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Abstract 

 

Author: Sofia Gustavsson  

Title: Empowerment and paternalism at work- A study about self-determination and 

participation for clients in LSS day-centres [Translated title] 

Supervisor: Lottie Giertz 

Assessor: Cecilia Jonsson 

 

During the latter part of the 20th century the situation for people with intellectual disabilities 

in Sweden changed and developed. Clients have the right to participation and self-

determination in society and in applied measures under the law of individual rights 

legislation; LSS. The purpose of this study is to describe and understand how team-leaders 

and managers in day-centres in a municipality works with participation and self-determination 

for clients, and what the professionals consider affects the client's possibility to self-

determination and participation. The research questions intended to be answered are: 

• How does the team-leaders and managers work to enable self-determination and 

participation of the users in the public day-centres? 

• What does the team-leaders and managers describe and understand as enabling and limiting 

factors for the client’s possibility to self-determination and participation? 

The study is qualitative and interviews have been held with eight interviewees, which I 

contacted through snowball sampling. I contacted three managers and five team-leaders in 

day-centres. 

The result shows that the organization has different methods and approaches to 

enable self-determination and participation of clients in day-centres in the investigated 

municipality. Some forms are collective and some are individual. The results show that 

methods have elements of both empowerment and paternalism. The view and attitude from 

the team-leaders on clients as subjects or objects play a major role in how the daily work with 

self-determination and participation for clients is made possible. The second part of the result 

shows how the interviewees describe the complex interplay of various factors affecting the 

extent of the client's possibility to self-determination and participation. The result shows 

several factors that promote and many others that limit. There are many different kinds of 

circumstances described and understood as affecting the possibility. All informants describe 

the individual client's communicative ability as an important factor, and other circumstances 

mentioned are factors in the environment such as different actors in the client's network, 

workplace environment, and team-leaders personal qualities and knowledge in the field of 

disability. 
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Nyckelord: Självbestämmande, delaktighet, daglig verksamhet, LSS, intellektuell 

funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 



 

2 
 

Förord 

Jag vill framföra ett stort tack till min familj som genom hela processen med uppsatsen stöttat 

mig och trott på min idé och min förmåga. Tack till min handledare Lottie Giertz för 

intressanta diskussioner och råd och stöd under arbetet med uppsatsen.  Tack även till de 
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varit krokig, nu när slutprodukten tagit form känner jag mig stolt och än mer övertygad om att 

ämnet och syftet med studien är viktigt och relevant.  
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1 Problemformulering  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning1 har under större del av förra seklet haft 

begränsat deltagande i samhället och möjlighet till självbestämmande. Attityderna och 

handikappolitiken började förändras under mitten av 1900-talet då idén om normaliserings–

principen slog igenom i Sverige. Kritiken växte mot de anstalter för sinnesslöa som fanns i 

landet och mot de förhållanden och villkor som personerna där levde under. Samhällsdebatten 

och kritiken ledde senare fram till handikappreformen i slutet av 1980-talet (Bengtsson, 

2004). 

Personer med IF har sedan handikappreformen och Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) som trädde i kraft 1994 kom haft rättigheter till 

självbestämmande och delaktighet i samhället (SFS 1993:387 § 5-6). I FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26), som Sverige juridiskt ålagt 

sig att följa sedan den 14 januari 2009, är delaktighet och jämlikhet i samhället  delar av det 

huvudsakliga innehållet (Socialstyrelsen, 2009).  

I många kommuners övergripande mål för verksamheter för personer med IF är 

delaktighet och självbestämmande några av huvudmålen. En tidigare studie av Widerlund 

(2007) pekar på att självbestämmande och delaktighet är begrepp som ibland inte är klart 

definierade för och av anställda i kommunalt driven bostad med särskild service enligt LSS, 

det är oklart hur det ska omvandlas praktiskt i verksamheterna och studien pekar på att det 

finns olika hinder för att personer med IF får möjlighet till självbestämmande och delaktighet 

(Widerlund, 2007). 

Det finns tidigare forskning som visar att personer med IF ofta har begränsade 

möjligheter till självbestämmande och delaktighet i samhället (Barron 2001; Giertz 2012; 

Widerlund 2007). Områden som har studerats tidigare är insatserna personlig assistans och 

bostad med särskild service enligt LSS kopplat till möjligheterna till självbestämmande och 

inflytande för brukare. Självbestämmande och delaktighet för brukare i daglig verksamhet har 

inte tidigare studerats och det finns därmed en kunskapslucka på det området. Daglig 

verksamhet är en insats som innehåller sysselsättning och arbete för personer som tillhör 

personkretsen enligt 1§ 1-2 LSS och som är en stor del av många personers liv och där de 

spenderar många timmar av sin vakna tid i veckorna. Utifrån det är det en viktig arena att titta 

närmare på, hur de som är ansvariga för verksamheten och de anställda arbetar med 

begreppen i verksamheterna.                    

                                                 
1
 Intellektuell funktionsnedsättning är beteckning för att en person har en intellektuellt nedsatt kognitiv förmåga, tidigare 

kallades det utvecklingsstörning. I fortsättningen av studien förkortas intellektuell funktionsnedsättning IF.    
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2 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur arbetshandledare och ledning inom 

daglig verksamhet i en kommun arbetar med delaktighet och självbestämmande för brukare 

och vad de professionella upplever påverkar brukares möjlighet till självbestämmande och 

delaktighet. 

  

Forskningsfrågor 

 Hur arbetar arbetshandledare och enhetschefer med självbestämmande och delaktighet 

för brukarna i kommunal daglig verksamhet? 

 Vad upplever arbetshandledare och enhetschefer som främjande respektive 

begränsande omständigheter för brukares möjlighet till självbestämmande och 

delaktighet? 

 

3 Bakgrund 

Syftet med avsnittet är att ge en förståelse för det sammanhang studien fokuserar på, som kan 

ge läsaren en kontext som gör det mer intressant att ta del av studiens resterande delar. Det 

som framkommer i resultatet kan djupare förstås om man har en liten bild av hur utvecklingen 

av attityden kring personer med IF och rättigheter och insatser växt fram det senaste 

halvseklet. Avsnittet bidrar också med en kontext som placerar området personer med 

funktionsnedsättning i ämnet socialt arbete. Det avser belysa gruppens position i samhället 

och övergripande hur det stöd samhället erbjuder har utvecklats.  

 

Utvecklingen i slutet av 1900-talet 

Personer med IF och andra kognitiva funktionsnedsättningar har historiskt haft en svag 

ställning i samhället. Synen på personer med IF har förändrats kraftigt de senaste decennierna. 

Under 1950-talet växte kritiska röster mot den dåtida sinneslövården där insatserna var 

institutioner och vårdhem för både vuxna och barn. Ur kritiken, som kom från bl.a. nya 

brukarorganisationer, formades det som kom att kallas för normaliseringsprincipen under 

1960-talet (Grunewald, 2008; Söder, 2003). Normaliseringsprincipen syftar till att en person, 

oavsett funktionsnedsättning, ska leva ett så ”normalt liv” som möjligt. Målet är att personen 

ska få leva så nära normen för ett vanligt liv som en person utan funktionsnedsättning 

vanligen gör. Normaliseringsprincipen utgörs av ett antal beståndsdelar och områden som 

personer med funktionsnedsättning bör ha rätt till, exempelvis en normal livscykel, normal 
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årsrytm, normal dygnsrytm och normal självbestämmanderätt (Nirje, 2003). ”Syftet var att 

skapa normala levnadsvillkor, för att utvecklingsstörda genom tillgång till normala 

levnadsvillkor skulle uppfattas mer som medborgare i samhället än som avvikare, de skulle 

alltså integreras i samhället.”(Ineland, Molin & Sauer, 2009 s.27).  

År 1968 antogs den första omsorgslagen (SFS 1967:940) . Det blev då möjligt med 

verksamheter med öppna insatser, exempelvis avlastningsinsatser som möjliggjorde att barn 

med IF kunde bo kvar hemma hos sina föräldrar (Ineland, Molin & Sauer, 2009). 

Normaliceringsprincipen medförde exempelvis kritik mot anstalterna och institutionsformen 

för boende vilket ledde till att anstalterna lades ner under 70- och 80-talet (Bengtsson, 2004). 

Omsorgslagen ändrades år 1986 och det blev än tydligare att insatserna skulle utformas 

integrerat i samhället, utifrån normaliseringsprincipen (SFS 1985:568). Tre år efter att den 

andra omsorgslagen stiftades tillsattes en handikapputredning (SOU 1992:52) som syftade till 

att analysera och utvärdera det habilitering, socialtjänst och rehabilitering erbjöd och gjorde 

för personer med IF och andra funktionsnedsättningar. Utredningen kallades 1989 års 

handikapputredning (Ineland et al. 2009). 

 

LSS och daglig verksamhet 

Ur 1989 års handikapputredning formades den nya lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). I förarbetena till den nya lagen finns tydlig kritik 

mot tidigare lagar och praktiskt verkställande av service- och omsorgsinsatser till personer 

med funktionsnedsättningar. Utredningen visar att dessa personer har begränsade möjligheter 

till kontroll över sitt eget liv, att de är utelämnade till myndigheters och handläggares 

godtycklighet samt att det finns litet utrymme för flexibilitet och individanpassningar i 

verksamheterna. Personer i Sverige med funktionsnedsättning visade sig ha tydligt sämre 

levnadsvillkor än personer utan funktionsnedsättning. I propositionen till den då nya  

rättighetslagen beskrivs att lagen syftar till förändringar och förbättringar för personer med 

funktionsnedsättningar att leva ett mer jämlikt och självständigt liv och ha mer utrymme för 

egna val. (Prop. 1992/93:159). ”Målet för insatserna enligt den nya lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) skall vara att främja människors jämlikhet i 

levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten skall enligt lagen vara 

grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.” (Prop. 1992/93:159 

s.44). En viktig förändring som den nya lagen slog fast var att huvudmannaskapet för 

insatserna till största del lades på kommunerna istället för som tidigare på landstingen, med 
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syfte att personer med IF och andra funktionsnedsättningar som alla andra ska ses som 

kommunmedborgare (Ineland et al. 2009). 

LSS inledande paragraf definierar de personer som har rätt till insatser enligt lagen. I 

tre uppdelningar beskrivs vilka människor som tillhör den så kallade personkretsen och som 

därmed omfattas av LSS. Vid handläggning utreds först huruvida personen som ansöker 

tillhör LSS personkrets och om denne gör det handläggs därefter behovet av de n ansökta 

insatsen. Daglig verksamhet är en av tio insatser i LSS-lagstiftningen ” § 9 Insatserna för 

särskilt stöd och service är [---]10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som 

saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.” (LSS). I 7§ LSS anges att insatsen daglig 

verksamhet tillförsäkras dem som innefattas av personkrets 1-2 enligt 1§ LSS. 

Det finns en generell uppfattning i samhället om de positiva aspekter som arbete 

medför för individen (Ineland et al. 2009). Arbete är en del av medborgarskapet och bidrar till 

den enskildes identitetsutveckling och delaktighet i samhället. Bakgrunden till att insatsen 

daglig verksamhet har tillkommit är att arbete tillgodoser människors personliga utveckling, 

mening i tillvaron och samhörighet med andra. Arbete är en väsentlig del av delaktighet i 

samhället och en vanlig anställning ger försörjning (Widegren, 2008). Den som har daglig 

verksamhetsbeslut får vanligen sin försörjning genom aktivitetsersättning från 

Försäkringskassan (Ineland et al. 2009).  

Kommunen ansvarar för att personen med beslut om daglig verksamhet enligt 9§10 

LSS får en meningsfull sysselsättning. Den enskilde ska erbjudas utvecklande verksamhet, 

stimulans och gemenskap, allt efter dennes önskemål och behov. Kommunen kan själv driva  

verksamheter, kooperativ och privata företag kan också tillhandahålla verksamheter och 

platser om de uppfyller uppsatta krav (Bergstrand, 2011). Exempel på verksamheter som finns 

i de kommuner jag kartlagt är caféer, återvinningsarbete, packningsjobb i industri, hunddagis, 

kontorsservice, textilverksamheter och teatergrupper, vissa verksamheter är integrerade i 

privata företag. I grupperna finns efter behov personal, arbetshandledare. Det finns också 

individuella daglig verksamhetsplatser i företag som inte har arbetshandledare från 

kommunen på arbetsplatsen. 

 

Delaktighet och självbestämmande 

Som nämnt ovan syftar LSS till att främja att personer som tillhör personkretsen enligt 1§ 

LSS får full delaktighet i samhällslivet och att de har rätt till självbestämmande och inflytande 

över insatserna, exempelvis daglig verksamhet. I själva lagtexten i LSS finns ingen definition 
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av begreppen delaktighet eller självbestämmande, och det finns heller ingen diskussion kring 

begreppen i propositionen (Prop. 1992/93:159).  

Nationalencyklopedin (2012) beskriver delaktighet som aktiv medverkan. Vidare 

nämns att en viktig del av begreppet är det känslomässiga som delaktighet kan medföra.  ”ofta 

med tonvikt på känslan av att vara till nytta, ha medinflytande o.d.” (Nationalenc yklopedin, 

2012).  Världshälsoorganisationen WHO har delaktighet som ett viktigt begrepp i sitt 

klassifikationssystem ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health. 

(Molin, 2004). Delaktighet beskrivs i ICF som den enskildes engagemang i olika områden i 

livet, hur det förhåller sig till omgivande faktorer och egna kroppsliga funktioner. (ibid.)  

Självbestämmande betyder ”rätt att bestämma över sig själv” (Nationalencyklopedin, 

2012) Begreppet anger rätten att göra egna val, s jälvbestämmande finns med i LSS-

lagstiftningen och markerar den enskildes rätt att bestämma över sig själv, över sin egen 

person.  

 

Förförståelse 

Under två somrar jobbade jag som arbetshandledare i en kommunalt driven daglig 

verksamhet. Intresset för de frågor som jag ägnar denna studie åt började komma under dessa 

månader och när jag sedan genom socionomutbildningen fick mer kunskap om LSS återkom 

funderingarna kring frågorna. De erfarenheter jag har med mig från den praktiska 

verksamheten är exempelvis upplägget på arbetet i just den kommunen. Termin fem i 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet består av kursen Verksamhetsförlagd utbildning 

i socialt arbete, det är praktikterminen. Halva kursen hade jag min VFU med en enhetschef 

för daglig verksamhet enligt LSS. De månaderna var mycket intressanta och jag fick en 

inblick i uppdraget och arbetsuppgifterna. Jag har därmed upplevt hur det är att vara 

arbetshandledare inom daglig verksamhet i en kommun och tagit del av arbetet som 

enhetschef i en annan. Under mina tidigare erfarenheter har jag sett att verksamheterna i olika 

kommuner kan förhålla sig olika till begreppen och utforma arbetet olika. De har samma lagar 

att förhålla sig till och ändå tyckte jag mig se stora skillnader i verksamheternas utformning 

och arbetsätt kring delaktighet och självbestämmande för brukare. Detta gjorde att jag slog 

fast att i min studie fokusera på frågor kring självbestämmande och delaktighet för brukare i 

daglig verksamhet och fokusera på arbetssätt och hur arbetshandledare och ledning upplever 

omständigheter som påverkar brukares möjlighet tills självbestämmande och delaktighet. 

I arbetet med min studie är det viktigt att jag är medveten om min förförståelse och 

medvetet håller distans till mina tidigare erfarenheter. Jag har behövt koppla bort förutfattade 
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meningar och gå in med så öppen blick som möjligt genom hela studiens process genom 

diskussioner med min handledare och litteraturstudier för att öka min teoretiska förförståelse. 

Mina tidigare erfarenheter medförde intresset för frågorna i studien och genom att därefter 

hålla distans till de praktiska erfarenheterna jag har så har jag strävat efter att min roll som 

forskare skulle förbli öppen och så neutral som möjligt.  

Mina tidigare erfarenheter kan även medföra vissa positiva aspekter då den kunskap 

jag har sedan tidigare kan hjälpa mig att vid intervjutillfällena formulera bra och tydliga 

följdfrågor som kan ge en djupare förståelse för de frågor som behandlas. Det är viktigt att ha 

viss förkunskap för det ämne och område man undersöker just för att kunna utforma och ställa 

relevanta frågor (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som gjorts inom området funktionsnedsättning 

som kan kopplas till min studie. Vissa resultat av de nedan presenterade studierna kommer jag 

sedan att använda i mitt analysarbete, och koppla tidigare forskning till de resultat som 

framkommer i denna studie. Det blir då ytterligare ett verktyg i analysarbetet tillsammans 

med de teoretiska perspektiv jag valt. 

Widerlund (2007) undersöker begreppen självbestämmande och delaktighet i en 

bostad med särskild service enligt LSS. Studien görs i samband med ett projekt i den aktuella 

kommunen som syftar till att öka självbestämmandet och delaktigheten för brukarna i 

verksamheten. Syftet med Widerlunds studie är, att med utgångspunkt i utvecklingsprojektet, 

studera villkor och förutsättningar för ökat självbestämmande och delaktighet för personer 

med IF som bor i bostad med särskild service enligt LSS.  

Metoderna för datainsamling till studien är kvalitativa och forskaren har använt 

deltagande observationer i gruppbostaden samt intervjuer med gode män och intervjuer med 

personal. Upplägget för datainsamlingen var att göra intervjuer och observationer innan 

projektet startades och precis i början av projektet, och sedan göra intervjuer och 

observationer i slutet av och efter projektet.  

Resultaten av studien visar att det projekt som kommunen drev för att öka brukarnas 

delaktighet och självbestämmande inte gav mycket resultat. Widerlund (2007) beskriver att 

personalen har svårigheter med att realisera målen med självbestämmande och delaktighet då 

de är osäkra på hur de ska omvandla begreppen i praktiken. Hon belyser organisatoriska 

hinder som faktorer som begränsar realisering av ökat självbestämmande och delaktighet. 

Hon pekar på flera olika faktorer som exempelvis brist på handledning för personalgruppen, 
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brist på ledning i verksamheten, dålig kommunikation mellan de olika parterna: brukare, 

personal, gode män och ledning. Det finns även sociala aspekter som utgör begränsningar för 

att uppnå målen med delaktighet och brukarinflytande. Det kan vara faktorer som exempelvis 

kontroll, ett kategoriserande tänkande i ett Vi och Dom, samt att det finns motstånd mot 

förändrade arbetsmetoder d.v.s. personal som är invand i sina arbetsmetoder tenderar att 

fortsätta göra som man brukar (Widerlund, 2007).  

Giertz (2012) har undersökt hur självbestämmande och inflytande för personer med 

funktionsnedsättning påverkas av olika sammanhang och faktorer. Syftet med Giertz 

avhandling är att beskriva och analysera villkor, möjligheter och gränser för inflytande och 

självbestämmande för personer med LSS-insatser. Två olika kvalitativa studier utgör empirin 

för avhandlingen. Den ena fokuserar på insatsen personlig assistans enligt LSS, där Giertz 

(2012) har intervjuat brukare med insatsen personlig assistans, gode män och LSS-

handläggare. Hon har genomfört olika gruppintervjuer med personal till brukare och 

enhetschefer för verkställandet av LSS-insatsen.   

I den andra studien undersöks självbestämmande och inflytande för personer som har insats/er 

enligt LSS i kombination med en god man. I studie två har datainsamlingen skett genom 

intervjuer med brukare och med gode män, samt genom olika gruppintervjuer med LSS-

personal, LSS-handläggare och enhetschefer.  

Resultaten pekar på olika faktorer som spelar in för en person med 

funktionsnedsättning när det gäller det egna inflytandet och självbestämmande. Den faktiska 

funktionsnedsättningen som individen har utgör en viktig faktor samt hur personen ser på sig 

själv och sina förmågor. Relationen mellan brukare och personal/stödperson och de 

förväntningar som finns och hur de uppfattar roller och innehåll i uppdraget är också viktiga 

faktorer. Likaså är omgivningens bemötande, syn på individens förmåga samt generell 

människosyn viktiga (Giertz, 2012). 

Giertz (2012) visar en modell där hon använt begreppen rättighetssubjekt, 

omsorgsobjekt och omsorgssubjekt. Rättighetssubjekt och omsorgsobjekt är begrepp som 

anger en persons position, som ger inblick i hur inflytande och självbestämmande för en 

person ser ut och också hur omgivningen och individen själv ser på sig (Mattsson, 2008). Ur 

empirin har Giertz kunnat urskilja och utforma ytterligare en position som hon benämner 

omsorgssubjekt och hon sätter upp en tabell som visar de olika positionerna/synsätten:  
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Tabell 1. Tabell över positionering och syn på rättighetssubjekt, omsorgssubjekt och omsorgs-
objekt 

 

 

Rättighetssubjekt Omsorgssubjekt Omsorgsobjekt 

Inflytande Medborgarrätt styr 
verksamhet och stöd 

Individens rätt och 
rättigheter styr 

verksamhet och stöd 

Andras tankar 
om brukarens 

bästa styr 
verksamhet och 
stöd 

Självbestämmande Egen vilja Den egna viljan kan 
uttryckas med 
anpassat stöd 

Individens vilja 
efterfrågas inte- 
andra vet bäst 

Oberoende/beroende Oberoende med 

lagstadgat stöd 

Beroende med 

kompensatoriskt stöd 
för oberoende 

Beroendet av 

stöd 
diskvalificerar 

brukarens vilja 

Människosyn Medborgare- med 
åtföljande rättigheter 

Medborgare med 
funktionsnedsättning 

Funktionshindret 
i centrum 
 

Synsätt på individen Egen individ, 
subjektsyn 

Subjekt med stöd, 
situationsanpassat 

Objektsyn 

Syn på förmåga Kompetent Kompetent med 
kompensation 

Inkompetent 

Bemötande 

 

Medmänniska Omsorg och stöd Paternalism 

                                                                                                       Källa: Giertz (2012 s.217) 
 

Tabell 1 visar hur den enskilde brukaren och personer runt omkring kan se på brukaren som 

subjekt eller objekt, och vad som kännetecknar synen på en person som rättighetssubjekt, 

omsorgssubjekt och omsorgsobjekt. Enligt Giertz (2012) är de personer som hon intervjuat i 

sina studier med olika funktionsnedsättningar en mycket heterogen grupp och det finns också 

alla tre olika positionerna hos personerna hon intervjuat. Hon kan urskilja ett par personer 

som kan ses utifrån begreppet rättighetssubjekt och de finns främst i studien om personlig 

assistans. Det finns bland intervjupersonerna flera personer som upplever sig själva som 

omsorgssubjekt och där omgivningen har det synsättet på densamme. Bland de personer som 

har LSS-insatser i kombination med god man ses många som omsorgsobjekt av sig själva och 

av närstående och professionella runt personen (Giertz, 2012).  

Barron (2001) har studerat personer med funktionsnedsättning och deras möjlighet 

till självbestämmande och autonomi i sin vardag med fokus på genus och makt. Utifrån en 

kvalitativ metodologi har hon intervjuat 24 olika personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar. Gruppen bestod av män och kvinnor som bodde i olika kommuner. 

Hon beskriver också hur hon intervjuat mammor till några personer med funktionsnedsättning 
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och med kommunikationssvårigheter. Barron betonar att man som anhörig och närstående kan 

prata om någon och utifrån den kännedom man som anhörig har om personen, men att man 

ändå aldrig kan prata för någon annan individ (Barron, 2001). Det har för studien även gjorts 

intervjuer med professionella inom fältet, både LSS-handläggare, vårdbiträden och 

boendeassistenter. 

Resultaten från studien visar att med inflytande från genusteori kan man förstå 

materialet som att det på en individnivå skiljer sig mellan personer vilken maktposition man 

har i förhållande till sin omgivning och i vilken mån man har möjlighet  till självbestämmande 

och autonomi. På en överliggande strukturell nivå har personer med funktionsnedsättningar en 

lägre maktposition och begränsade möjligheter till autonomi och självbestämmande. Hon 

pekar på kvinnor med funktionsnedsättning som dubbelt utsatta utifrån sitt kön och sin 

funktionsnedsättning enligt feministisk teoribildnig (Barron, 2001).  

Vidare visar resultaten från studien på två olika förhållningssätt från professionella 

inom området som faktorer som påverkar individens förutsättningar för självbestämmande 

och autonomi. Barron (2001) talar om professionellt stöd kontra professionell kontroll som 

gynnande respektive hämmande faktorer för den enskilde brukaren. Studien visar att man som 

person med en utsatt position och beroendeställning kan inta en underkastad/uppgiven 

position, samtidigt som vissa personer tydligt markerar och gör motstånd mot paternalism 

(Barron, 2001). 

Rabiee & Glendinning (2010) visar i sin studie vikten av val och valmöjligheter för 

personer med funktionsnedsättning. Studien är kvalitativ och forskarna har intervjuat 111 

personer med stöd av semi-strukturerade intervjuguider, dels människor i olika åldrar med 

olika typer av funktionsnedsättningar och sedan några av deras föräldrar. Resultaten visar att 

valmöjligheter och självbestämmande är mycket viktigt för de personerna som deltagit i 

studien. Forskarna presenterar olika områden som de uppfattar som särskilt viktiga utifrån de 

data de samlat in. Sjukvård, hjälpmedel, fritid och transportmöjligheter, arbete/sysselsättning, 

social omsorg och utbilning/träning är de huvudområden som av informanterna beskrivs som 

mest betydelsefullt att ha valmöjlighet och självbestämmande inom. Sammanställningen av 

resultatet visar att valmöjligheter och självbestämmandet är viktigt för a tt känna sig 

självständig, upprätthålla sin identitet, främja familjerelationer och att det är positivt för 

hälsan (ibid.). 

Det finns även forskning som visar att självbestämmande är en förmåga som kan 

främjas och att förmågan kan öka genom träning. I Belgien har en speciell läroplan framtagits 

för ungdomar med IF med syfte att underlätta självbestämmande för eleverna. I 
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utvärderingsstudien av Haelewyck, Bara & Lachapelle (2005) undersöker de läroplanen 

utifrån tre övergripande kriterier, nytta, relevans och tydlighet. I studien medverkade 28 

personer, 10 av dem var elever med IF, 10 var experter på olika områden som fanns i 

anslutning till eleverna och läroplanen så som föräldrar, forskare och två av de personer som 

utvecklat den ursprungliga läroplanen i Kanada. Åtta av informanterna i studien var lärare till 

elever med IF som använde den speciella läroplanen och dess material. Metoden för 

datainsamlingen var blandad och empirin inhämtades från både frågeformulär och 

semistrukturerade intervjuer (ibid.). 

Studien visade att en klar majoritet av respondenterna i studien svarade att de var 

nöjda eller mycket nöjda i frågor kring de tre uppsatta kriterierna för läroplanen, och därmed 

att läroplanen kunde underlätta självbestämmande för elever med IF. Frågorna besvarades på 

en fyragradig skala. På de övergripande frågorna svarade 75% att de var nöjda med 

läroplanens relevans, och ytterligare 15,3% att de var mycket nöjda. På frågan om nyttan att 

underlätta självbestämmandet för ungdomarna var 65,6% nöjda och 22,2% var mycket nöjda .  

På det sista uppsatta kriteriet som var kring läroplanens tydlighet svarade 51,4% att de var 

nöjda och 34,7% att det var mycket nöjda. Positiva svar återkom också i mindre sakfrågor och 

sedan i intervjuerna. Det som stack ut som mindre positivt var att det i gruppen av lärare fanns 

en tendens till liknande åsikter om elever med IFs begränsade möjlighet till självbestämmande 

och att de inte har förmåga till att bestämma själva. (Haelewyck et al. 2005). Man kan 

sammanfatta det som att det bland en del av lärarna fanns en syn på eleverna som 

omsorgsobjekt, se tabell 1.1 ovan i beskrivningen av Giertzs (2012) studie.  

Wehmeyer et al. (2011) belyser i sin studie vikten av att ta hänsyn till modererande 

variabler som kan påverka effekter av interventioner av olika slag som syftar till att främja 

och öka självbestämmande. Man bör vid utformningen av interventioner av det slaget till 

personer med funktionsnedsättning anpassa designen efter målgruppen och vara medveten om 

att variabler kan ha en inverkan på resultaten. Forskarna framhäver kultur som en av dessa 

viktigaste variabler att ta hänsyn till, då olika kulturella sammanhang ger olika syn på 

självbestämmande och exempelvis synen på individen kontra kollektivet. Andra variabler att 

ha i åtanke är religion, ålder och levnadsstadier, kognitiv förmåga, kön samt erfarenheter av 

förtryck, diskriminering och segregation. Kring de olika variablerna finns data som visar på 

olika stark koppling till påverkan på interventioner kring självbestämmande. Kultur anges 

som nämnts som en mycket viktig variabel att ta hänsyn till medan det är svårare att genom 

befintlig data avgöra hur stor påverkan kön har på effekterna av interventioner som syftar till 

att öka självbestämmande (Wehmeyer et al. 2011).  
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Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att självbestämmande och delaktighet 

för brukare med insatsen personlig assistans enligt LSS och bostad med särskild service enligt 

LSS kan vara begränsad (Giertz, 2012; Widerlund, 2007). Vissa studier pekar dock på vikten 

av valmöjligheter för personer med funktionsnedsättning (Rabiee & Glendinning, 2010), och 

att det finns verktyg att ta till för att främja och öka förmågan hos personer med IF att göra 

egna val genom träning (Haelewyck et al. 2005;Wehmeyer et al. 2011). Flera av studierna 

visar att attityder och synen på IF hos exempelvis anställda i närheten av en person med IF 

kan begränsa möjligheten till självbestämmande hos personen (Barron, 2001; Giertz, 2012), 

samtidigt som en syn på brukare som rättighetssubjekt eller omsorgssubjekt kan bidra till 

ökad möjlighet till inflytande och delaktighet (Giertz, 2012). 

 

5 Teori 

I arbetet med att analysera resultatet och de data jag får fram från intervjuerna kommer jag att 

använda empowerment-teori. Empowerment är en passande teori eftersom den i stora drag 

bygger på när personer eller grupper stärks och får ökad makt över sin situation. Kopplingen 

mellan teorin och det område jag valt, självbestämmande och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning, är därför relevant. Empowerment kan vara både en teori och att det kan 

ses som ett arbetssätt, vilket till viss del gör begreppet komplext.  Jag kommer undersöka hur 

begreppen delaktighet och självbestämmande omsätts praktiskt i verksamheten och det kan 

vara empowerment som arbetssätt. Målen med självbestämmande och delaktighet i 

verksamheterna kan förstås med empowerment-teori.  

Empowerment är ett begrepp som växte fram och fick fäste under 60- och 70-talet i 

USA. Det finns ingen vedertagen svensk översättning av begreppet, det används i Sverige i 

sin ursprungliga engelska form. I ordet empowerment finns power som på svenska kan betyda 

både kraft, makt och styrka. (Askheim & Starrin, 2007). Askheim (2007) menar att 

empowerment kan förklaras som att personen eller gruppen i fråga får ökad makt, styrka och 

kraft och begreppet anger både metoder för ökningen liksom en målsättning för den berörda 

individen eller gruppen. Empowerment har de senaste decennierna blivit ett ord som har 

positiv klang och det har utvecklats i flera rik tningar av olika parter i politiken och andra 

grupper i samhället som definierar begreppet utifrån att det ska passa i sin agenda (Askheim 

& Starrin, 2007). 

Askheim (2007) presenterar tre olika infallsvinklar på det teoretiska begreppet 

empowerment. De tre är den terapeutiska positionen, empowerment som etablering av 

motmakt och den marknadsorienterade infallsvinkeln på empowerment. Han belyser att de är 
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idealtyper och att det i praktiken är ovanligt att se renodlade exempel, de tre olika 

infallsvinklarna kan gå in i varandra. Gemensamt för de tre riktningarna är att de i grunden 

har en mycket positiv människosyn och de kritiseras för att inte ha en övergripande diskussion 

kring målen med empowerment utan utgår ifrån att det är något att sträva efter, något gott i 

sig (ibid.). 

Den terapeutiska positionen anger en individualistisk syn på empowerment där man 

fokuserar på målet att den enskilde ska få ökad medvetenhet och kunskap om sin situation och 

att det minskar passivitet och vanmakt hos personen i utsatthe t. Det praktiska arbetet är 

inriktat på individens psykologiska processer, att stärka personens självbild, medvetandegöra 

och frigöra den enskilde från fastlåsta uppfattningar om dennes begränsningar. Genom 

empowerment kan brukaren få möjlighet att upptäcka sina förmågor och öka sin känsla av 

kontroll över sitt eget liv. Den terapeutiska positionen kritiseras då den inte tar hänsyn till 

förtryckande strukturer i samhället och av de tre ord som power översätts till på svenska; 

kraft, styrka och makt, så uteblir makt i den terapeutiska positionen.  

 

”Man är bara upptagen av förstärknings- och kraftdimensionen och inte av maktdimensionen och tar 

inte itu med de politiska och kollektiva dimensionerna i begreppet. Maktperspektivet och analyser av 

processer som skapar makt och maktlöshet saknas. De strukturella förhållanden som bidrar till 

marginalisering och förtryck står med andra ord inte i fokus, och empowermentbegreppet 

avpolitiseras.” (Askheim, 2007 s. 26).  

 

Man lyfter heller inte fram att de professionella som brukaren kommer i kontakt med, och 

som tänker sig ska främja empowerment för den enskilde, har en maktposition och 

problematiserar deras möjlighet till styrning och begränsning av brukaren (ibid.).  

Empowerment som etablering av motmakt är en annan infa llsvinkel på begreppet där 

fokus ligger på hur individens position förhåller sig till de strukturella förhållandena i 

samhället. Det centrala målet för infallsvinkeln är att öka individers och gruppers 

medvetenhet om sin situation för att ge möjlighet att öka deras kraft, makt och styrka för att 

de ska ta sig ur sin maktlösa situation och position. Inom inriktningen är det kollektiva viktigt, 

att visa att det finns fler i liknande situation som den enskilde. Detta anses ge kraft till 

gemensamma aktioner och mobilisering från gruppen. Perspektivet på empowerment belyser 

att maktstrukturer i samhället är processer skapade av människan, historiskt, och att 

människor upprätthåller sådana strukturer. Det betyder också att människor kan förändra 

processerna. Medvetandegörandet om individens position i samhället blir viktig inom denna 

variant av teoribildning för att bidra till att individer och grupper stärks och att de blir aktiva i 

att starta processer och försöka stärka sin position i samhället. På individnivå b lir målet att få 
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en bättre självbild, färdigheter och kunskap om sin situation och strukturella förhållanden 

(Askheim, 2007).  

Rønning (2007) menar att det inte alltid är så lätt att göra något omvälvande åt sin 

egen situation även om man blivit medveten om den genom exempelvis möte med någon 

organisation eller socialarbetare. Det kan vara en mycket stor och svår uppgift för de personer 

som befinner sig i en utsatt svag position att i slutändan få till mobiliseringar som leder till 

förändring av strukturella förhållanden i samhället.”Det finns skäl att anta att det finns många 

förtryckta som är medvetna om sin situation men som fortfarande är förtryckta. Det är inte 

givet att medvetandegörandet förbättrar deras situation.”( Rønning, 2007 s. 42). 

Inom den tredje, marknadsorienterade infallsvinkeln på empowerment, är den fria 

individen central. Människan ses som i grunden kompetent, oberoende och rationell och är 

den som är expert på sitt eget liv och sin situation. Här anses sociala aktiviteter i samhället 

vara verktyg för att uppnå personliga individuella mål. Välfärdstjänster bör anpassas efter 

individens önskemål och krav, en öppen marknad som bygger på utbud och efterfrågan. 

Aktörer som erbjuder tjänster som är högkvalitativa och efterfrågade av brukarna ko mmer att 

vara framgångsrika. Ett välfärdssystem som är byråkratiskt och institutionaliserat hindrar 

människor från sina individuella önskemål och målsättningar.”Välfärdsstaten ses som en 

institution som genom sin byråkrati och sina tendenser till standardisering omyndigförklarar 

individen och fråntar henne både initiativ och ansvar.”(Askheim, 2007 s.23).  

Ytterligare ett sätt att se på empowerment är empowerment som förhållningssätt där 

man sätter upp paternalism och empowerment som två motpoler i hur man kan bemöta och 

arbeta med personer i utsatta situationer (Starrin, 2007). Den empowermentinriktade 

tankemodellen karaktäriseras av ett jämlikt samspel mellan människor, att alla människor är 

lika värda och den lägger vikt vid den gemensamma mobiliseringen för människors lika rätt 

och värde. Inom empowerment som arbetssätt finner Starrin (2007) att relationer mellan 

människor är vågräta och det finns en strävan efter att avskaffa hierarkiska system och 

relationer. Den paternalistiska tankemodellen kännetecknas istället av hierarkiska system och 

relationer. Människor ses som över- och underordnade och människor i en svagare position 

ses som icke kompetenta och oförmögna att förstå sig på sitt eget bästa och anses behöva 

hjälp och styras i rätt riktning. Paternalistiskt tankesätt sätter sin tilltro till experter.  

 

”I den paternalistiska tankefigurens sätt att se på lösningar av sociala problem som t.ex. arbetslöshet, 

fattigdom och sjukdom spelar de arbetslösa, de fattiga och de sjuka en underordnad roll i själva 

framtagandet av lösningsförslagen och dels i förslagens genomförande. Den administrative expertens 

synpunkter väger alltid tyngst.”(Starrin, 2007 s. 67).  
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I arbetet med analysen av det empiriska materialet i denna studie kommer jag ta hjälp 

av empowermentteorin för att nå en djupare förståelse i de frågorna jag vill svara på. Jag 

kommer fokusera på två av de tre infallsvinklarna av empowermentbegreppet, den 

terapeutiska riktningen och empowerment som motmakt. I det sammanhang som jag tittar på 

finns möjlighet till empowerment som mål och medel på micro- och mesonivå vilket gör att 

de riktningarna kan kopplas till verksamheten jag studerar. Den kommun där jag hittat 

informanter har inte privata aktörer som erbjuder insatsen daglig verksamhet, kommunen har 

inte infört lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg, LOV.2 Den marknadsinriktade 

infallsvinkeln på empowerment kommer kanske därför inte vara lika aktuell, jag tänker 

samtidigt vara uppmärksam på om det i empirin framkommer teman där infallsvinkeln kan 

tillämpas och användas i analysen. I analysarbetet kommer jag även att använda mig av 

empowermentinriktade- och den paternalistiska tankemodellen (Starrin, 2007) för att se om 

det finns mönster i empirin som visar på något av förhållningssätten hos informanterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2
 Lagen om valfrihetssystem (SFS 2008: 962) inom vård och omsorg är en lag där kommuner har möjlighet att 

sätta upp kriterier för välfärdstjänster, de aktörer som uppfyller kraven satta från myndigheterna få genom 

upphandling tillhandahålla tjänsten inom kommunen. Privata och offentliga aktörer konkurrerar sedan på den 

öppna marknaden och brukaren har möjlighet att välja utförare av t jänsterna. LOV finns inom alla landsting i 

Sverige. 
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6 Metodkapitel 

Vetenskapsteoretisk ansats 

I denna studie har syfte, frågeställningar, metodval och analys en hermeneutisk utgångspunkt.  

Hermeneutik som kunskapsteori lägger fokus på tolkning och förståelse av människans 

handlingar och inre. Till skillnad från exempelvis positivism som har en annan 

epistemologisk utgångspunkt och där förklaring och kausala samband är viktigt, är 

hermeneutiken fokuserad på förståelse av människans natur och handlingar (Thomassen, 

2007).  Inom positivistiskt synsätt är det vanligt att teorier prövas genom deduktion. 

Forskaren sätter upp hypoteser och testar den etablerade teorin för att antingen bekräfta den 

som giltig eller döma ut den om hypoteserna inte stämmer. Inom hermeneutiken är deduktivt 

angreppsätt inte så vanligt, induktion som teoretisk modell är mer använt. Genom induktion 

kan nya teorier genereras. Då forskaren genom forskningsprocessen analyserar sitt material ur 

datan framkommer mönster som kan föra fram nya teorier, s.k. grounded theories (Bryman, 

2011). 

Utifrån det område som jag är intresserad av är ett hermeneutiskt angreppsätt rimligt 

att inta utifrån att syftet med studien är att beskriva och förstå hur arbetshandledare och 

ledning inom daglig verksamhet i en kommun arbetar med delaktighet och självbestämmande 

för brukare och vad de professionella upplever påverkar brukares möjlighet till 

självbestämmande och delaktighet. Jag har inte för avsikt att bevisa något eller förklara något 

fenomen, mina avsikter är att tolka och beskriva hur de olika professionerna beskriver hur de 

arbetar med begreppen och vad de ser som påverkande omständigheter för självbestämmande 

och delaktighet för brukare. 

 

Val av vetenskaplig metod 

För att kunna svara på de forskningsfrågor jag satt upp har studien en kvalitativ karaktär. I 

samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning ligger ofta fokus och målsättning på att nå 

förståelse för människors egen tolkning av sin situation och verklighet. Man kan genom 

kvalitativ forskning nå djup kunskap och få tillgång till olika fenomen och människors 

upplevelser och tolkningar. Kvalitativ forskning ger en bild av människors situationer och 

verklighet i ett visst begränsat sammanhang. Tillskillnad från viss kvantitativ forskning där 

man efter noggrant tillvägagångssätt vid urval och andra delar av forskningsprocessen kan 

generalisera de resultat som framkommer av studien, är de möjligheterna begränsade vid 

kvalitativa studier (Bryman, 2011).  
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Niesz, Koch & Rumrill (2008) visar att just kvalitativa studier främjar empowerment 

för personer med funktionsnedsättning vid forskning kring frågor som rör yrkesinriktad 

rehabilitering. Författarna menar att genom kvalitativa metoder ges personerna med 

funktionsnedsättning en röst i den samhälleliga diskursen. Forskarna betonar vikten av att 

forskaren ser över sin egen maktposition i forskningsprocessen. ”Empowering research in the 

21st century is characterized by recognizing and problematizing our own power as researcher-

authors, and engaging in truly democratic, ethical, and collaborative work.” (Niesz, Koch & 

Rumrill, 2008 s 121). Även om resultat från kvalitativa studier inte kan generaliseras kan de 

bidra med inblickar och förståelse för individers och gruppers olika situationer vilket är en 

positiv aspekt av kvalitativ metod. 

 

Litteratursökning 

För att kartlägga kunskapsläget inom området funktionsnedsättning med fokus på 

självbestämmande och delaktighet för brukare har jag gjort litteratursökningar i olika 

databaser. Jag har valt att söka efter vetenskapliga texter, vetenskapliga t idskrifter, rapporter 

och avhandlingar. Vetenskapliga dokument är granskade av någon form av kontrollerade 

instans före publicering vilket ger det vetenskaplig status och ofta en försäkran om kvalitet på 

dokumentet (Backman, 2008). Jag har hittat tre tidigare studier som tydligt angränsar till mitt 

ämne och ytterligare tre som beskriver vikten av valmöjligheter hos brukare och hur förmågan 

till självbestämmande går att öka genom olika strategier. Jag har sökt i Linnéuniversitetets 

söktjänst OneSearch, i Social Services Abstract och PubMed. Jag har använt sökord som 

exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, funktionshinder, utvecklingsstörning, 

delaktighet, självbestämmande, brukarinflytande och LSS, samt motsvarande engelska 

översättningar, i olika kombinationer. 

Att hitta litteratur kring den teori jag valt har varit svårt. Jag har inte hittat vem som 

har utformat teorin. Empowerment används utan att ha en entydig definition och som 

Askheim (2007) beskriver så har det formats tre olika infallsvinklar på teorin som jag utgår 

från i denna studie. Böcker som berör vetenskaplig metod har jag tagit del av genom kursens 

hänvisade litteraturlista samt tips från min handledare för att täcka in de olika delarna, från 

epistemologi till genomförande och analysarbete. 

 

Datainsamlingsmetod 

I den här studien har jag valt att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer för 

insamlandet av data för att besvara forskningsfrågorna. ”Intervjukunskapen produceras i ett 
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samtalsförhållande; den är kontextuell, språklig, narrativ och pragmatisk.” (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s 34). Vid semistrukturerade intervjuer kan forskaren nå intervjupersonens 

syn och tolkning av sin tillvaro, vilket passar det syfte och de forskningsfrågor studien har, 

och studiens hermeneutiska ansats som jag presenterar ovan under rubriken 

Vetenskapsteoretisk ansats. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren förberett en 

intervjuguide med öppna frågor. Forskare har då stöd under intervjun så denne kommer ihåg 

viktiga frågor, samtidigt som man har möjlighet att ställa följdfrågor och få mer utvecklade 

svar från informanterna. Intervjuguiden blir ett stöd för forskaren och bidrar till att samma 

teman följs under de olika intervjuerna vilket kan vara positivt under analysarbetet. 

Följdfrågorna kan variera efter de svar man får från de olika informanterna.  

Jag har utvecklat två olika intervjuguider, en för personalen i daglig verksamhet och 

en för enhetscheferna, se bilaga 2 och 3. Vid arbetet med att sammanställa intervjuguiderna 

har jag utgått från mina forskningsfrågor och försökt formulera relevanta frågor som är öppna 

och där svaren sannolikt kan besvara mina frågeställningar och då uppfylla syftet med 

studien. I arbetet med formuleringar av frågor till intervjuguiden har jag haft nytta av den 

förförståelse jag har då jag känner till begrepp och standardrutiner inom verksamheterna.  

 

Urvalsmetod 

För att komma i kontakt med intervjupersoner till studien har jag använt mig av snöbollsurval. 

Vid snöbollsurval kontaktas först ett par personer som forskaren anser vara relevanta för 

forskningsområdet. Forskaren försöker sedan få dessa personer att förmedla vidare kontakter 

med fler intervjupersoner som kan vara passande informanter i studien (Bryman, 2011). 

Snöbollsurval, som också kallas kedjeurval, är en form av målinriktad metod för urval. Med 

målinriktat urval har man som forskare definierat sina forskningsfrågor som studien sedan 

utgår ifrån och forskaren väljer strategiskt intervjupersoner. Ambitionen är att få en tydlig 

koppling mellan forskningsfrågorna och informanterna, att personerna tillsammans kan ge 

bred information och delge erfarenheter kring ämnet (Bryman, 2011).  

Jag har valt att använda denna metod eftersom den möjliggör för forskaren att ha 

ambitionen att få ett målinriktat urval och samtidigt förenkla urvalsprocessen att hitta 

lämpliga personer genom att ta del av andra personers kontaktnät för att få kontakt med fler 

relevanta informanter. Att urvalsprocessen blir enklare genom snöbollsurval är relevant 

utifrån denna studies omfattning och begränsade tidsutrymme. Snöbollsurval kan kritiseras 

eftersom informanterna inte kommer att vara representativa för den grupp de representerar, 

vilket de skulle om urvalet var slumpmässigt (Bryman, 2011).  Trots det valde jag 
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snöbollsurval eftersom det annars hade varit svårt att få kontakt med informanter. Jag har 

kontaktat tre enhetschefer för daglig verksamhet i en medelstor kommun och därefter bett 

dem förmedla kontakt med anställda. Jag har valt att inte träffa informanter från någon av de 

kommuner jag har jobbat eller haft praktik i då jag inte vill ha någon förkunskap om 

organisationen och de specifika verksamheterna.  

Utifrån studiens storlek och tidsutrymme har jag intervjuat fem arbetshandledare och 

tre enhetschefer för daglig verksamhet. Då det är tidskrävande att hitta informanter, 

genomföra intervjuerna, transkribera och analysera materialet begränsade jag antalet 

intervjupersoner till åtta stycken. Mängden empiri är möjlig att sammanställa i analysarbetet 

och visar på resultat som svarar på forskningsfrågorna.  

 

Genomförande och analysarbete 

Jag tog kontakt med enhetscheferna via telefon för att informera om min studie och fråga om 

de var intresserade att ställa upp som informanter. Jag skickade ut ett informationsblad om 

studien som de kunde ta del av och delge de anställda, se bilaga 1. De förmedlade därefter 

namn på anställda som jag kunde kontakta via telefon för att boka tid för intervjuer. Alla 

intervjuer hölls på informantens arbetsplats, och alla gav sitt samtycke till att delta i studien 

både muntligt och skriftligt. Jag fick tillåtelse att spela in samtliga intervjuer, och de varade 

mellan 40-60 min.  

Efter varje genomförd intervju transkriberade jag dialogen till en utskrift.  Jag 

lyssnade på ljudfilen med intervjun och skrev ned vad som sades under samtalet. De tre första 

intervjuerna valde jag att skriva exakt ord för ord vad som sades och skrev ned varje paus och 

stakningar, de sista fem intervjuerna valde jag att inte transkribera på samma sätt då detta är 

tidskrävande. Istället skrev jag endast ner de stycken som handlande om relevanta ämnen, jag 

skrev inte ut pauser, upprepningar och hummanden.  

Då jag var klar med alla transkriberingar analyserade jag mitt material genom 

kvalitativ analys av innehållet (Repstad, 1999). Jag läste igenom alla intervjuer först en gång 

utan något speciellt fokus. Den andra gången letade jag efter teman som svarade mot de 

forskningsfrågor jag satt upp. Den tredje gången läste jag intervjuerna och fokuserade på 

empowerment-teori och hur informanternas svar kunde förstås med hjälp av teorin och 

reslutat från tidigare studier som jag presenterat i avsnittet Tidigare forskning. Olika teman 

började ta form och jag skrev ned idéer som jag sedan kontrollerade mot det empiriska 

materialet. När jag senare samlat olika teman och mitt resultat började ta form gick jag även 

tillbaka i intervjuerna för att räkna hur många av respondenterna som sa samma sak, om alla 
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hade samma åsikt i någon fråga eller om det var något som bara en eller ett fåtal nämnde  

(ibid.). 

Jag har valt att använda citat i redovisningen av mitt resultat för att läsaren ska få ta 

del av respondenternas utsagor direkt, och för att ge kraft och trovärdighet till resultatet. Till 

en början skrev jag citaten exakt så som de var uttalade under intervjun, men det blev svårt att 

läsa. Istället för att förtydliga resultatet och tillföra intern validitet blev det förvirrande och det 

var svårt att ta sig igenom texten (Repstad, 1999). Citaten är nu anpassade till skrivet språk så 

att de kan bidra till ett tydliggörande av resultatet och skapa förståelse i resonemangen som 

respondenterna framhöll.  

I kapitlet nedan där jag presenterar resultatet av studien är respondenterna 

avidentifierade och istället för namn har jag valt att koda dem genom att först skriva en 

förkortning av deras profession och sedan en siffra. Enhetschef blir Ec och arbetshandledare 

blir Ah, därefter följt av en siffra. Efter citaten kommer det därför stå exempelvis Ec2, d.v.s. 

enhetschef 2 eller Ah5; arbetshandledare 5.  

 

Metoddiskussion 

Ett av de områden studier granskas och bedöms utifrån är dess validitet och reliabilitet.  

Begreppen kan delas in i extern och intern validitet och reliabilitet. Extern validitet är ett mått 

som anger hur generaliserbar studiens resultat är på övriga populationen, hur väl det kan 

överföras på en grupp eller andra objekt som inte har varit en del av urvalet för studien. Intern 

validitet säger något om trovärdigheten och hur väl insamlade data stämmer överens med de 

begrepp som forskaren framför. Intern reliabilitet anger, i fall med flera forskare inblandade i 

samma studie, hur samspelta de är i förståelsen av den empirin som samlas. Extern reliabilitet 

anger hur möjlig studien är att replikera för en annan forskare (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) beskriver hur validitet och reliabilitet är svåra krav att uppfylla vid 

kvalitativ forskning, det är utformade mer för att bedöma kvantitativa studier. Det går dock att 

använda begreppen även vid kvalitativ forskning och anpassa genom att inte lägga lika stor 

vikt vid exakt mätning. Eftersom denna studie är av begränsad omfattning så har den låg 

extern validitet, resultatet går inte att generalisera till gällande för mer än den kontext jag 

studerat. Det är ändå intressant att få en djupare inblick och förståelse av intervjupersone rnas 

förhållningssätt och tolkning av sitt sammanhang, vilket är syftet med kvalitativa 

hermeneutiska studier.  Den interna validiteten är hög då jag lagt ner mycket tid på att 

genomföra studien så noggrant och korrekt som möjligt. Jag har försökt förstå vad 
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intervjupersonerna vill förmedla och tolkat det och därefter kopplat empiri till min teori och 

resultat av tidigare forskning inom samma ämne.  

Kvalitativa studier är svåra att replikera eftersom sociala sammanhang utvecklas och 

förändras. Det går inte att göra om en undersökning med exakt samma förutsättningar som vid 

första tillfället (Bryman, 2011). Den externa reliabiliteten är därmed låg, men det finns en 

transparens i studien, den går att följa då jag har beskrivit processen med studien och 

redovisat metoder och genomförande. Studien kan inte replikeras, men den kan efterliknas.  

Snöbollsurval möjliggjorde att jag kunde genomföra de åtta intervjuer som utgjorde 

empirin. Det är möjligt att enhetscheferna valde ut namn på anställda som de ansåg mer 

lämpade än andra att delta i studien. Jag valde att vid första kontakten vara tydlig med 

information om studien, de visste från början innan de förmedlade kontakt med de anställda 

vilket ämne som intervjuerna skulle handla om, om jag hade fått till ett slump mässigt urval av 

anställda kanske svaren hade varit annorlunda. Tillvägagångssättet vid urvalet kan ha 

påverkat resultatet. 

Daglig verksamhet är indelat i två delar i den undersökta kommunen, vilket 

presenteras närmare nedan i resultatkapitlet. Den del av daglig verksamhet som arbetar med 

personer med mer begränsad arbetsförmåga är underrepresenterad i studien, vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

 

Etiska överväganden 

Denna studies omfattning är begränsad och därför har jag valt informanter som jobbar som 

arbetshandledare och enhetschefer i daglig verksamhet. Jag tänkte tidigt i processen att jag 

ville träffa informanter som hade daglig verksamhet som insats enligt LSS. Jag hade fått ett 

brukarperspektiv på studien vilket hade inneburit ett inifrånperspektiv. Enligt Eliasson (1997) 

väljer forskare gärna ett klientperspektiv och trycker på att man har tagit just det perspektivet, 

att man som forskare gör ett ställningstagande för svaga grupper då man har en uppfattning 

om att det är moraliskt gott. Eliasson (1997) argumenterar för brukarperspektivet med andra 

än moraliska grunder vilket jag uppfattar som angeläget.  

 

”Men jag menar att detta att försöka utforska världen ur tidigare försummade perspektiv (t ex ur 

kvinnoperspektiv) framför allt är vetenskapligt och kunskapsmässigt motiverat. Därifrån kan vi vinna 

ny kunskap, undvika att fastna i förhärskande verklighetsbeskrivningar, (uppifrån) givna 

problemdefinitioner och redan etablerade begrepp och teorier.” (Eliasson, 1997 s 30).  
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Eftersom tiden och resurserna för denna studie är begränsade insåg jag att det skulle 

blir svårt att genomföra intervjuer eller enkäter med brukare. Om jag hade valt att intervjua 

brukare i min studie hade jag behövt skicka in en presentation till Etikkommittén Sydosts för 

etisk prövning. Det hade eventuellt inte bara krävts samtycke från informanterna utan också 

samtycke från gode män till informanterna. Dessa två faktorer hade försenat insamlingen av 

det empiriska materialet, och följaktligen försenat hela studien. Utifrån den begränsade tid 

som finns till förfogande för studien så valde jag att behålla forskningsområdet men med 

fokus på hur professionella arbetar med begreppen och hur de beskriver och förstår 

omständigheter som påverkar möjligheten till självbestämmande och delaktighet för brukare.  

Begreppen är uppsatta som mål i verksamheterna och är, som nämnt tidigare, en viktig del i 

LSS. Den infallsvinkel och de informanter jag har gör att det i Etikkommittén Sydosts 

checklista inte finns någon anledning för mig att skicka in någon presentation av min studie 

till etikprövning. 

Jag har i min studie utgått ifrån och tillämpat Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. De framhåller fyra huvudkrav vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

urvalsprocessen har jag skriftligen och sen också muntligen informerat om studiens syfte och 

inhämtat samtycke från informanterna skriftligen för att uppfylla information- och 

samtyckeskravet. Jag har informerat om att det är helt frivilligt att medverka i studien och att 

man när som helst under studiens gång kan avbryta om man inte längre vill delta som 

intervjuperson. Intervjupersonen kan under intervjun välja att inte besvara vissa frågor utan 

att förklara någon orsak till det. I studien har informanterna avidentifieras och anonymiteten 

bevarats för att uppfylla kravet på konfidentialitet. De data som inhämtas under intervjuerna 

kommer endast att användas för denna studie, därmed uppfylls även nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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7 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar jag de resultat som framkommit ur studien tillsammans med min 

analys. Jag har utifrån empirin funnit tre huvudteman som tillsammans svarar på mina 

forskningsfrågor. Först i avsnittet beskriver jag kort hur den undersökta kommunen 

organiserat daglig verksamhet.  Under rubriken arbetssätt och verktyg för att främja 

delaktighet och självbestämmande presenterar jag därefter hur enhetschefer och 

arbetshandledare arbetar med självbestämmande och delaktighet för brukare i daglig 

verksamhet. Under rubriken svåra områden och situationer beskriver jag de områden som 

informanterna lyfter fram som komplicerade och då det är svårt för brukare att kunna vara 

delaktiga och ha självbestämmande. Till sist presenterar jag avsnittet olika omständigheter 

som påverkar brukares självbestämmande och delaktighet. 

 

Kommunens organisering 

Den kommun jag träffat intervjupersoner i har daglig verksamhet enbart i kommunal regi. 

Kommunen har organiserat daglig verksamhet genom att dela upp daglig verksamhet i två 

delar, en som är mer arbetsinriktad där personer med IF och andra funktionsnedsättningar som 

har en högre grad av arbetsförmåga arbetar i en grupp med arbetshandledare. Där finns 18 

grupper med arbetshandledare från kommunen. I den delen finns också runt 30 externa 

individuella platser, på företag utan handledare från kommunen. I den andra delen av daglig 

verksamhet erbjuds sysselsättning och arbetsuppgifter för personer med mer begränsad 

arbetsförmåga. De grupperna är färre och har ofta ett större antal brukare i varje verksamhet. 

Jag har träffat två enhetschefer och fyra anställda från den del som är mer arbetsinriktad och 

en enhetschef och en arbetshandledare från den del av daglig verksamhet för personer med 

mer begränsad arbetsförmåga. Jag kände inte till denna indelning när jag till en början fick 

kontakt med två enhetschefer från den arbetsinriktade delen. Det förklarar varför det blev en 

sned fördelning mellan vilken del av daglig verksamhet respondenterna kom ifrån.  

 

Arbetssätt och verktyg för att främja delaktighet och självbestämmande 

Ur empirin framkommer att den undersökta kommunen har som mål att arbeta med begreppen 

delaktighet och självbestämmande och det framkommer i studien olika strategier för att 

främja detta för brukare i daglig verksamhet. Strategierna kan delas in i kollektiva och 

individuella former. 
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Brukarmöten och brukarträffar – kollektiva former 

Enhetscheferna har satt upp anvisningar om att varje grupp inom daglig verksamhet ska ha 

någon from av återkommande brukarmöten, en arbetsplatsträff för brukarna i gruppen. Det är 

ett forum där brukarna får ta upp synpunkter och idéer som rör arbetsplatsen. Den 

infallsvinkel på empowerment som Askheim (2007) benämner ”etablering av motmakt” kan 

sättas i relation till anvisningen och genomförandet av brukarmötena. Motmakt är i detta 

sammanhang kanske ett starkt uttryck menar jag men brukarmötena blir ett organiserat forum 

där brukargruppen som kollektiv får utrymme att höras i organisationen i en etablerad form. 

Jag tolkar det som att den kollektiva formen skulle kunna stärka brukarna i ett eventuellt 

motstånd (motmakt). Det finns även inslag av den terapeutiska infallsvinkeln på 

empowerment eftersom mötena ger tillfälle till och uppmuntrar den enskildes individuella röst 

att blir hörd.  

 

 ”Och vi har ju brukarmöten här, det har vi en gång i månaden. Och då är det ju ett himla hallå här. 

Dom tycker till och.. Vi brukar skriva på tavlan; brukarmöte det och det datumet. Och sen har vi en 

postlåda där dom får lägga lappar, och tycka till lite.”(Ah1). 

 

Som framkommer i citatet efterfrågas både det både det kollektiva från gruppen samtidigt 

som det är ett forum för individuella åsikter att presenteras. Brukarmötena är delvis utformade 

olika i de 18 grupperna i delen av daglig verksamhet som är mer arbetsinriktad. Det är de 

anställda som har fått forma den enskilda gruppens form för mötena. Det problematiserades 

inte från någon av informanterna att det är arbetshandledare, inte brukare, som har bestämt 

mötenas utformning. En del av grupperna har brukarmöten varje vecka, vissa har det en gång 

i månaden. Arbetshandledarnas roll i brukarmötena skiljer sig åt. I vissa grupper håller 

arbetshandledarna i mötena, i andra är de med som deltagare och en de l grupper har 

brukarmöten utan de anställda närvarande.  

 

”Och en är sekreterare, i gruppen då. Men det är aldrig jag. Och sen går vi en liten runda, alla får 

frågan om det är nånting och hur dom upplever hur veckan har varit. Så att alla har chans att säga 

någonting. … Och sen ibland blir det diskussioner och ibland är det ingen som har nånting. Sen sparar 

vi ju protokollet då naturligtvis.”(Ah3). 

 

Alla respondenter pratade om brukarträffar under intervjutillfällena, de kom in på ämnet i 

sammanhang som rörde delaktighet och självbestämmande för brukare i daglig verksamhet. 

Jag hann inte fråga någon om brukarmöten i någon form förekom innan de själva tog upp 

ämnet. En enhetschef beskriver hur de har valt att ta in en extern personal att hålla i 
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brukarmötet i några grupper i delen av daglig verksamhet med personer med mer begränsad 

arbetsförmåga som är större där de är runt 40 brukare. Hon beskriver hur mötets deltagare 

består av 6-8 representanter från gruppen, där har inte alla brukare möjlighet att vara med på 

brukarmötet. Enhetschefen menar att syftet med en extern mötesledare är att man som brukare 

kan hamna i en beroendeställning till sin arbetshandledare, man vet redan vad personalen har 

för åsikter i olika frågor när man jobbat med varandra länge.  

 

”Det är inte just någon personal som finns på den avdelningen utan den kommer från en annan 

avdelning. Så man känner varandra kanske inte riktigt så i alla fall, men man bör ändå känna till 

verksamheterna. Vad som rör sig i verksamheten.” (Ec1).  

 

Enhetschefen fortsätter och beskriver vikten av att det som sägs på mötena sedan följs upp 

och att man ger gensvar i frågorna.  

 

”För uppmärksammas dom inte, ja då spelar det ju kvitta vad jag säger, till slut så säger jag ju kanske 

inget. Det är ju så som det kan vara för oss också att får jag inte gehör, antingen ett nej eller ett ja eller 

det va bra tänkt men vi kanske inte riktigt är där nu. Får jag inte det så är det ju ingen idé att komma 

med några förslag tillslut.” (Ec1).   

 

Även om det är organiserat så att inte alla brukare i gruppen kan vara med, tolkar jag det som 

att ambitionen är att ge förutsättningar för de brukarna som deltar att vara delaktiga i mötet. 

Ett exempel är diskussionen om att våga framföra sin åsikt i olika frågor genom att inte ha en 

alltför nära relation med mötesledaren. Enhetschefen lägger också vikt vid att personal och 

ledning ska ta till sig av det som sägs under mötena och ge gehör i frågorna.  Resonemanget 

och genomförandet av mötet kan liknas vid professionellt stöd (Barron, 2001) som beskrivits 

ovan i avsnittet tidigare forskning.  

Inom enheten som har mer arbetsinriktade verksamheter har enhetscheferna startat 

brukarträffar som skiljer sig från brukarmöten. Brukarträffar är ett möte som hålls två gånger 

per år där cheferna bjuder in en representant från de 18 grupperna för att tillsammans med 

representanterna diskutera frågor som rör enheten.  

 

”Då får dom en inbjudan att nu om tre veckor så har vi brukarträff kl. då och då, så ta med dig frågor 

från din grupp. Och då har man tagit upp det på ett morgonmöte eller ett veckomöte. Och så är det en 

som är ordförande och en som är sekreterare i gruppen och så tar man upp frågorna som kommer ifrån 

grupperna. Och där kommer ju också mycket sånt som jag och (annan enhetschef) ska ta reda på, så 

det är ett större forum. Det ena är smågrupperna på sin egen arbetsplats och sen ett större forum inom 

enheten kan man säga.”(Ec3).  
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Bara hälften av arbetshandledarna pratar om brukarträffarna som ett arbetssätt för att främja 

delaktighet och ett forum för brukarna att vara delaktiga i organisationen, vilket jag tycker är 

intressant eftersom det är ett organiserat sätt att främja delaktighet för brukare i daglig 

verksamhet. Även denna typ av möte kan förstås som empowerment som etablering av 

motmakt (Askheim, 2007), en kollektiv form av empowerment.  

Det framkom också ett exempel på kollektiv inskränkning av självbestämmandet för 

brukare. En intervjuperson beskrev en situation där en brukare som arbetade i en grupp bröt 

mot en regel som fanns på gruppens arbetsplats. Arbetshandledarna valde då att under en 

månads tid ta mobiltelefonerna ifrån alla brukare i gruppen på morgonen för att sedan lämna 

tillbaka dem på eftermiddagen när arbetsdagen var över.  

 

Genomförandeplanen – en individuell form 

Näst intill alla respondenter anger att ett viktigt verktyg för att jobba med självbestämmande 

och delaktighet för brukarna är genomförandeplanen. Genomförandeplanen är en lagstadgad 

skriven plan som ska upprättas för att beskriva hur den beviljade insatsen ska läggas upp och 

genomföras. En anställd ansvarar för att upprätta planen. Planen ska innehålla hur den 

enskilde brukaren har varit med och haft inflytande över planen, det ska framgå vilka som 

varit med vid upprättandet, målen med insatsen och hur de ska nås, samt när planen är 

upprättad och när den ska följas upp (SOSFS 2006:5). Enhetscheferna anger att brukaren i 

genomförandeplanen har möjlighet till delaktighet och självbestämmande. De brukare som 

kan vara med vid upprättandet av planen är alltid med, och för de brukare som inte vill eller 

kan vara med försöker personal att få en uppfattning kring brukarens önskemål och åsikter 

innan mötet. De flesta av informanterna anger att det är brukaren som bestämmer vem som 

ska delta på mötet, exempelvis om denne vill bjuda med sina föräldrar eller god man. Även 

om inte god man är med på mötet måste hen skriva under dokumentet efter upprättandet.  

 

”Det finns det ett sökord i datorn som man skriver; inflytande över insatsen. Där ska man skriva hur 

brukaren varit delaktig i stort. Och det kan ju vara att man har pratat med personen vid flera tillfällen 

och observerat. Och pratat med annan personal innan fast brukaren är inte med på mötet när god man 

kommer. För den kanske inte tycker om möten, den blir bara orolig och vill inte, så kan det ju 

vara.”(Ah4).  

 

Anställda i den grupp brukaren är i sammankallar till mötet där planen upprättas och beskriver 

brukarens arbetsuppgifter och annat som angränsar i vardagen på arbetet. Dock så är det 

personalen som sätter upp mål med insatsen som följs upp efter en viss tid.  
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”Och när vi sätter mål är det väl vi som kommer med förslag på målen kanske. … Förslaget till målet 

kommer ju från våran sida, sen kan de ju förändra det eller ändra på det.  Eller neka till det, det kan 

dom ju egentligen.”(Ah2). 

 

Ur citatet kan man se att det finns viss möjlighet för brukaren att bestämma själv när det 

gäller målen, men intervjupersonen reflekterar över personalens stora möjlighet att styra 

brukaren. Av intervjuerna med arbetshandledarna framkommer hos majoriteten en syn på 

brukarna som omsorgssubjekt, som har möjlighet och förmåga att vara med och bestämma om 

hur dennes insats ska utformas och som lägger vikt vid delaktighet och självbestämmande i 

samband med genomförandeplanen. Ett par av de anställda framför en syn på brukare som i 

relation till teorin om paternalistiskt förhållningssätt (Starrin, 2007), ser brukare som 

underordnade, som oförmögna att själva bestämma och vara med vid arbetet med planen, och 

att den anställde ska vara den styrande och anser sig vara experten på var brukaren egentligen 

vill och trivs med och vad som passar brukaren. Denna syn på brukare speglar också Giertz, 

(2012) position, omsorgsobjekt.  

 Två av respondenterna som arbetar som arbetshandledare och en av 

enhetscheferna menade att det som uppfattas som krav att sätta upp nya mål för insatsen i 

genomförandeplanen vid det årliga upprättandet ibland kan medföra negativa aspekter. Från 

personalens sida medför det upplevda kravet på nya mål för brukaren svårigheter när brukaren 

har en arbetsplats och arbetsuppgift som denne trivs mycket bra med, och är trygg i rutiner 

och vill fortsätta på samma vis.  

 

”Och det är ju svårt naturligtvis för en del som har varit ute i 25 år på samma plats, då har man ju hittat 

sina rutiner. Man (brukaren) har hittat sina arbetsuppgifter som man känner fungerar väl. Och själva 

anledningen till att det fungerar så väl är att man får göra dom saker man känner till och känner sig 

trygg med. Så det är inte helt enkelt, man är lite pressad som personal kan jag känna att det ska tänkas 

nya mål.”(Ah5).  

 

Kravet på uppsatta mål för brukarna syftar till utveckling för den enskilde och ska främja en 

meningsfull tillvaro (SOSFS 2006:5). Resultatet visar att personal kan tolka kravet på 

utvecklande målsättningar för den enskilde brukaren i genomförandeplanen som att man 

måste hitta nya mål vid varje upprättande, vilket kan medverka till att personalen känner sig 

pressade och styr den enskilde brukaren för att få till nya mål och omväxling. Enhetschefen 

menar just att fokus hos personal ofta handlar om att sysselsätta brukaren med omväxlande 

arbetsuppgifter och aktiviteter hela tiden vilket kan minska deras lyhördhet för önskemål från 
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brukarens sida. Widerlunds (2007) studie belyser att bristande kommunikation mellan 

enhetschefer och personal inom bostad med särskild service enligt LSS kan leda till 

begränsade möjligheter till självbestämmande och delaktighet för brukare. I likhet med 

Widerlunds resultat visar denna studie att bristande kommunikation mellan enhetschefer och 

medarbetare kan verka begränsade för delaktighet och självbestämmande för brukare. Jag 

tolkar det som att det finns brister i kommunikationen mellan enhetschefer och 

arbetshandledare när det gäller hur mål ska utformas för brukaren i genomförandeplanen 

vilket leder till att arbetshandledare i större utsträckning styr och bestämmer mål i 

upprättandet av genomförandeplanen. I arbetet med genomförandeplanen tolkar jag det också 

som att det kan förekomma att utformningen av insatsen i större grad anpassas till 

arbetsplatsens förväntade rutiner än till brukarens önskemål.  

 

Kommunikationsstöd – en förutsättning för självbestämmande? 

Det varierar mycket i kommunikationsförmåga hos personer med IF. Kommunikations-

förmåga möjliggör att ta till sig information och förstå sin omgivning och de sammanhang 

man befinner sig i. Förmågan att förmedla sina åsikter och synpunkter främjar möjlighet till 

självbestämmande och delaktighet och begränsad förmåga är ett hinder. I delen av daglig 

verksamhet med personer med mer begränsad arbetsförmåga finns delvis brukare som inte har 

läs- och skrivförmåga och även dem som inte har något talat språk. Där beskrivs två olika 

försök för att öka delaktighet och självbestämmande för brukare i daglig verksamhet genom 

kommunikationsstöd. En metod kallas samtalsmatta och är en alternativ 

kommunikationsmetod för att underlätta för personer med kognitiva svårigheter att uttrycka 

sig.  

 

”Vi är några här som har gått en metod som heter samtalsmatta, som är en intervjumetod just för att 

uttrycka vad jag tycker. … För det bygger lite på; vad tycker du om den här aktiviteten, och så visar 

man en glad gubbe eller en tummen upp; den gillar jag. Eller den gillar jag inte. Och så blir det visuellt 

vad jag tycker då. Där är dom bra aktiviteterna och där är dom jag inte trivs med. Sen får man ju 

fördjupa frågorna; varför trivs du inte med massagen. Då kan det ju vara det att man inte tycker om 

Kalle som masserar, jag vill hellre ha Pelle. Att det är stökigt runt omkring, eller vad det nu kan 

vara.”(Ah4).  

 

Det är en mindre grupp ur personalen som har gått kurs i samtalsmatta och metoden används 

inte systematiskt. Enligt en av enhetscheferna är de i inkörningsfasen. Metoden kan 

exempelvis användas inför en genomförandeplan och kan möjliggöra ökad de laktighet och 
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självbestämmande hos personer med nedsatt kommunikationsförmåga genom ökad möjlighet 

att förstå sammanhanget och att kunna utrycka sina åsikter och bli förstådd.  

Ett annat försök har gjorts med genomförandeplaner som är utformade med bildstöd, 

för att brukaren ska kunna ta del av dokumentet och för att underlätta förståelsen av 

innehållet. Även denna metod har använts i liten omfattning, men enhetschefen menar att 

responsen från brukarna har varit god.  

 

”Vi skulle göra en genomförandeplan som brukaren verkligen förstår, att vi verkligen vet att brukaren 

har förstått genomförandeplanen. Och det ska vara med bilder. Man har gjort 6 stycken sådana i år, 

planer då. Det är ju bara skrivet språk annars. En del av brukarna har valt att hänga upp sin p lan på 

insidan av sitt skåp. Någon annan har den i sitt grupprum. … Det är ju att vara delaktig på ett bra 

sätt.”(Ec1). 

 

Att arbeta för att öka kommunikationsmöjligheterna är viktigt för den enskildes möjlighet till 

ökad delaktighet och självbestämmande framhåller intervjupersonerna. Metoderna och 

arbetssätten kan förstås som en form av den terapeutiska infallsvinkeln på empowerment 

(Askheim, 2007). Man ger verktyg för att medvetengöra personen om sin situation och sin 

möjlighet till delaktighet, och minskar därmed passiviteten hos brukaren som kan vara med 

och vara mer delaktig under exempelvis arbetet med genomförandeplanen.  

Respondenterna jag intervjuat i den enheten för personer med mer begränsad 

arbetsförmåga har en syn på de berörda brukarna som omsorgssubjekt (Giertz, 2012) som 

beskrivits ovan i avsnittet tidigare forskning. De anser att personerna är subjekt som har 

möjlighet att vara delaktiga i områden som rör dem med hjälp av stöd exempelvis när det 

gäller upprättandet av genomförandeplanen. Det kan ses som synen på förmågan så som 

Giertz beskriver det ”Kompetent med kompensation”(Giertz, 2012 s. 217).   

 

Svåra områden och situationer 

Det framkommer under intervjuerna några områden och situationer som återkommer där 

arbetshandledare och chefer anser att det ibland är svårt med självbestämmande och 

delaktighet för brukare i daglig verksamhet. Det kan vara val av arbetsområde, grad av 

handikappanpassning eller frågor om integritet och hälsa.  

 

Val av arbetsområde 

Alla enhetschefer beskriver att det finns begränsningar av självbestämmande när det gäller val 

av arbete och arbetsplats för en person med beslut om daglig verksamhet. Det kan vara svårt 
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att få arbeta inom det område eller i den grupp man önskar, vilket kan ha flera orsaker. Det 

som flera respondenter tar upp är att det finns begränsade resurser, som därmed gör att 

självbestämmandet minskas. Det handlar om resurser i form av lokaler, personal och antal 

grupper samt att storleken på gruppen är begränsad. Två av enhetscheferna beskriver till 

exempel att det kan vara svårt om en brukare önskar komma till en arbetsgrupp som inte har 

utrymme att ta emot ytterligare en person.   

 

”Ibland kan det ju vara lite kö. Eller kö, men att det är fullt och då säger vi så här, att idag kan vi inte 

erbjuda det men du kommer att få stå och vänta, och så fort det blir något ledigt.. Men nu får du pröva 

något annat. Vad kan du tänka dig istället?”(Ec2).  

 

Om det inte finns en arbetsgrupp som jobbar med det som brukaren är intresserad av så får 

brukaren tänka om och försöka hitta något annat område som denne vill jobba med.  

 

”Ja men det är om du kommer och säger att jag vill jobba med musik, vi har ingen musik. Du är 

inriktad på vad du vill jobba med men det inte finns, då är det jättesvårt. Det kan jag se att det är 

många som tycker.. Vi har bredd men..”(Ec3). 

 

Det framkommer även ur empirin att önskemål om arbetsuppgifter eller aktiviteter som är 

mycket personalkrävande också är svåra att tillgodose utifrån att de är för dyra att genomföra 

då enhetscheferna fått en budget angiven av politikerna i kommunen som de måste hålla sig 

inom. Lokaler kan vara en orsak till att en person hindras från en önskad arbetsplats. I den 

delen av daglig verksamhet med mer arbetsinriktade verksamheter finns många små grupper 

som tillsammans med en arbetshandledare från kommunen jobbar i privata företags lokaler. 

Näst intill alla lokaler är otillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning som 

innebär att man är rullstolsburen.  

 

”Nej men förresten, hos oss är det ju om du är handikappad. Sitter du i rullstol så är det bara ett ställe 

som vi har som har handikappanpassad toalett. Annars kan man inte vara ute på våra ställen. Det 

begränsar ju lite. … För vi är ju ute hos andra du vet. … Det är inte handikappanpassat där så du kan 

inte få vara där. Det kan ju va lite..mm.” (Ec3).  

 

Områden som rör integriteten och hälsan 

Empirin visar att det kan vara en svår avvägning från de anställdas sida att veta när man får 

eller ska gå in och ingripa i en brukares liv. Majoriteten av de arbetshandledare som jag 

intervjuat menar att det uppstår svåra situationer ibland som rör brukares mer personliga sfär. 

Ur empirin framkommer att man som arbetshandledare vill gå in och styra i situationer som 



 

33 
 

man anser är problematiska för brukaren, med syfte att hjälpa brukaren och att det är för 

dennes bästa. Avvägningen är svår enligt många av respondenterna och de situationer som 

nämns är kring brukares personliga områden så som kosthållning, hygien, klädsel, motion, 

och relationer. 

En av personalen beskriver exempelvis en svår situation där en brukares kosthållning 

och övervikt fick konsekvenser där denne inte längre fick utföra en del av sina arbetsuppgifter 

på grund av regelverk kring en övre viktgräns. Arbetshandledaren berättar att hon efter 

eftertanke och diskussion med kollegor bestämde sig för att ingripa och försöka få till en 

förändring i brukarens kosthållning för att påbörja en viktminskning.  

 

”Det är svårt. För där var det ju jag som gick in och styrde. Men ändå fick hon ju ett val. Alltså visst, 

du får gärna äta pommes frites och beasås varje dag, men om du gör det kan du heller inte jobba med 

just det, det går inte. … Och det är jobbigt sa jag, men kämpa du så går det. Men jag vet inte om jag 

gjorde rätt eller om jag.. det har jag ingen aning om. Men jag såg ju till hennes bästa. Så där kanske 

jag gick in och styrde för mycket, jag vet inte.”(Ah1).  

 

Det finns hos flera av respondenterna även en osäkerhet i vad som är rätt. När ska man gå in 

och styra som personal, när får man och när får man inte?  

En annan personal beskriver en situation där en brukare inte vill ha arbetsplatsens 

arbetskläder. Brukaren har med sig egna likvärdiga arbetskläder vilket arbetshandledaren 

tycker är ok.  

 

”Han har sina egna byxor, han vill inte ha dom han får här. Men han har ju samma typ av byxor, så det 

är liksom inget.. men han får ju ha sina, det finns ju liksom ingen anledning att bråka om det.”(Ah2).  

 

Ur empirin framkommer att det inom daglig verksamhet ibland uppstår situationer där 

arbetshandledare använder sina egna referensramar för hur saker och ting ska vara och har en 

egen uppfattning om hur man ska bete sig. Vid situationer och områden som nämnts ovan kan 

det vara att brukaren inte upplever det som problematiskt utan att det är dennes val, men att 

personalen ser det som problematiskt. Olika människor har olika referensramar.  

 

”För det mesta är det ett problem, inte för brukaren, utan det är problem för personalen eller för dom 

runt omkring. Så länge det inte är problem för brukaren, då är det nån annans problem egentligen …. 

Så länge inte någon far illa utan att de är nöjda med sin situation så måste det ändå vara det som är 

riktlinjen för hur mycket man lägger sig i. Så länge det inte blir ett problem för dom själva.” (Ah2). 
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Resonemanget speglar hur arbetshandledaren Ah2 har ett förhållningssätt till 

självbestämmande hos personer med IF och andra funktionsnedsättningar som kan liknas vid 

professionellt stöd enligt Barron (2001) och en syn på personerna som omsorgssubjekt 

(Giertz, 2012) eftersom han menar att man inte bör gå in som expert och med attityden att 

man vet bäst utifrån att sina referensramar som personal är de rätta, men att finnas som stöd 

och hjälpa till om brukaren far illa och denne själv upplever att det är ett problem. 

Jag har i analysarbetet sett att respondenterna menar att det i daglig verksamhet 

ibland finns en annan syn och inställning till frågorna kring självbestämmande och 

delaktighet, hos kollegor och ibland hos sig själva. Som närmast ovan beskrivet ser 

intervjuperson Ah2 att vissa kollegor utgår ifrån sina egna referensramar och styr brukare i 

olika situationer som rör brukares personliga sfär. En annan menar att det är vanligt just när 

det gäller brukares val kring kost, motion, hygien och tobak. ”Men ofta är det ju kanske inte 

de (brukarna) som får bestämma utan det är de runtomkring som får bestämma när det gäller 

såna hälsofrågor.” (Ah4). Samma resonemang återfinns hos en majoritet av respondenterna. 

Vad de beskriver kan ses som attityder och syn på brukare som omsorgsobjekt (Giertz, 2012), 

då brukaren ses som oförmögen och att andra anser sig veta vad som är bäst för brukaren i 

fråga. Förhållningssättet kan ställas i relation till paternalism (Starrin, 2007) då de anställda, i 

likhet med teorin, sätter sig i överläge och anser sig ha befogenheter att styra de underordnade 

och oförmögna (brukarna) i rätt riktning mot deras eget bästa.  

Resultatet visar att det finns en osäkerhet hos arbetshandledare när det gäller 

självbestämmande och delaktighet i frågor som rör personliga områden för brukaren. Det 

finns tendenser att personalen styr brukaren efter sina egna personliga referensramar. LSS-

lagstiftningen beskriver brukarens rättigheter till insatser och hur de ska utformas men 

beskriver inte utöver rätten till självbestämmande och delaktighet hur de anställda ska hantera 

svåra situationer som kan uppstå. Det krävs god kunskap hos både ledning och personal kring 

lagstiftning om godmanskap och kring hantering av svåra situationer som rör ingripanden i 

enskilda brukares liv. Det framkommer i empirin att det inte finns tillräcklig kunskap hos 

personalen och majoriteten av respondenterna anger att de inte vet om det finns riktlinjer 

kring delaktighet och självbestämmande. Ett par av arbetshandledarna efterfrågar tydligare 

direktiv kring förhållningssätt i frågorna och klara riktlinjer.  

 

Olika omständigheter som påverkar brukares självbestämmande och delaktighet  

Det finns återkommande resonemang hos respondenterna i studien om vad som möjliggör 

respektive begränsar självbestämmande och delaktighet hos brukare i daglig verksamhet. Det 
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är flera av faktorerna som blir varandras motpoler, de begränsar eller möjliggör beroende av 

omfattning. 

 

Främjande omständigheter 

Ur empirin framkommer arbetshandledares egna personliga egenskaper som en viktig faktor 

när det gäller omfattningen av självbestämmande och delaktighet hos brukare. Vissa 

egenskaper hos personalen gör att brukaren får möjlighet att bestämma själv och göra val. En 

viktig egenskap hos personal som ett par av respondenterna framhåller är tålmodighet. 

Respondenterna menar att det är viktigt att som arbetshandledare ha tålamod och ta sig tid att 

låta brukare göra egna val, låta dem vara delaktiga i verksamheten och få vara med bestämma 

i olika situationer under arbetsdagen. Det kan innebära att dels förbereda och presentera olika 

val och att ha tålamod att invänta ett svar. Det kan vara lättare att som arbetshandledare själv 

bestämma och planera eftersom det blir mer effektivt, då det inte tar lika lång tid. Att ha 

tålamod och ta sig tiden att möjliggöra delaktighet och självbestämmande för den enskilde 

brukaren kan förstås som ett uttryck för den terapeutiska infallsvinkeln på empowerment 

(Askheim, 2007) eftersom möjliggörandet stärker den enskildes självbild och att brukaren blir 

medveten om sina förmågor och blir aktiv och delaktig i frågor på arbetsplatsen. Andra 

faktorer hos personal som lyfts fram som främjande är lyhördhet och kunskap inom området 

funktionsnedsättning. Lyhördhet i betydelsen hur väl man kan inhämta och tolka brukare som 

uttrycker sin åsikt, inte bara genom talat språk utan även genom andra sätt att kommunicera 

som exempelvis kroppsspråk, bilder och teckenspråk.  

Alla respondenter beskriver en större kommunikationsförmåga hos brukaren som en 

positivt inverkande omständighet som främjar självbestämmande och delaktighet. Det är 

enklare att förmedla sin åsikt ju mer förmåga man har att kommunicera med sin omgivning. 

Hjälpmedel är därmed en annan faktor som ökar den enskildes förmågor och är främjande. 

Det är tre av respondenterna som lyfter fram hjälpmedel som en positivt påverkande faktor. 

Hjälpmedel så som kommunikationsverktyg, tidshjälpmedel och rörelsehjälpmedel ökar 

självständigheten och möjligheten till delaktighet och självbestämmande. En av 

arbetshandledarna beskriver hur ett tidshjälpmedel hjälper en brukare att själv passa tider 

vilket gör att hans självbestämmande och självständighet under arbetsdagen har ökat.  

 

”Då skaffade vi oss en liten klocka som jag kan ställa in på fyra olika tider, så den piper när han ska 

komma hit och när rasten är slut. Så då blir ju han på det sättet väldigt självständig och trygg i 

det.”(Ah3).  
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Begränsande omständigheter 

En omständighet som alla respondenter i studien kommer in på som begränsande för den 

enskilde brukarens självbestämmande är olika aktörer i personens nätverk. Det återges under 

intervjuerna exempel på hur familj, god man, personal från både gruppbostäder och daglig 

verksamhet är med och bestämmer och är tongivande i frågor som rör brukaren. Det kan gälla 

både vad man ska arbeta med och i vilken grupp, hur många dagar i veckan och vilka 

arbetstider man ska ha. Det är också vanligt i frågor som gäller brukarens personliga sfär. De 

flesta av arbetshandledarna beskriver det som problematiskt och ibland svårt att hantera att 

vissa anhöriga eller andra personer i brukarens närhet har starka åsikter kring och försöker 

styra utfallet i frågor som rör brukaren. Flera beskriver som nämnt ovan att man som anställd 

går in och styr i vissa situationer och att det finns en osäkerhet i när och hur det är rätt att göra 

det.  

En arbetshandledare av alla respondenter i studien beskriver att hon markerar och 

tydliggör brukarens rätt till självbestämmande för anhöriga och vad hennes uppdrag som 

personal är när det uppstår en intressekonflikt mellan vad brukaren själv vill och vad andra i 

personens nätverk vill. 

  

”Till en anhörig så kan jag faktiskt bli tvungen att säga att nu är det såhär att jag jobbar för den här 

personen. Kalle här, det är mitt uppdrag. Vad dom säger till mig, de anhöriga, jag har ingen skyldighet 

att lyssna på det. Men jag vet ju också att man måste ju liksom försöka upprätthålla goda relationer 

med alla som finns runtomkring. … Men ibland måste jag faktiskt markera det lite, så diplomatiskt jag 

kan, förklara att mitt uppdrag är faktiskt mot den här personen som har insatsen och du är inte god 

man som ska företräda. Och brukarna, de är ju verkligen vuxna människor.”(Ah5).  

 

Det kan förstås som att arbetshandledaren har kunskap kring sitt uppdrag. I likhet med den 

terapeutiska infallsvinkeln på empowerment (Askheim, 2007), som minskar passiviteten hos 

brukaren, bereder arbetshandledare Ah5 för den enskilde brukaren att själv få möjlighet att 

medverka. Istället för att någon annan bestämmer och styr möjliggör hen för brukaren att själv 

vara aktiv i frågan. Det är nämnvärt att resterande sju respondenter alla beskriver personer 

runt omkring brukaren som begränsande för personens självbestämmande, men att inte någon 

av dessa talar om något förhållningssätt eller strategi för att minska dessa aktörers inflytande i 

frågor som rör insatsen daglig verksamhet eller brukarens personliga sfär. Att inte vara 

medveten om sin roll och sitt uppdrag gentemot brukarens rättigheter kan ses som bidragande 

till ett paternalistiskt förhållningssätt (Starrin, 2007), dels hos en själv och dels att man 

släpper in andra aktörer som anser sig vara i en överordnad expertroll med befogenheter att 

avgöra i olika frågor som rör brukaren. Respondenterna tar upp flera andra omständigheter 
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som inverkar negativt på brukares möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Näst intill 

alla respondenterna nämner att om en brukares egen förmåga till kommunikation är begränsad 

så inverkar det negativt på den enskildes möjlighet till självbestämmande och delaktighet i 

verksamheten. Som nämnt ovan är en högre förmåga eller hjälpmedel främjande faktorer. Två 

av respondenterna för resonemang om att den sämre förmågan bör kompenseras med stöd av 

hjälpmedel och att personalen är kunnig och lyhörd kring personen.  

Personalens personliga egenskaper tas även upp som begränsande faktorer om 

personalen exempelvis har en inställning till brukare som oförmögna och i behov av styrning, 

i likhet med omsorgsobjekt (Giertz, 2012), och om personalen har lite intresse av utveckling 

och förändring i sitt arbete. Dålig kunskap inom området funktionsnedsättning är ytterligare 

en begränsande omständighet. Det kan vara för lite kunskap om olika typer av 

funktionsnedsättningar, dålig kunskap om lagar och förhållningssätt samt när man har lite 

personkännedom om den enskilde brukaren och kanske inte kan kommunicera med denne.  

Arbetsplatsens ramar nämns av hälften av respondenterna som begränsande för 

självbestämmande, men samtidigt förs resonemanget att så är fallet även på reguljära 

arbetsplatser. På ett arbete finns ramar att hålla sig inom, olika förutsättningar och normer 

som anger hur en arbetsdag ser ut och vad den innehåller. Mer än hälften av 

intervjupersonerna nämner också att de krav som följer av att förhålla sig till tredje part i 

daglig verksamhet, så som att exempelvis vara i ett privat företag och möta kunder sätter 

ytterligare krav på brukare och personal på arbetsplatsen och kan begränsa självbestämmande 

för brukare. 

 

”Dom arbetsinriktade daglig verksamhetsgrupperna som vi har, t.ex. ett interncafé där vi servar 

kunder. (Namn på företag) har du ju sett, där finns vi ju ute bland kunder. Det är klart, där ökar ju 

kraven, när man finns ute på en vanlig arbetsplats. Men självbestämmandet finns ju alltid alltså, men 

det är klart man kanske inte kan komma med en clownnäsa på (namn på företag).. ja på interncaféerna 

kanske det skulle funka, men det blir ju lite svårt va.”(Ah5).  

 

Som nämnt i avsnittet svåra situationer så har resurser för vissa brukare en negativ inverkan 

på självbestämmande och delaktighet. Resurser nämns av alla enhetschefer som en 

begränsande omständighet men även ett par av arbetshandledarna tar upp lokaler och antalet 

personal i grupperna som begränsande faktorer för brukares självbestämmande.  
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8 Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis är mina resultat dels att enhetschefer och arbetshandledare arbetar för 

självbestämmande och delaktighet för brukare i daglig verksamhet i den undersökta 

kommunen med olika arbetssätt och strategier. Vissa former är kollektiva så som 

brukkarträffar och vissa individuella, exempelvis genomförandeplanen. Jag tolkar det som att 

strategierna och metoderna syftar till delaktighet och självbestämmande som bidrar till 

empowerment men att det finns inslag av både empowerment och paternalism (Star rin, 2007) 

i de olika strategierna. Synen från arbetshandledare på brukare som subjekt eller objekt spelar 

stor roll i hur det dagliga arbetet med självbestämmande och delaktighet utformas. Detta 

avsnitt i resultatet har besvarat min första forskningsfråga; Hur arbetar arbetshandledare och 

enhetschefer med självbestämmande och delaktighet för brukarna i kommunal daglig 

verksamhet? Angränsande till den första frågeställningens resultat framkom två tydliga 

områden där enhetschefer och anställda upplever att det är svårt med självbestämmande och 

delaktighet för brukare. Jag tycker att det är särskilt viktigt att lyfta fram det problematiska 

med att de beskriver inskränkningar som rör brukares privata sfär, områden som rör 

integriteten och hälsan. Längre ner i detta avsnitt för jag ett litet resonemang kring detta.  

Den andra delen av resultatet beskriver de komplexa samspel av olika 

omständigheter som påverkar utsträckningen av brukares möjlighet till självbestämmande 

enligt intervjupersonerna. I resultatet framkommer flera olika omständigheter som främjar 

och många andra som begränsar. Det är intressant att det är så olika typer av omständigheter 

som beskrivs och förstås som påverkande. Alla informanter beskriver den enskilde brukarens 

kommunikationsmöjlighet som en viktig faktor, sedan nämns omständigheter i omgivningen 

så som olika aktörer i personens nätverk, arbetsplatsens ramar samt arbetshandledarnas 

personliga egenskaper och kunskapsnivå. Under rubriken ”o lika omständigheter som påverkar 

brukares självbestämmande och delaktighet” i resultatavsnittet besvaras den andra 

frågeställningen; Vad beskriver och förstår arbetshandledare och enhetschefer som främjande 

respektive begränsande omständigheter för brukares möjlighet till självbestämmande och 

delaktighet? 

Avslutningsvis kommer jag här att föra några olika resonemang kring de resultat som 

framkommit ur studien. Många tankar har dykt upp under arbetets gång och i detta avsnitt 

kommer jag dela med mig av några av de reflektioner som uppkommit.  

I studien framkommer att enhetschefer och arbetshandledare försöker arbeta för att 

möjliggöra självbestämmande och delaktighet för brukare i daglig verksamhet. Det finns vissa 

styrda organiserade arbetssätt i form av brukarmöten och brukarträffar. Alla arbetshandledare 
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beskriver brukarmötena som ett forum för brukarna att vara delaktiga och få vara med och 

bestämma i gruppen och mötena kan ses som empowerment, som etablering av motmakt 

(Askheim, 2007). Jag tycker att det är bra att anvisningarna för brukarmötenas utformning ger 

utrymme för anpassning till förmågan att delta hos de brukare som ingår i gruppen. Om 

gruppen har möjlighet att ha mötet utan arbetshandledare så kan det utformas på det viset, och 

om gruppen behöver att en arbetshandledare håller i mötet så finns den möjligheten. Jag kan 

däremot tycka att eftersom det är ett forum för brukarnas delaktighet i organisationen borde 

brukarna också vara delaktiga i arbetet med utformningen av mötena.  

Arbetet med genomförandeplanen kan vara ett tillfälle för brukaren att vara delaktig 

och själv bestämma i vissa frågor som rör arbetet. Utifrån empirin förstår jag det som att i 

vilken utsträckning brukaren är delaktig och har självbestämmande avgörs i hög grad av 

arbetshandledarens insats under arbetet med planen. Arbetshandledarnas syn på personer med 

IF och andra funktionsnedsättningar som omsorgsobjekt kan bidra till att arbetshandledare 

inte ger utrymme för brukare att vara delaktiga och ha självbestämmande eftersom de ser 

personen som oförmögen och att denne inte vet sitt eget bästa. Resultatet visar att det finns 

arbetshandledare som pratar om brukare på ett sätt som anger en syn på brukare som 

omsorgssubjekt och anställda som ser på brukare som omsorgsobjekt (Giertz, 2012).  

Synen på brukare som omsorgsobjekt kan vara negativ för självbestämmande och 

delaktighet för brukare i alla delar av arbetet med daglig verksamhet. Jag förstår det som att 

enhetscheferna har målsättningen att delaktighet och självbestämmande ska genomsyra 

verksamheterna men det har inte alltid genomslag i det dagliga arbetet. Jag tänker att det är 

relevant för enhetschefer att diskutera synen på personer med IF med de anställda, då jag tror 

att det är viktigt att lyfta frågan och ha en ärlig diskussion och se det som en utmaning att få 

arbetshandledare att se över sina egna värderingar och sitt synsätt.  

Det är problematiskt att arbetshandledare kan tolka kravet att sätta upp mål i 

genomförandeplanen för brukaren som att det är krav på att det ska sättas upp nya mål. 

Tydligare anvisningar om vad syftet med att sätta upp mål i genomförandeplanen är och också 

ett tydliggörande om att utvecklande mål i alla brukares fall inte behöver betyda nya mål, kan 

verka främjande för att minska personalens styrning av brukares målsättningar i 

genomförandeplanen.  

I frågor som rör den personliga sfären uppfattar jag det som att det finns en viss 

okunskap om hur man som anställd får gå in och styra brukaren. I Sverige finns inte längre 

omyndigförklaring av någon och alla som är vuxna har rättigheter och skyldigheter. 

Normaliseringsprincipen har bidragit till mycket positivt i form av utveckling av lagstiftning 
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och utformning av insatser, men det är svårt att säga att det finns ett normalt sätt att leva sitt 

liv. Jag förstår det som att anställda ibland vill gå in och bestämma och styra i frågor som rör 

den personliga sfären för att brukaren ska vara hälsosam och ”normal”, se vårdad ut och inte 

sticka ut. Det begränsas ibland i kosthållning, tobaksvanor, klädval och liknande, kanske 

utifrån arbetshandledarens egen referensram. Om man ser i samhället i stort så finns det inte 

ett normalt sätt att bete sig, det finns personer som väljer mycket olika inom dessa områden. 

Samhället griper inte in i en vuxen människas liv för att denne bara äter snabbmat varje dag.  

Min tolkning är att det krävs mer kunskap i lagstiftningen kring godmanskap hos 

arbetshandledarna för att veta hur och när man som anställd i samråd med god man får ingripa 

i personens liv. Hos personer som inte har en god man finns ännu mindre rätt att begränsa i 

olika områden. 

De omständigheter som intervjupersonerna upplever påverkar brukares möjlighet till 

självbestämmande och delaktighet är intressanta. De nämner både egenskaper hos 

arbetshandledare, brukarens egna förmågor och yttre omständigheter som resurser, hjälpmedel 

och tredje part på arbetsplatsen. Mina reflektioner kring de omständigheter som lyfts fram av 

informanterna som påverkande är att det är många olika saker som samspelar i 

möjliggörandet eller begränsningen av brukares självbestämmande och delaktighet i daglig 

verksamhet. Som nämnt i resultatkapitlet uppger alla respondenter att brukarens egen förmåga 

till kommunikation är en påverkande omständighet. Den funktionsnedsättning en person har 

som ger nedsatt kommunikationsförmåga bör inte ses som ett hinder. Om man utgår från 

Världshälsoorganisationens WHO:s klassifikationssystem ICF tolkar jag det som att en 

persons nedsättning av en funktion först blir ett hinder när omgivningen inte anpassas till 

individen. I den människosyn där brukaren ses som omsorgsobjekt Giertz (2012) står 

funktionshindret i centrum. Det är problematiskt att bara tre av respondenterna tar upp 

hjälpmedel som en möjliggörande omständighet. Alla upplever brukarens 

funktionsnedsättning som en begränsning, önskvärt vore om alla lyfter fram hjälpmedel, som 

exempelvis kommunikationsstöd, som ett självklart sätt att anpassa omgivningen efter 

brukaren.  

De personliga egenskaper hos anställda som lyfts fram som främjande, lyhördhet och 

tålmodighet, kan också verka främjande vid kommunikationssvårigheter. Jag tror att dessa 

egenskaper, kunskap och medvetenhet om brukares rätt till självbestämmande och 

delaktighet, hos arbetshandledare kan utgöra en bra grund för empowerment och möjliggöra 

att det vardagliga arbetet i daglig verksamhet genomsyras av delaktighet och 

självbestämmande hos brukare.  
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Till sist anser jag att fortsatt forskning kring personer med IF och andra 

funktionsnedsättningar kopplat till självbestämmande och delaktighet är viktig för att belysa 

personernas tillvaro och situation. Det vore intressant att i en framtida studie fokusera mer på 

den grupp av personer som har mer omfattande funktionsnedsättningar och mer begränsad 

arbetsförmåga eftersom de blev underrepresenterade i denna studie. En ny studie i daglig 

verksamhet där brukarna själva tillfrågas som informanter är önskvärd, det var inte möjligt i 

denna studie. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att en vuxen person med IF inte själv får 

bestämma om hen vill delta i en studie kring självbestämmande och delaktighet. Även o m jag 

har förstålelse för syftet med en noggrann etisk prövning vid studier med informanter som är 

klienter, brukare eller annan grupp i en mer utsatt position tycker jag att det kan vara 

problematiskt att det är en omfattande process för att få dessa vuxna personer med IF att delta 

i en studie, det krävs exempelvis samtycke från deras god man. Jag tror att om processen att 

ha med brukare som informanter blir alltför omfattande, finns det en risk att mängden 

forskning som produceras på området minskar, vilket jag tror vore negativt för brukare.  
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Hej! 
 
Jag heter Sofia Gustavsson och studerar 6:e terminen på socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitet i Växjö. Denna termin skriver vi vårt examensarbete och jag har valt att 

skriva om personer med funktionsnedsättningar och deras sysselsättning.  

Jag har riktat in mig på daglig verksamhet och är nu intresserad av att komma i kontakt med 

enhetschefer och personal som jobbar med daglig verksamhet och som är villiga att ställa upp 

på en intervju. 

Syftet med min studie är att förstå hur begreppen självbestämmande och delaktighet förstås av 

personal och ledning inom daglig verksamhet och omsätts i den praktiska verksamheten.  

 

Jag kommer i min studie utgå ifrån och tillämpa vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Det betyder exempelvis att man som intervjuperson avidentifieras och att anonymiteten 

bevaras, jag kommer inte heller i studien ange i vilken kommun som jag har träffat 

intervjupersoner. Att delta i studien är frivilligt och man kan avbryta sitt deltagande när som 

under studien utan att ange orsak till detta.  Intervjupersonen kan under intervjun välja att inte 

besvara vissa frågor utan förklara någon orsak till det.  

Den information som inhämtas under intervjuerna kommer endast att användas för denna 

studie. Under intervjuerna kommer jag att ha med mig inspelningsutrustning för att spela in 

samtalen, syftet är att stöd att komma ihåg de olika intervjuerna och ljudfilerna kommer att 

raderas efter att studien är färdig. För att titta närmare på vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer finns ett kompendium från vetenskapsrådet på webbplatsen 

www.codex.vr.se/texts/HSFR. 

 

Under de kommande veckorna planerar jag att utföra 6 intervjuer, 2 med enhetschefer och 4 

med personal i daglig verksamhet. Intervjuerna beräknas ta 45 min- 1 timme. Eftersom tiden 

för studien är begränsad hoppas jag kunna genomföra intervjuer i vecka 46-48. Jag är flexibel 

med tider för intervjuer och anpassar mig utifrån dina möjligheter och önskemål.  

 

Om du vill vara med som intervjuperson eller har några frågor eller funderingar kring studien 

eller intervjutillfällena så hör gärna av dig till mig, kontaktuppgifter finns nedan.  

 

Med vänlig hälsning! 

Sofia 

 

Kontaktuppgifter:                                        Handledare: 

Sofia Gustavson                                           Lottie Giertz 

                                                                      Kontaktuppgifter 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide enhetschef 
 
När du hör ordet självbestämmande, vad tänker du på då? 

 
När jag säger delaktighet, vad tänker du på då? 

 
Finns det några lokala riktlinjer kring delaktighet och självbestämmande för brukare i daglig 
verksamhet i er kommun? 

 
Hur skulle du beskriva begreppet självbestämmande för brukare i daglig verksamhet?  

 
Hur skulle du beskriva begreppet delaktighet för brukare i daglig verksamhet?  
 

Finns det någon särskild metod eller anvisningar om arbetssätt för att jobba med 
självbestämmande och delaktighet för brukarna? 

 
Hur går det till när en person med beslut om daglig verksamhet får en viss arbetsplats? 
- Hur mycket spelar innehållet i utredningen in? 

 
Vilka faktorer spelar in i hur en brukares arbetsuppgifter utformas?  
 

Inom vilka områden i daglig verksamhet är självbestämmande och delaktighet viktigt?  
 

Vilka faktorer är viktiga för att möjliggöra självbestämmande i daglig verksamhet?  
 
Inom vilka områden i daglig verksamhet är självbestämmande och delaktighet inte möjligt?  

 
Kan du berätta om någon situation när självbestämmande inte var möjligt?  

 
Har många av verksamheterna i den enhet du ansvarar för har arbetsplatsträffar eller 
motsvarande för brukargruppen? 

 
Vad händer när en brukare vill byta daglig verksamhet?  

 
 
Hur använder ni genomförandeplaner?  

 
Är brukaren alltid med på genomförandeplanen?  
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide arbetshandledare 
 
När du hör ordet självbestämmande, vad innebär det för dig?  

 
När jag säger delaktighet, vad tänker du på då? 

 
Finns det några lokala riktlinjer kring delaktighet och självbestämmande för brukare i daglig 
verksamhet i er kommun? 

 
Hur skulle du beskriva begreppet självbestämmande för brukare i daglig verksamhet?  

 
Hur skulle du beskriva begreppet delaktighet för brukare i daglig verksamhet?  
 

Finns det någon särskild metod eller anvisningar om arbetssätt för att jobba med 
självbestämmande och delaktighet för brukarna? 

 
 
Hur går det till när en brukares arbetsuppgifter utformas? Vem är med och bestämmer det?  

 
Inom vilka områden i daglig verksamhet är självbestämmande och delaktighet viktigt?  
 

Vilka faktorer är viktiga för att möjliggöra självbestämmande i daglig verksamhet? 
 

Inom vilka områden i daglig verksamhet är självbestämmande och delaktighet inte möjligt?  
 
Kan du berätta om någon situation när självbestämmande inte var möjligt?  

 
Vad händer när en brukare vill byta daglig verksamhet? 

 
Hur gör ni om en brukare visar att denne inte vill arbeta tillsammans med en annan brukare 
eller en viss personal? 

 
Hur planerar ni arbetsuppgifter och aktiviteter i veckan?  

 
Har den verksamhet du jobbar i arbetsplatsträffar eller motsvarande för brukargruppen? 
 

Vem bestämmer hur många dagar i veckan en person med daglig verksamhet ska vara på 
jobbet? 

 
Hur går det till vid semesterplaneringen för brukarna? 
 

Hur använder ni genomförandeplaner?  
 

Är brukaren alltid med på genomförandeplanen?  
 


