse samt de 
handikappolitiska begreppen normaliseringsprincipen, delaktighet och 
inflytande. Resultatdiskussionen kommer också att belysa viktiga aspekter ur 
resultatets båda studier som kan ses ha vissa beröringspunkter; de boendes 
känsla av tillhörighet som kan kopplas samman med personalens skapande av 
en familjelik atmosfär samt känslan av otrygghet som återfanns hos båda 
grupperna. 
 
Resultatet kan relateras till handikapplagstiftningens intention och 
normaliseringsprincipen som innebär att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ska ges möjlighet att bo och leva som alla andra. 
Normaliseringsprincipen var och är historiskt en av de största förändringarna 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning och är därför viktig att 
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relatera till vid studier av och med målgruppen. Normaliseringsprincipen kan 
utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv förstås som att det är den utsatta 
individen som är i fokus, då hon/han på olika sätt är beroende av 
välfärdssystemet, antingen av vård och behandling eller av möjligheten att 
kunna leva ett jämlikt liv som alla andra.  
 
Enligt normaliseringsprincipen är boendet betydelsefullt för att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning ska kunna uppleva ett vardagsliv som ligger 
nära eller är detsamma som övriga individer i samhället (Nirje 1968/2003). 
Exempelvis ska personer med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet 
att ha en normal veckorytm med att bo, arbeta eller gå i skola samt ha tillgång 
till en meningsfull fritidsaktivitet (a.a.).  I denna studie framkom aspekter som 
liknar det vardagsliv som ”alla andra har”, t.ex. genom möjligheten att följa 
såväl dygns- som veckorytm som de flesta andra individer har genom att 
arbeta, studera och ha fritidsaktiviteter. Samtidigt kan man säga att denna form 
av institutionellt boende står i ett motsatsförhållande till vad normaliserings-
principen syftade till, eftersom det inte är ”normalt” att bo, arbeta och ha sin 
fritid inom ett och samma geografiska område tillsammans med ett flertal 
andra individer. Eftersom ett sådant boende motverkar en inkludering i övriga 
samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Andra aspekter som normaliseringsprincipen berör är att målgruppen ska ha 
tillgång till en egen lägenhet/rum där de kan dra sig undan och bryta gruppens 
rutiner, ha tillgång till meningsfulla sociala aktiviteter samt ges möjlighet till 
utbildning. Det innebär att boendet i föreliggande studie fullföljer delar av 
normaliseringsprincipen då boendemiljön t.ex. var utformad så att den 
enskilde kunde dra sig tillbaka till en privat sfär, samt fanns en formellt 
ordnad sysselsättning och för flertalet erbjöds också utbildning på plats.   
 
Dock framgår det av empirin att det inte är ett normalt vardagsliv som alla 
andra individer har i samhället då det sker i en boendemiljö med ett 70-tal 
platser, där det finns vissa karaktäristika som vanligtvis kan ses i en 
institution. Med institution kan Goffmans (1961) beskrivning av en total 
institution användas, i vilken det avses att livets alla delar, dvs bostad, arbete 
och fritid inryms inom ett och samma område. I föreliggande studie kan den 
storskaliga boendeverksamheten liknas vid en total institution då den innehöll 
en helhetslösning av vardagslivets alla delar med såväl bostad, arbete och 
fritidsaktiviteter. Institutionslikheten kan till stor del bero på att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning i denna studie bodde fysiskt nära varandra 
då flertalet gruppbostäder var samlokaliserade samt att daglig 
verksamhet/arbetsplats var placerade intill. Med samlokalisering avser 
Socialstyrelsen (2007) att när flera gruppbostäder och daglig verksamhet 
ligger i nära anslutning till varandra så medför det att boendet får en 
institutionell prägel. Det framgår av förarbeten till LSS att bostäder för 
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målgruppen bör vara förlagda till vanliga bostadsområden och att de bör 
utformas och lokaliseras så att de inte får en institutionell prägel 
(prop.1992/93:159). Det är alltså inte förenligt med lagstiftningen med 
samlokalisering, inte heller får en institution för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning vara till för ett större antal individer än omgivande 
samhälle kan integrera (Socialstyrelsen 2011b). Istället eftersträvar 
normaliseringsprincipen en bostad med normal lokalisering och storlek 
eftersom det ger dem som bor och lever där bättre möjlighet till social 
integration med övriga samhället (a.a.). Tidigare studier betonar särskilt att 
möjligheten till delaktighet i samhället till stor del beror på hur boendet är 
utformat för personer med funktionsnedsättning. Kozma m.fl. (2009) har i en 
litteraturstudie granskat flera internationella studier med personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och deras boende och menar att om 
målgruppen bor integrerat i samhället i mindre gruppbostad medför det ett 
ökat socialt nätverk i omgivande samhälle än de som bor i en storskalig 
boendemiljö.  
 
I normaliseringsprincipens ideal återfinns målgruppens rätt att ha ett 
självständigt liv, att bo under hemlika förhållanden och att ha en meningsfull 
sysselsättning och fritid, samt stöd och hjälp med att strukturera sitt 
vardagsliv. Normalisering handlar i stora drag om integration. 
Konsekvenserna för personer med intellektuell funktionsnedsättning i denna 
studie kan medföra minskad möjlighet till integration och en ökad ojämlikhet i 
levnadsvillkor. Ytterst är det relaterat till att de inte ges möjlighet att leva som 
andra i gemenskap med andra individer i samhället, då både deras bostad och 
arbetsplats inte är integrerat i övriga samhället. Bostadens lokalisering är med 
andra ord viktig för att skapa ett fungerande vardagsliv och förutsättningar för 
integration och aktivt deltagande i samhällslivet för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning (Nirje 1968/2003).  
 
I föreliggande studie kan bostadens lokalisering till synes också vara 
”funktionshindrande”, dvs då den inte möjliggör för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning  att leva, bo och arbeta i gemenskap med andra individer 
i samhället. Istället riskerar de boende i föreliggande studie att bli exkluderade 
från övriga samhället. Redan under 1960-talet belyste Goffman (1961) att 
institutioner ofta var enskilt belägna vilket också försvårade för de boende att 
upprätthålla sociala kontakter utanför institutionen. Enligt TØssebro (2011) har 
de flesta personer med funktionsnedsättningar få eller ingen möjlighet att 
påverka bostadsform, ort och lokalisering. Detta kan i sin tur medföra att 
personer med funktionsnedsättningar är utsatta för både ojämlikhet och 
diskriminering då det gäller såväl planering och utformning av bostäder. 
Något som med vårdvetenskapliga begrepp skulle kunna definieras som en 
form av livslidande då det omfattar hela individens livssituation. 
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Socialstyrelsen (2007) lyfter fram att oavsett om personer med intellektuell 
funktionsnedsättning bor i gruppbostad eller bostad med särskild service så 
ska bostaden ses som att det är den enskildes permanenta bostad. I det 
avseendet är det inget som framkommer i denna studie, dvs. de boende 
upplever inte detta boende som en permanent bostad utan snarare ses den av 
dem som en tillfällig bostad. De boende beskriver inte sin bostad som ett 
stadigvarande hem utan de längtar istället till ett annat hem, ett sådant som de 
hade innan, ett hem i den kommun de var hemmahörande i eller efter 
möjligheten att skapa ett nytt hem tillsammans med en partner. En längtan bort 
kan också förstås som en form av strävan och längtan efter mer utmaningar, 
tillfredställelse och personlig utveckling. En alltför långvarig vårdrelation utan 
möjlighet till hopp om utveckling kan innebära ett vårdlidande (Eriksson 
1987, Dahlberg m.fl. 2003). Ett vårdlidande som bottnar i att individen inte 
kan eller får något stöd i att fullborda sina innersta önskemål och behov. 
Enligt Eriksson (1987) kan ett sådant lidande minskas genom att vårdandet 
och det vårdande sammanhanget motiverar individers förståelse av sin 
livssituation för att på så sätt göra lidandet mer uthärdligt. För att kunna stödja 
och vårda i riktning mot ett ökat välbefinnande och minskat lidande, behövs 
förståelse och kunskap om individers subjektiva upplevelse av det 
sammanhang som de lever i. Det innebär att vårdarna/personalen i detta 
vårdande sammanhang måste vara lyhörda för individens upplevelse av sin 
livssituation. 
 
Delaktighet är ett centralt begrepp inom svensk handikappolitik och är en 
ambitionsinriktning som är starkt sammankopplad med den ideologiska 
utvecklingen som bygger på full delaktighet, jämlikhet och alla människors 
lika värde (Socialstyrelsen 2011a). Jeppsson Grassman m.fl. (2003) menar att 
delaktighet är något mer än endast tillhörighet med innebörden att det är 
skillnad på att ha tillgång till och tillhöra en arbetsplats eller att vara delaktig 
på en arbetsplats. Författaren betonar därmed att delaktighet baseras på 
individens möjlighet att själv kunna agera och påverka situationen och 
betydelsen av individens rätt att inte vilja agera och att inte vilja tillhöra ett 
sammanhang. Utifrån denna aspekt på delaktighet framkom det i denna studie 
att de boende upplevde mer av en tillhörighet än en delaktighet då de inte 
kunde välja med vem, vilka de skulle bo med och inte heller kunde de välja 
arbetsplats.  
 
Trots att personer med intellektuell funktionsnedsättning i denna studie 
beskrev att de inte själva valt sitt boende eller att de haft något inflytande av 
val av bostad eller bostadsform upplevde de en känsla av tillhörighet. Det var 
något som bottnade i upplevelsen av att ha en plats i en social samvaro där de 
kände sig trygga och accepterade för den de var. Denna tillhörighet kan 
kopplas samman med upplevelsen av välbefinnande i ett vårdande 
sammanhang. Utifrån ett vårdvetenskapligt och etiskt patientperspektiv kan 
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känslan av tillhörighet sägas komma till uttryck i vårdarnas förhållningssätt 
genom att de respekterade och värnade om de boendes integritet.  
 
Känslan av tillhörighet blev också särskilt tydlig i relation till den enskilde 
individens upplevelse av att ha en egen privat sfär, i vilken de upplevde 
kontroll och att de kunde begränsa tillgängligheten för andra att komma dit. 
Det var en plats där de kunde dra sig undan och vara sig själva. Denna form av 
tillhörighet kan förstås mot bakgrund av vad Goffman kallar främre och bakre 
region (Goffman 2000). I den bakre regionen, t.ex. det egna rummet 
förbereder aktörerna sitt agerande i de främre regionerna t.ex. gemensamma 
utrymmen. Enligt Goffman så är det i den bakre regionen efter avslutad social 
samvaro med andra som individen kan koppla av och kliva ur sin rollgestalt. 
Goffman menar att det i den främre regionen finns vissa definierade sociala 
situationer som styrs av institutionaliserade eller förbestämda handlings-
mönster, som i sin tur ställer krav på det sociala samspelet mellan individer. 
Sådana definierade sociala situationer med fastställda regler på vad ett socialt 
accepterat beteende är och återfinns i vad Goffman kallar en total institution, 
där det sociala livet kontrolleras i såväl, tid och rum som form och innehåll 
(Goffman 1961).  
 
Olin & Ringsby-Jansson (2008) menar att det även i en gruppbostad finns 
etablerade sociala regler och rutiner som styr den sociala interaktionen mellan 
personalen och de boende. Författarna beskriver utifrån Goffmans terminologi 
att det är personalen som bestämmer i den främre regionen samtidigt som de 
har en förväntan om att de boende ska uppträda i enlighet med en på förhand 
uppgjord ordning. I det avseendet kan man säga att den bakre regionen kom 
till uttryck i denna studie i det som de boende beskriver som tillgång till en 
privat sfär, en plats där de kunde känna trygghet genom att få vara ifred. 
Medan den främre regionen i denna studie var den plats där de boende var 
tvungna att anpassa sig till övriga boendens närvaro samt personalens regler. 
Den främre regionen som t.ex. daglig verksamhet och gemensamma 
utrymmen var också den plats där de boende upplevde en otrygghet i relation 
till sociala interaktioner som de var tvungna att närvara i.  
 
Känslan av tillhörighet såsom den beskrivs av de boende i föreliggande studie 
kan sammankopplas med det som personalen beskriver som en familjelik 
atmosfär. Personalen strävade efter att skapa en känslomässig anknytning till 
de boende vilket de lyckades med då de boende upplevde en trygghet i de nära 
relationerna med dem. Skapandet av en familjelik atmosfär kan förstås som en 
vårdande strategi för personalen att nå ett bättre resultat med de boende 
samtidigt som det också gav mening åt deras arbete. Strategin innebar konkret 
att personalen iklädde sig rollen som ställföreträdande föräldrar och lät 
föräldrainstinkten vägleda dem i det vardagliga arbetet. Rollfördelningen 
utgick i likhet med den som finns inom ramen för en vanlig familj, genom att 
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personalen upprätthöll en uppdelning mellan sig själva och de boende då de 
antog att de som personal hade rollen som de vuxna och boende hade barnets 
roll. Däremot framkommer det inte i resultatet att de boende titulerar sig som 
barn. Istället tycks de boende uppleva en tillhörighet som den familjelika 
atmosfären har bidragit till genom personalens handlingar, känslomässiga stöd 
och engagemang.  
 
I förlängningen kan en sådan relation där personer med intellektuell 
funktionsnedsättning bemöts som barn medföra en risk att deras möjlighet till 
självbestämmande och autonomi begränsas (Barron 2001). Författaren lyfter 
fram att självbestämmandet är något som sker i sociala relationer och det är 
därför viktigt att personer med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet 
till relationer där de kan undersöka och uttrycka den man är. Å ena sidan kan 
personalens föräldraroll, stöd och känslomässiga engagemang bidra till ett 
ökat självbestämmande då en sådan relation upplevs som stimulerande och 
utvecklande av de boende. Å andra sidan torde en vårdande relation där 
personalen inte förmår utveckla ett följsamt förhållningssätt till den enskilde 
individens behov få motsatt effekt, och istället bidra till en form av 
vårdlidande (Eriksson 1987). Tidigare studier har uppmärksammat att 
personalens förhållningssätt är avgörande för individens möjlighet till 
välbefinnande (Watson 1999, Dahlberg & Segesten 2010) och känsla av 
delaktighet och inflytande i vardagslivet (Duvdevany m.fl. 2002, Deely 2002, 
Ringsby-Jansson 2002).  
 
Samtidigt gav de boende uttryck för både en frivillig och ofrivillig fysisk 
närhet till andra individer. Den frivilliga närheten kom till uttryck genom 
känslan av att tillhöra ett socialt nätverk och känna tillhörighet till andra 
individer som var ”på samma nivå” eller som man delade intressen med. 
Medan den ofrivilliga närheten innebar en otrygghet att inte själv fått välja 
med vem eller vilka de ska bo och arbeta med. I detta boende fanns därmed en 
fysisk närhet till grannar/medboende som var tätare än vad man ”normalt” har 
till grannar i omgivningen. Detta kan sägas kontrastera mot vad ett ”normalt 
liv” i samhället innebär, dvs. att leva som alla andra innebär vanligtvis ett visst 
fysiskt avstånd till både grannar och vänner.  
 
Denna ofrivilliga fysiska närhet till andra individer var något som bidrog till 
otrygghet för de boende samtidigt som de delade den med personalen. 
Tidigare studier har på olika sätt belyst personalens utsatthet i relation till 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Främst har dessa studier 
belyst personalens utsatthet för hot och våldsamma beteenden från 
utåtagerande personer med intellektuell funktionsnedsättning i gruppbostäder 
(Durnin & Freeman 2005, Lundström m.fl. 2011). Det förekommer också 
studier som belyst den otrygghet som personer med intellektuell 
funktionsnedsättning upplevt då de blivit trakasserade av andra boende i 
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gruppbostäder (Manners & Carruters 2006) och upplevelser från målgruppen 
som upplevt sig hotade eller kränkta av bemötandet av personal i 
gruppbostäder (Olin 2003).  Det finns studier från institutionslika boenden där 
personer med intellektuell funktionsnedsättning erfarit, att de inte blivit tagna 
på allvar av personal samt blivit utsatta för andra medboendes förolämpningar 
(Allen m.fl. 2005). I föreliggande studie finns en likhet i den vardagliga 
upplevelsen av otrygghet då det också är något som förenar de båda olika 
studiernas resultat. Samtidigt har personalen ändå en större möjlighet att 
undslippa den utsatthet som beskrivs i studien genom att kunna gå hem efter 
arbetet, dvs. de bor inte där 24 timmar om dygnet i likhet med de boende som 
inte har denna möjlighet.  
 
Denna otrygghet medförde att de boende och personal till synes hade utarbetat 
egna förhållningssätt för att hantera/upprätthålla en trygg vardag. I denna 
studie framkommer att de boende utarbetat olika strategier för att på något sätt 
skapa trygghet då de ibland upplevde att personalen saknade möjlighet att ge 
dem den trygghet de behövde. Personalens strategier innebar en rädsla för det 
osäkra och medförde en till synes rigid schemaläggning, eftersom de inte drog 
sig för att ruta in de boendes vardag in i minsta detalj. Naturligtvis kan en 
sådan struktur vara nödvändig under en viss period i en orolig individs liv. 
Men likafullt kan den innebära ett övergrepp mot individens 
självbestämmande och möjlighet till personlig utveckling. Det tycks som en 
överdriven struktur från personalens sida kan bottna i deras egna behov av att 
känna sig trygga och säkra i en för dem kaotisk vårdmiljö. Det finns en viss 
fara att de boendes behov hamnar i bakgrunden om det endast är personalens 
behov av trygghet som hamnar i förgrunden genom upprätthållandet av regler 
och rutiner (Olin & Ringsby- Jansson 2008).  
 
Även om denna bostad med särskild service har vissa drag av en institutionell 
prägel så är det långt ifrån den institutionslika tillvaro som många personer 
med intellektuell funktionsnedsättning levde i under större delen av 1900-talet. 
Å ena sidan har denna studies bostad med särskild service genomgått vad man 
numera kallar för en transinstitutionalisering i likhet med den som Taylor 
(2006) avtecknar då det finns spår av institutionslika boendeformer på 
området, samtidigt som verksamheten anpassat sig efter gällande lagstiftning 
genom att den integrerat vissa delar av bostäderna i omgivande samhället. Å 
andra sidan verkar den inte ha lyckats med detta fullt ut. Följaktligen kan den 
institutionella prägeln i denna studie bidra till att betraktas som 
”funktionshindrande” både till sin struktur och i relation till personalens 
förhållningssätt då de boende upplever olika inskränkningar på deras frihet. 
Jeppsson Grassman m.fl. (2003) visade i en studie av personer med 
funktionsnedsättning som var beroende av stöd och omsorg av personal, att 
frihet var viktigare än känslan av tillhörighet. Frihet förknippades som ”frihet 
ifrån” en pressande livssituation och om att ha kontroll över den egna 
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livssituationen. Jeppsson Grassman m.fl. (2003, s.105) menar också att 
friheten har en djupare innebörd då den inte enbart handlar om ”frihet att göra 
som man vill” utan mer om ”friheten att få vara den man vill”.  

Konklusion  
I FNs konvention om rättigheter för individer med funktionsnedsättning lyfts 
vikten av att åskådliggöra levnadsvillkor i vardagen för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. I denna studie har fokus varit att öka 
förståelsen och kunskapen om hur personer med intellektuell 
funktionsnedsättning erfar vardagslivet i en institutionslik miljö som erbjuder 
en helhetslösning med skola, boende, arbete/sysselsättning och fritid. 
Resultaten speglade dock att det krävs en del förbättringar för att denna 
boendemiljö ska kunna leva upp till 2000-talets handikappolitiska krav. 
Resultatet visar att det finns brister när det gäller att erbjuda målgruppen 
bostad, arbete/sysselsättning och fritid i en inkluderande samhällsgemenskap 
samt att bemötandet är på ett sådant sätt att det inte leder till personlig 
utveckling och ökat välbefinnande.  
 
Resultatet beskrev också olika aspekter som berörde varandra. Exempelvis 
upplevde både boende och personal en form av otrygghet i denna 
boendemiljö. Samtidigt hade de olika förutsättningar att hantera otryggheten i 
vardagen, förutsättningar som inte på något sätt var jämlika. Personalen 
använde sig av utarbetade arbetssätt med hjälp av rutiner och regler för att 
skapa en tryggare arbetsmiljö. Rutiner och regler som i sin tur upplevdes som 
inskränkningar av de boende då de på olika sätt upplevde att friheten 
begränsades. Personalens tilltro att få vardagen att fungera med hjälp av 
rutiner och regler, samt de boendes känsla av begränsningar är något som 
konstituerar ett institutionslikt boende, vilket i dags dato innebär ett ojämlikt 
boendealternativ för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
För de boende innebar otryggheten ett onödigt lidande på grund av 
personalens otillräcklighet att ibland ge dem det stöd och den trygghet de 
efterfrågade. Utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt kan man säga att de boende 
uttryckte en frånvaro av ett vårdande förhållningssätt, i vilket avsaknaden av 
detsamma gav upphov till ett vårdlidande. Den vardagliga otryggheten eller 
vårdlidandet var något som de boende själva försökte hantera med hjälp av 
olika strategier då de förstod att personalen inte kunde ge dem den trygghet de 
behövde. Samtidigt gav personalen uttryck för skuldkänslor och frustration 
över att de inte kunde hantera vissa omvårdnadssituationer i vardagsarbetet.  

 
Denna institutionslika boendeverksamhet kan i vissa avseenden också vara 
funktionshindrande med hänsyn till dess lokalisering, storlek och 
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samlokalisering av både bostäder, skola och arbete/sysselsättning. 
Sammantaget kan det för de boende i denna studie medföra en minskad 
möjlighet till integration och att leva ett jämlikt vardagsliv som alla andra 
individer i samhället. Föreliggande studie visar därmed brister som upplevts 
av både personal och personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Därigenom tillför avhandlingen förståelse och kunskap om en komplex 
vårdvardag från två olika perspektiv, samt ger den en bild av vad som 
ytterligare behöver uppmärksammas. Den ger en bild av en grupp individer 
som är dubbelt utsatta och i dagsläget finns få studier som utgått från personer 
med intellektuell funktionsnedsättning och deras syn på sin livssituation. 
Framförallt behövs fler studier som involverar målgruppen och som belyser 
deras egna erfarenheter av sitt vardagsliv.  
 
Framtida forskning bör vara riktad direkt till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning då det är viktigt för att göra deras röster hörda och öka 
deras möjlighet att påverka sin egen omvårdnad och vardag. Förslagsvis kan 
kommande studier undersöka målgruppens erfarenheter av hur det är att vara 
ung vuxen kvinna respektive man och leva med en intellektuell 
funktionsnedsättning. Andra studier som kan bidra till kunskapen kring 
personalens arbete med målgruppen är att undersöka vilka värderingar som 
ligger till grund för personalens förhållningssätt inom ramen för den här typen 
av verksamhet samt utforska utbildning och kompetensens betydelse för 
personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning . 
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