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The purpose of this study is to, based on qualitative interviews with managers and group 

interviews with care providers, understand their interpretation of integrity and also their scope 

for action to satisfy disable people’s integrity at sheltered housing for adults.  

The questions of this study are: 

 How do the managers and the care providers interpret the concept of integrity? 

 Which scope for action do they have to satisfy the integrity of disabled people?      

Method: Individual – and group interviews have been used as methods to gather empirical 

data. 

Theory: The theories of scope for action and integrity as a theoretical conception have been 

used to analyze the empirical material.  

Results: The informants of this study found it difficult to give a specific definition of 

integrity. The main aspects we could distinguish were that integrity was interpreted as a 

personal sphere and self-determination. The result of this study shows that the scope for 

action to satisfy the integrity of disabled people is affected by many factors. First of all the 

scope for action is affected by the Swedish law LSS and the assignment within the 

organization. The scope for action is also affected by individual adaption for each person. 

This study shows the importance of the relationship between the managers, care providers and 

the persons. At last the informants emphasize some dilemmas in their scope for action to 

satisfy the integrity.  

  

Keywords: Integrity, managers, care providers, disability and scope for action. 

Nyckelord: Integritet, verksamhetschefer, omsorgspersonal, funktionsnedsättning och 

handlingsutrymme.  
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Förord  

Vi vill tacka verksamhetscheferna och omsorgspersonalen som har deltagit i vår studie och 

delat med sig av sina tolkningar och erfarenheter i arbetet med brukarna. Vi vill även tacka 

vår handledare Barbro Blomberg för alla goda råd och för den handledning vi har fått under 

uppsatsens gång. Vi vill också tacka våra vänner och familjer som på olika sätt stöttat oss i 

processen till en färdig uppsats. Inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och ett 

lärorikt uppsatsskrivande.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering  

Det totala antalet personer med insatser enligt Lag SFS 1993:387 (LSS) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade har under de senaste åren ökat. En utav de mest beviljade 

insatserna enligt LSS är bostad med särskild service för vuxna. År 2013 brukade 25 000 

vuxna personer denna insats (Socialstyrelsen, 2014). Ett boende med särskild service kan 

utformas olika utefter det stöd personen är i behov av. Personal har därför en betydande roll 

inom denna insats eftersom de har ett stort inflytande över personer med 

funktionsnedsättningars liv (Socialstyrelsen, 2011). Att många personer har blivit beviljade 

insatsen bostad med särskild service bidrar till att det finns ett stort antal omsorgspersonal och 

chefer inom dessa verksamheter.  

I 6 § LSS framförs att verksamheter enligt lagen skall vara grundade på respekt för den 

enskildes integritet. Giertz (2012) framför att integritet är en utav lagens bärande principer, 

dock finns det inte specificerat i förarbeten eller utredningar hur integritet skall realiseras i 

den enskildes vardag (Giertz, 2012). Trots att lagen är en rättighetslagstiftning och integritet 

en utav de bärande principerna lämnas stort utrymme för individuell tolkning samt handlande 

hos omsorgspersonal och verksamhetschefer. 

Den tidigare forskning vi har tagit del av är bland andra Wadenstens och Ahlströms (2009) 

studie om hur personer med personlig assistans upplever att de etiska principerna så som 

integritet efterföljs vid utförandet av insatsen (Wadensten & Ahlström, 2009). Liknande 

studier har genomförts av Giertz (2012) som lyfter fram möjligheter och begränsningar 

gällande inflytande och självbestämmande för personer som har personlig assistans (Giertz, 

2012). Det har även genomförts forskning utifrån ett personalperspektiv för att förstå hur 

personal arbetar för att upprätthålla de funktionsnedsatta personernas självbestämmande i 

situationer som kan uppkomma i vardagen (Wilson, Clegg & Hardy, 2008).     

Den tidigare forskning vi har tagit del av utgår främst från ett brukarperspektiv samt att det 

finns ett begränsat antal studier utifrån ett personalperspektiv. Forskning inom detta område 

har ett övergripande fokus på att studera etiska principer, främst självbestämmande. Integritet 

ingår i de etiska principerna men vi finner ingen forskning som studerat hur integritet har 

tolkats utifrån ett chefs- och omsorgspersonalsperspektiv i bostad med särskild service för 

vuxna. Att studera detta är av relevans för socialt arbete eftersom socionomer kan ha besluts – 
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och arbetsledande funktioner i dessa bostäder. Vi vill i föreliggande studie förstå hur 

verksamhetschefer och omsorgspersonal har tolkat integritet. Vi vill även förstå vilket 

handlingsutrymme de anger att de har för att tillgodose brukarnas integritet. I vår studie 

kommer vi använda oss utav det teoretiska perspektivet handlingsutrymme och integritet som 

ett teoretiskt begrepp, vilket vi närmare kommer gå in på i teoriavsnittet.  

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att genom en kvalitativ forskningsansats förstå hur 

verksamhetscheferna och omsorgspersonalen i bostad med särskild service för vuxna har 

tolkat integritet. Utöver detta vill vi förstå vilket handlingsutrymme de anger att de har för att 

tillgodose brukarnas integritet.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur tolkar verksamhetscheferna och omsorgspersonalen begreppet integritet?  

 Vilket handlingsutrymme anger verksamhetscheferna och omsorgspersonalen att de 

har för att tillgodose brukarnas integritet?  

1.4 Bakgrund 

1.4.1 LSS och insatsen bostad med särskild service för vuxna  

Personer med en funktionsnedsättning har gått från isolering och inlåsning till ett liv som 

kommunmedborgare med rätt till stödinsatser. Omsorgslagen (SFS:1967:940) har haft en stor 

påverkan till att Sverige idag har lagstiftningen LSS. Omsorgslagens mål var att upprätthålla 

normaliserande livsvillkor för människor med funktionsnedsättning. Under 1960-talet ökade 

antalet omsorgsinsatser genom att funktionsnedsatta personer i allt större utsträckning 

brukade öppna insatser ifrån samhället. Det utformades en proposition om 

rättighetslagstiftning för att ge människor med funktionsnedsättning lika rättigheter som andra 

grupper i samhället. Lagen LSS trädde i kraft år 1994 (Giertz, 2012).  

I LSS 1 § framförs att en individ måste tillhöra en personkrets för att ha rätt till insatser enligt 

lagen. De tre personkretsarna är personer: 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
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3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd 

eller service. (SFS 1993:387) 

Den bärande principen integritet finns i LSS 6 § ”Verksamheten skall vara grundad på respekt 

för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.” (SFS 1993:387). Verksamhetscheferna 

och omsorgspersonalen i vår studie arbetar med brukare som har insats enligt LSS 9 § punkt 9 

”… bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna…” 

(SFS 1993:387). Bostad med särskild service för vuxna kan utformas på olika sätt där 

personerna har sina egna lägenheter med utrymme för matlagning, hygien och samvaro. 

Personerna kan även ha tillgång till gemensamhetsutrymmen. Oftast består dessa 

boendeformer av ett antal lägenheter där personal finns tillgänglig dygnet runt 

(Socialstyrelsen, 2011).      

1.4.2 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  

Frågan om personer med funktionsnedsättning har lika rätt till sina mänskliga rättigheter som 

alla andra har diskuterats ett flertal gånger inom FN. Detta bidrog till att FN år 2003 beslutade 

att utveckla de tidigare standardreglerna och utforma en ny konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Denna konvention antogs och undertecknades år 2007 av 

82 länder, där Sverige ingick. Konventionen innehåller 50 olika artiklar, den innehåller inga 

nya rättigheter utan har till syfte att förverkliga att de mänskliga rättigheterna blir allas 

rättigheter. De artiklar som är av relevans för vårt examensarbete är artikel 17 och 19 (Bilaga 

E). I dessa artiklar framförs betydelsen av att skydda integriteten samt att personer med 

funktionsnedsättning skall ha rätt att leva självständigt och delta i samhället 

(Socialdepartementet, 2008).  

2 Tidigare forskning 

Vi kommer i följande avsnitt att redovisa den forskning vi har tagit del av, där vi utgår ifrån 

tre olika perspektiv. Studier som rör delaktighet och självbestämmande på särskilt boende, 

omsorgspersonals perspektiv samt erfarenheter av personlig assistans. 
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2.1 Studier som rör delaktighet och självbestämmande på särskilt boende 

Blomberg (2006) har genomfört en studie med syfte att förstå vilka förutsättningar personer 

med funktionsnedsättning har till delaktighet i det svenska samhället. Forskaren har studerat 

olika arenor brukarna befinner sig på i deras vardagliga liv för att se vilka inkluderande och 

exkluderande faktorer som existerar. Resultatet visar att bo i bostad med särskild service är en 

exkluderande arena för att personerna skall få möjlighet till delaktighet i samhället. Denna 

bostadsform är exkluderande eftersom det endast är personer med funktionsnedsättningar som 

beviljas rätten att bo där, vilket bidrar till att personerna får en begränsad interaktion med 

omgivningen på lika villkor som andra. Resultatet visar att möjligheten för brukarna att välja 

aktivitet påverkades av vilken personal det var som arbetade. Personal hade även insyn i 

brukarnas liv, då de fanns uppsatta regler och rutiner för brukarnas hygien samt synpunkter på 

hur brukarnas lägenheter skulle städas. Denna bostadsform har även inkluderande delar så 

som kontaktpersonal, personligt utformat stöd och individuell plan. Enligt LSS har 

kommunerna ansvar för att personer med funktionsnedsättning skall få full delaktighet i 

samhället, vilket kan vara svårt att uppnå (Blomberg, 2006).  

Widerlund (2007) har genomfört en studie med syfte att genom ett projekt se vilka 

förutsättningar som finns för personer med funktionsnedsättning i särskilt boende i Sverige, 

gällande delaktighet och självbestämmande. Målet med projektet var att genom utbildning 

skapa bättre villkor för brukarna gällande delaktighet och självbestämmande i vardagslivet. 

Efter att utbildningen hade genomförts upplevde en del i personalen att det hade skett 

förändringar, andra inte. De förändringar som framkom var att det hade startats ett boenderåd, 

de använde bilder i arbetet med brukarna och att det hade blivit ett öppnare klimat i 

verksamheten. Studien visar även på en osäkerhet hos personalen gällande delaktighet och 

självbestämmande. Personalen anser att det är betydelsefullt att arbeta för bättre villkor 

gällande brukarnas delaktighet och självbestämmande samtidigt som det finns en oro för att 

brukarna skall ta för mycket eget initiativ. Det fanns olika uppfattningar inom 

personalgruppen hur de skall arbeta med dessa principer, vilket i sin tur kan skapa en 

osäkerhet hos brukarna (Widerlund, 2007).   

2.2 Studier som rör omsorgspersonals perspektiv  

Wilson, Clegg och Hardy (2008) har genomfört en studie i Storbritannien som har till syfte att 

se hur professionella arbetar för att upprätthålla funktionsnedsattas självbestämmande i etiska 
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dilemman. Professionella fick besvara frågor gällande problem som kan uppkomma i deras 

arbete gällande brukarnas självbestämmande. Resultatet visar att brukarnas självbestämmande 

endast kan upprätthållas genom en varaktig och nära relation med de professionella. Utöver 

detta krävs en förståelse för brukaren och en självförståelse hos sig själv som professionell. 

De uttrycker en oro i att de måste göra etiskt och moraliskt rätt i situationer som kan uppstå i 

deras arbete. Ytterligare faktorer som bidrar till oron är en ökad granskning och påtryckning 

från de funktionsnedsatta personernas familjer, media och lagstiftningen. Det finns en brist i 

riktlinjer för hur professionella skall agera i etiska dilemman gällande brukarnas 

självbestämmande. Det finns vidare en lucka mellan lagen och hur det praktiskt skall fungera. 

Det framförs vara en svår avvägning mellan att upprätthålla brukarens självbestämmande och 

samtidigt se till dennes säkerhet (Wilson, Clegg & Hardy, 2008).   

Power (2013) har genomfört en studie med syfte att skapa förståelse för hur rättigheten om ett 

självständigt liv för personer med funktionsnedsättning tolkas av personal och chefer i 

Storbritannien. Studien vill framföra barriärer som existerar mellan lagen och hur det fungerar 

i praktiken, gällande ett självständigt liv. Utöver detta förstå hur personal arbetar för att 

förändra och minska de barriärer som finns. En barriär kan vara personalens rädsla att 

personen kan komma till skada vid för mycket eget initiativ, i förhållande till vilken kapacitet 

de anser att brukaren har. En annan barriär är att verksamheter lätt kan fastna i rutiner, vilket 

inte alltid främjar brukarens självständighet. I resultatet framförs att personal får lära sig av 

sina misstag samt att det är av betydelse att skapa tillit till den funktionsnedsatta personen och 

dennes familj. Studiens resultat visar även på att utbildning och att utvärdera sig själv i arbetet 

gällande brukarens rättigheter är av stor vikt. För att minska barriärerna krävs ett starkt 

ledarskap med regler och realistiska handlingsplaner för hur personal kan agera i olika 

situationer (Power, 2013). 

2.3 Studier som rör erfarenheter av personlig assistans 

Wadensten och Ahlström (2009) har genomfört en studie i Sverige där de har intervjuat 

personer med funktionsnedsättning som har assistent i hemmet enligt LSS. Syftet med studien 

var att lyfta fram personernas egna upplevelser och erfarenheter av hur de etiska principerna i 

lagstiftningen efterföljs i deras vardagliga liv med personlig assistans. I resultatet framförs att 

personerna anser att lagstiftningen efterföljs, dock att det i vissa situationer blir svårt att 

upprätthålla de olika principerna, exempelvis integritet. De framför svårigheter i att till 

exempel ha ett privatliv i förhållande till deras personliga assistent, då assistenten ofta blir 
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involverad i deras privata sfär. Hur de etiska principerna efterföljs beror på hur den personliga 

assistenten arbetar och vilken relation som finns mellan dem. Personerna uttrycker även 

betydelsen av att bli bemött med förståelse för deras individuella behov och att assistenter har 

kunskap om de etiska principerna som framförs i den svenska lagstiftningen LSS (Wadensten 

& Ahlström, 2009).   

Giertz (2012) har genomfört en studie i Sverige och har bland annat intervjuat personer som 

har personlig assistans. Syftet med studien var att beskriva och analysera vilka möjligheter, 

begränsningar och villkor som finns gällande självbestämmande och inflytande för dessa 

personer. Det finns en skillnad mellan vad lagen framför om dessa två bärande principer och 

hur det fungerar i praktiken. Förklaringen till denna skillnad kan grunda sig i att LSS är 

utformad för en homogen grupp, i praktiken är inte alla personer lika och därför kan personal 

inte tillgodose alla på samma sätt. I vissa situationer kan personer med funktionsnedsättningar 

ses som ett objekt utan förmåga att själv kunna ta beslut. För att få möjlighet att uppleva sig 

ha självbestämmande och inflytande över sitt liv är relationen med den personliga assistenten 

betydelsefull och ett individuellt anpassat stöd. Att det finns en tillit dem emellan, att 

assistenten har kunskap om vem personen är och vad som framförs i LSS. Till sist framförs 

vikten av att personal är medveten om den makt som finns i mötet mellan dem och personen 

som har en funktionsnedsättning (Giertz, 2012).  

3 Teori 

I detta avsnitt redogör vi för de teoretiska verktyg vi har valt att använda oss av för att förstå 

och analysera vårt empiriska material. Genom att använda vetenskapliga teorier kan vi få en 

djupare förståelse för empirins innebörd samt kunna besvara studiens frågeställningar. Vi har 

valt att använda oss utav handlingsutrymme och med hjälp utav detta teoretiska perspektiv 

förstå vilket utrymme verksamhetscheferna och omsorgspersonalen har för att tillgodose 

brukarnas integritet. Vi kommer även använda oss utav det teoretiska begreppet integritet för 

att få en förståelse för hur verksamhetscheferna och omsorgspersonalen har tolkat integritet.  

3.1 Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 

Lipsky (2010) använder sig av ordet gräsrotsbyråkrater (street - level bureaucracy) för att 

benämna professionella som i sitt yrke har direktkontakt med människor och har möjlighet att 

påverka betydande delar i dessa personers liv. Exempel på dessa yrkesroller är socialarbetare, 

vårdpersonal och poliser. Det som dessa yrkesroller har gemensamt är att de har ett betydande 
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handlingsutrymme. I deras arbete måste de hantera en efterfrågan som finns hos medborgarna 

samtidigt som resurserna är begränsade. De skall hantera stora mängder ärenden och följa den 

i vissa fall otydliga lagstiftningen som ofta inte stämmer överrens med organisationens mål. 

De måste även följa de etiska och normativa aspekterna som de förväntas ta hänsyn till. Det 

framförs att gräsrotsbyråkrater har krav på sig från allmänheten i hur de utför sitt jobb, vilket 

kan bidra till en konflikt i vad de kan och inte kan utföra. Handlingsutrymmet är en 

förutsättning för att gräsrotsbyråkraterna skall ha möjlighet att hantera de problem som 

uppkommer i arbetet, där varje fall har specifika svårigheter (Lipsky, 2010).   

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) har tolkat Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. De 

menar att i mötet mellan en gräsrotsbyråkrat och en person träder de olika parterna in i roller 

beroende på inom vilken organisation mötet sker. Personen tilldelas till exempel rollen som 

brukare, sökande eller patient. I mötet mellan gräsrotsbyråkraten och personen finns ett 

bestämt uppdrag från organisationen. Inom organisationer finns specifika ramar och regler 

som kan styra över vad som är och inte är accepterat att göra. Dessa ramar och regler kan till 

exempel begränsa handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraterna, vilket kan skapa etiska 

dilemman. Samtidigt kan dessa bestämmelser skapa en säkerhet eftersom det finns reglerat 

vad yrkesutövarna kan och inte kan utföra i sitt arbete. Handlingsutrymmet påverkas av 

arbetsplatsens rutiner och traditioner, det finns även styrande lagar organisationen måste 

anpassa sig till, beroende på inom vilket verksamhetsfält verksamheten befinner sig i 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

Yrkesutövaren själv är också en påverkande faktor, eftersom varje individ gör sina egna 

tolkningar samt har personliga faktorer som påverkar skapandet av handlingsutrymmet. Dessa 

faktorer kan grunda sig i vilka egenskaper och erfarenheter yrkesutövaren själv har samt vad 

som sker i samspelet med brukaren. Handlingsutrymme kan inte värderas till någonting bra 

eller dåligt. I dagens sociala arbete ställs de professionella inför oförutsägbara händelser där 

de själva måste göra bedömningar och ansvara för besluten. Å ena sidan finns det de som 

väljer att acceptera handlingsutrymmet, å andra sidan finns det de som arbetar för att vidga 

det (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Vidare i vår studie vill vi förstå 

verksamhetscheferna och omsorgspersonalen som gräsrotsbyråkrater och studera vilket 

handlingsutrymme de anger att de har.  
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3.2 Integritet som teoretiskt begrepp  

Integritet är ett mångtydigt teoretiskt begrepp och beroende på vems eller vilkas definition vi 

studerar finner vi olika förklaringar till vad begreppet innebär. Det kan vara en nackdel att 

använda integritet eftersom begreppet är mångfacetterat och svårt att tyda. Samtidigt kan vi se 

detta som en fördel i vår studie eftersom vi vill framföra verksamhetschefernas och 

omsorgspersonalens tolkning, utan att jämföra det med ett begrepp som har en korrekt 

definition. I vår studie utgår vi främst ifrån Blennbergers (2000) definition av begreppet men 

vi kommer även använda oss utav inslag ifrån Anderssons (1996) syn på integritet.  

Blennberger (2000) menar att integritet kan förklaras som värdighet och rätten till ett värdigt 

liv. Han lyfter fram att integritet kan delas upp i olika aspekter. Att ha rätt till 

självbestämmande och frihet är att själv ha möjlighet att utforma sitt liv. Dilemman som kan 

uppkomma gällande självbestämmande i förhållande till integritet är när en individ inte kan 

bedömas som beslutskapabel. Det kan till exempel handla om att låta individen ta del av 

välfärden även om det är mot dennes vilja. Frihet från manipulation är en annan aspekt och 

kan knytas an till tanken om självbestämmande i rätten till integritet. Det bör finnas ett kritiskt 

perspektiv gällande vissa personlighetsformade tekniker som till exempel kan förekomma 

under utbildning (Blennberger, 2000).  

En annan aspekt gällande integritet är rätten till en privat sfär, till exempel sekretesslagen som 

förklarar i vilken mån enskilda medborgare kan inhämta kunskap om en person. Det är 

betydelsefullt att ha respekt för personers privata sfär vid omdömen om egenskaper och 

livssituation i det sociala arbetet (Blennberger, 2000). Andersson (1996) lyfter även fram 

personlig sfär som en definition av integritet. Att ha rätt att bestämma över sin egen kropp och 

vad som skall göras med den. Det krävs ett godkännande från personen själv för att andra 

människor skall ha rätt att överskrida den personliga sfären (Andersson, 1996). Rätten till 

integritet kan även handla om att bli bemött på ett respektfullt och jämlikt sätt. Att som 

professionell inte ha ett nedlåtande tonfall eller negativ attityd samt vara medveten om den 

asymmetriska relationen och makten som kan förekomma i mötet med en brukare. Den sista 

aspekten av integritet är rätten till resurser för välfärd vilket innebär att leva ett värdigt liv 

med kulturell och samhällelig delaktighet (Blennberger, 2000).  
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4 Metod  

I kommande avsnitt redogör vi för vår litteratursökning, arbetsfördelning och förförståelse. 

Vilka överväganden vi har gjort gällande val av metod, urvalsmetod och urval. Vi redogör 

även för vårt tillvägagångssätt, våra etiska överväganden, en metoddiskussion samt validiteten 

och reliabiliteten i vår studie. Vi framför även hur vi har bearbetat vårt insamlade empiriska 

material. 

4.1 Litteratursökning 

För att finna tidigare forskning till vår studie gjorde vi en sökning i databaserna: OneSearch, 

PsycInfo, Social Services Abstracts och SwePub. Vi sökte efter publikationer ifrån år 2004 

och fram till idag. Vi använde sökorden disabled people, law, staff, personal, director och 

integrity. Vi granskade de olika artiklarna och avhandlingarna som sökningen gav och valde 

ut de vi ansåg var mest relevanta för vårt examensarbete.  

4.2 Arbetsfördelning  

Vi har under hela uppsatsen tagit delat ansvar och gemensamt tagit viktiga beslut. Vi har haft 

en jämn arbetsfördelning och gemensamt arbetat fram de olika uppsatsdelarna.  

4.3 Förförståelse  

Thomassen (2007) framför att vi träder in i alla situationer med någon form av förförståelse. 

Det är därför av betydelse att i så stor utsträckning som möjligt bli medveten om sin egen 

förförståelse (Thomassen, 2007). Vi är medvetna om att vår pågående socionomutbildning 

samt att en av oss tidigare har arbetat som personlig assistent kan påverka vår förförståelse. 

Vilket kan ha inverkan på oss i mötet med verksamhetscheferna och omsorgspersonalen samt 

under den pågående uppsatsprocessen. 

4.4 Övervägande val av metod  

4.4.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Vi har i vår studie utgått ifrån det vetenskapsteoretiska perspektivet hermeneutik vilket 

Thomassen (2007) menar är att tolka eller uttolka. Inom detta perspektiv skapas förståelse 

genom att leva sig in i och återskapa en annan persons upplevelser och tankar. Hermeneutiken 

är en sammansättning av teorier med utgångspunkt i tolkning och förståelse i vid mening 
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(Thomassen, 2007). Frågor som ställs under ett samtal kan tolkas olika från person till person 

eftersom att varje individ har egna antaganden och sin egen förförståelse (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Enligt det hermeneutiska perspektivet gör varje individ sin egen tolkning 

av integritet och ser begreppet genom sina egna glasögon. Vi vill förstå verksamhetschefernas 

och omsorgspersonalens tolkning av integritet samt vilket handlingsutrymme de har för att 

tillgodose brukarnas integritet. Vi bedömer därför att kvalitativa metoder är mest lämpliga för 

vår studie. 

Ahrne och Svensson (2011) framför att kvalitativa metoder samlar in empiri gällande 

informantens egna känslor, tankar och upplevelser. En kvalitativ datainsamlingsmetod lägger 

till exempel fokus på att framföra att en individs tankar finns och hur de fungerar. Till skillnad 

från en kvantitativ metod där empiri samlas in för att kunna mäta hur mycket, hur länge eller 

hur ofta dessa tankar förekommer (Ahrne & Svensson, 2011). Utifrån valet av en kvalitativ 

forskningsansats har vi i vår studie genomfört intervjuer med två verksamhetschefer. Utöver 

intervjuerna har vi genomfört tre fokusgruppssamtal med omsorgspersonal ifrån två 

personalgrupper. Alla informanterna i studien arbetar i bostad med särskild service för vuxna.  

4.4.2 Intervjuer  

Kvale och Brinkmann (2009) framför att vid en kvalitativ intervju får forskaren möjlighet att 

lyssna till den intervjuades erfarenheter och tolkningar. Under intervjusamtalet ställer 

forskaren frågor utefter studiens syfte och den intervjuade ges möjlighet att fritt få besvara 

frågorna. Vilket till exempel kan vara individens uppfattning om sin arbetssituation (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I vår studie har vi valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer 

med verksamhetscheferna, eftersom vi med hjälp av denna datainsamlingsmetod kan uppnå 

studiens syfte. Bryman (2011) framför att i en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren 

från specifika teman och frågor. Hur den intervjuade tolkar frågorna påverkar hur denne sedan 

utformar sina svar, då denna metod grundas på att intervjupersonen berättar det denne anser är 

viktigt. Vid en semistrukturerad intervju utformar forskaren en intervjuguide där denne tar 

upp specifika teman som skall beröras. Intervjuguiden är utformad för att forskaren skall få 

svar på studiens forskningsfrågor. Vid semistrukturerade intervjuer ställs ofta frågorna i den 

bestämda ordningen, samtidigt som den ger utrymme för att ändra frågornas ordning samt 

ställa följdfrågor utöver frågorna i intervjuguiden (Bryman, 2011).  
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4.4.3 Fokusgruppssamtal 

Dahlin-Ivanoff (2011) framför att fokusgruppssamtal innebär att människor möts i en grupp 

för att diskutera ett visst ämne eller tema (Dahlin-Ivanoff, 2011). I fokusgruppssamtal är 

syftet att skapa en förståelse för deltagarnas kollektiva bild gällande ämnet (Billinger, 2005). 

Forskaren eller den så kallade samtalsledaren har en betydande roll i hur diskussionen 

kommer att utformas. För att forskaren skall få sina frågor besvarade och samtidigt ha fokus 

på ämnet underlättar det att innan samtalet framställa en intervjuguide. I guiden är det en 

fördel att ha öppna frågor för att söka efter förståelse för deltagarnas egna tankar (Tursunovic, 

2002). Anledningen till att vi valde fokusgruppssamtal med omsorgspersonalen var för att få 

en hel personalgrupps tolkning av integritet samt vilket handlingsutrymme de anger att de har 

för att tillgodose brukarnas integritet. Vid ett fokusgruppssamtal kan vi skapa en diskussion 

där var och en av deltagarna inte behöver känna sig ifrågasatta gällande deras arbetssätt. Vi 

ansåg att cirka fem deltagare i varje fokusgrupp var ett rimligt antal för att skapa en 

diskussion, samtidigt som det gav möjlighet för varje individ att kunna uttrycka sig. 

Under ett fokusgruppssamtal bör samtalsledaren tidigt i samtalet informera om sin roll och 

inleda med en genomtänkt öppningsfråga. Den första frågan som ställs kan till exempel 

handla om erfarenhet eller utbildning, vilket är ett sätt att uppmuntra deltagarna till 

kommande diskussion. Till hjälp under samtalets gång kan forskaren ha en sekreterare som 

antecknar i vilken ordning deltagarna talar, för att samtalsledaren inte skall behöva ha koll på 

ytterligare ett moment. I fokusgruppssamtalet är det av betydelse att forskaren har utformat 

frågor som är korta, anpassade till ämnet och tydliga. Är frågorna för långa och har ett för 

avancerat språk kan det skapa förvirring hos deltagarna och störa den önskade diskussionen 

(Tursunovic, 2002).  

4.5 Urvalsmetod och urval  

Utifrån syftet med vår studie och de valda datainsamlingsmetoderna gjorde vi ett urval 

gällande vilka verksamhetschefer som skulle intervjuas samt vilken omsorgspersonal som 

skulle delta i fokusgruppssamtal. Svensson och Ahrne (2011) framför att då forskaren bestämt 

metod för datainsamling är nästa steg att söka efter vart informationen kan finnas (Svensson 

& Ahrne, 2011). 
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4.5.1 Bekvämlighetsurval 

Bryman (2011) framför att vid utformandet av en studie måste forskaren göra ett urval 

gällande vilka som skall delta. Det finns olika typer av urvalsmetoder och vi har i vår studie 

gjort ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att deltagarna i studien är 

personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. En studie med ett 

bekvämlighetsurval beskrivs kunna ge mycket intressant resultat, men en begränsning med 

denna urvalsmetod är att det inte går att generalisera resultatet (Bryman, 2011). Vi är 

medvetna om att ett bekvämlighetsurval medför att resultatet inte går att generalisera, vilket 

inte är vår studies syfte.  

Urvalet vi har gjort i vår studie grundar sig på att vi under pågående utbildning har varit i 

kontakt med flera verksamhetschefer och omsorgspersonal som arbetar inom det sociala 

verksamhetsfältet. Vi tog kontakt med en utav dessa verksamhetschefer gällande vårt 

examensarbete. Vid ett första möte med denne diskuterade vi om att göra vårt examensarbete i 

uppdragsform, men efter att ha övervägt detta beslutade vi oss för att inte göra studien som ett 

uppdrag. Vi arbetade istället fram ett nytt syfte och nya frågeställningar till vårt 

examensarbete. Utgångspunkten blev då att studera verksamhetschefers och omsorgspersonals 

tolkning av integritet samt förstå vilket handlingsutrymme de anger att de har för att 

tillgodose brukarnas integritet. När vi beslutat oss för att använda datainsamlingsmetoderna 

intervju och fokusgruppssamtal och vi redan varit i kontakt med en verksamhetschef tog vi 

återigen kontakt med denne och dennes kollega. Eftersom de båda visade intresse för att delta 

i vår studie samt att det fanns ett intresse hos personalgrupperna att delta sökte vi oss inte 

vidare utan beslutade oss för att göra ett bekvämlighetsurval och använda oss utav de 

informanter som fanns tillgängliga. 

Vi anser att verksamhetscheferna och personalgrupperna som har deltagit i vår studie 

gemensamt bidrar med det material vi är i behov av för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Eftersom att både verksamhetscheferna och omsorgspersonalen arbetar i 

verksamheter enligt lagstiftningen LSS, bostad med särskild service för vuxna. De båda 

verksamhetscheferna som vi har intervjuat är kvinnor och har en högskoleutbildning. Vi har 

haft fokusgruppssamtal med sammanlagt 11 omsorgspersonal, där deltagarna är 6 kvinnor 

respektive 5 män. Omsorgspersonalen har en varierande utbildningsnivå, flertalet har en 

utbildning på gymnasium – eller högskolenivå, många av dem inom omsorgsområdet. 

Samtliga informanter är i åldrarna 21 till 61 år. Vi får genom dessa informanter både ett 
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chefs– och ett omsorgspersonalsperspektiv gällande deras tolkning av integritet samt vilket 

handlingsutrymme de anger att de har för att tillgodose brukarnas integritet. 

Verksamhetscheferna har ansvar för verksamheterna vilket medför att de själva har ett 

handlingsutrymme samt att de kan påverka omsorgspersonalens utrymme. 

Omsorgspersonalen har till skillnad från cheferna i större utsträckning direktkontakt med 

brukarna och har därför även de ett betydande handlingsutrymme.  

4.6 Tillvägagångssätt  

Vi kontaktade verksamhetscheferna och när de visade intresse för att delta i vår studie 

skickade vi ut informationsbrev (Bilaga B) till dem och vi bokade sedan in tider då 

intervjuerna skulle genomföras. Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att skapa en 

intervjuguide (Bilaga D). Vid intervjuerna med verksamhetscheferna var vi båda närvarande, 

aktiva och tog gemensamt ansvar för att ställa frågor och följdfrågor.  

När vi fått bekräftat att två personalgrupper var intresserade av att delta skickade vi ut 

informationsbrev (Bilaga A) till dem. Vår tanke var från början att genomföra 

fokusgruppssamtalen i samband med personalgruppernas arbetsplatsträffar. Personalgrupp 1 

bestod av åtta omsorgspersonal och det var inte lämpligt att genomföra fokusgruppssamtalet 

under deras arbetsplatsträff, eftersom att de inte hade möjlighet att åsidosätta tiden vid detta 

tillfälle. Vi ansåg även att åtta omsorgspersonal vid samma tillfälle var för många för att ge 

alla utrymme att framföra sina åsikter. Vi besökte arbetsplatsen och i samråd med 

personalgruppen valde vi att genomföra två fokusgruppssamtal med fyra respektive tre 

deltagare ifrån gruppen vid varje tillfälle. Detta medförde att en ur personalgruppen deltog vid 

båda tillfällena och att två inte kunde delta.  

Personalgrupp 2 bestod av fem personer och i samråd med dem via telefon bestämdes att 

fokusgruppssamtalet skulle ske i samband med deras arbetsplatsträff. Inför samtliga 

fokusgruppssamtal förberedde vi oss genom att framställa en intervjuguide (Bilaga C). Vid 

fokusgruppssamtalen fick varje deltagare en siffra eller bokstav som började på 3 och uppåt 

eller C och framåt, för att vi inte ville att det skulle finnas någon värdering i vilken siffra eller 

bokstav deltagarna hade. Den utav oss som var samtalsledare försökte ge alla deltagarna 

utrymme i form av att skapa ögonkontakt med eller vända sig till de som inte fått chansen att 

uttrycka sig. För att vi under transkriberingen skulle kunna urskilja vem som sagt vad 

antecknade den andra av oss som var sekreterare. Eftersom vi genomförde tre 

fokusgruppssamtal fick en av oss vara samtalsledare respektive sekreterare vid två tillfällen. 
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Intervjuerna och fokusgruppssamtalen genomfördes på verksamhetschefernas och 

omsorgspersonalens arbetsplatser. Vi inledde samtalen med att återigen ge en beskrivning av 

vår studies syfte. Båda intervjuguiderna (Bilaga C & D) var uppdelade i tre olika områden: 

Allmän information om deltagarna, deras personliga syn på integritet och vilket 

handlingsutrymme de har i arbetet för att tillgodose brukarnas integritet.  

Vid början av alla samtal frågade vi om godkännande för att få spela in. Alla deltagare 

godkände inspelningen som gjordes via våra mobilers inspelningsfunktion. Med risk för 

tekniska problem spelades samtliga samtal in med två mobiltelefoner. Anledningen till att vi 

båda valde att delta vid alla intervjuer och fokusgruppssamtal trots att det är tidskrävande var 

för att vi ville säkerställa att vi inte skulle missa relevant empiri. Detta visade sig vara av 

värde eftersom vi under tillfällena kunde påminna varandra om betydelsefulla frågor som 

annars kunde fallit bort. Det har även varit till fördel i efterhand då vi gemensamt har kunnat 

diskutera hur vi båda uppfattade samtalen. Kvale och Brinkmann (2009) framför att genom att 

transkribera intervjuerna själv får forskaren en förståelse för sitt material och sin intervjustil. 

Detta ger möjlighet att i framtida situationer inte upprepa sina misstag (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi tog gemensamt ansvar för transkriberingen då vi båda ville lära känna vårt 

empiriska material.     

4.7 Etiska överväganden  

Vi anser att det är av betydelse att i en studie utgå ifrån de etiska principerna för att uppnå ett 

gott forskningsresultat. Bryman (2011) framför att informationskravet innebär att forskaren 

måste informera alla deltagare hur studien skall genomföras, vilket syfte den har samt att 

deltagandet i studien är frivilligt (Bryman, 2011). Vi har i vår studie skickat ut 

informationsbrev till verksamhetscheferna och omsorgspersonalen (Bilaga A & B) där vi 

informerar om syftet med studie. I informationsbreven framfördes även att vi efter studien är 

genomförd kommer radera allt material som har samlats in. Innan vi började intervjuerna och 

fokusgruppssamtalen informerade vi dem om att deras deltagande är frivillig.  

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha ett samtycke från undersökningspersonerna 

gällande studiens upplägg. Deltagarna har under hela studiens gång rätt att hoppa av och 

behöver inte förklara med vilken anledning de inte länge vill delta (Bryman, 2011). Både i 

informationsbreven och innan vi påbörjade intervjuerna och fokusgruppssamtalen 

tydliggjorde vi att informanterna när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande.  



20 
 

Den etiska principen konfidentialitetskravet är att uppgifter om deltagarna i en studie inte 

skall vara tillgängliga för obehöriga (Bryman, 2011). Konfidentialitet grundar sig i att 

forskaren skall respektera deltagarnas privatliv (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna i 

vår studie är under hela examensarbetet anonyma och vi kommer i uppsatsen att använda oss 

av fiktiva namn. Vi har valt att benämna de två verksamhetscheferna som Lisa och Anna samt 

omsorgspersonalen som personalgrupp 1 och 2. För att obehöriga inte skall kunna ta reda på 

vart vi har genomfört studien skriver vi endast ut att de är verksamhetschefer och 

omsorgspersonal som arbetar i bostad med särskild service för vuxna inom södra Sverige. Vi 

väljer att inte berätta inom vilken/vilka kommuner datainsamlingen har genomförts eftersom 

att det säkrar konfidentialitet för deltagarna samt att denna information inte har någon 

betydande roll i vår studie. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in under studiens gång endast får 

användas till studiens ändamål (Bryman, 2011). Vi har i informationsbreven tydliggjort att det 

material vi samlar in vid intervjuerna och fokusgruppssamtalen endast kommer användas i 

vårt examensarbete. Utöver de fyra etiska principerna menar Öberg (2011) att forskarens roll 

är betydelsefull. Det är viktigt att bemöta undersökningspersonerna med förståelse, ha en 

empatisk förmåga och vara human (Öberg, 2011). Vi som forskare strävar efter att behandla 

verksamhetschefernas och omsorgspersonalens tolkningar av integritet och vilket 

handlingsutrymme de anger att de har med respekt. Vi arbetar för att inte lägga några 

personliga värderingar i vad informanterna framför under intervjuerna och 

fokusgruppssamtalen (Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, 

2012).  

4.8 Metoddiskussion 

I intervjuerna och fokusgruppssamtalen inledde vi med att ställa demografiska frågor så som 

vad informanterna har för arbetsuppgifter och hur länge de har arbetat på arbetsplatsen. Vi 

inledde med dessa frågor för att vi tror att det hade varit svårt för informanterna att svara på 

hur de tolkar integritet samt vilket handlingsutrymme de har i arbetet i början av samtalen. 

Dessa frågor bidrog även med information om det sammanhang informanterna befinner sig i 

vilket vi redogör för i början av vårt resultat – och analysavsnitt. Vi upplevde att dessa frågor 

var till fördel att inleda med då informanterna fick ge beskrivande svar och det bidrog till en 

fortsatt god diskussion.  
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Vidare i samtalen med informanterna ställde vi öppna frågor som var relaterade till vår studies 

frågeställningar. De öppna frågorna främjade mer utförliga svar gällande informanternas 

tolkning av integritet samt vilket handlingsutrymme de har i sitt arbete för att tillgodose 

brukarnas integritet. Vi upplevde att flertalet av informanterna inledningsvis fann det svårt att 

sätta ord på vad integritet är. Vi har reflekterat kring om det hade underlättat för 

informanterna om vi hade ställt frågorna gällande deras tolkning av integritet på ett 

annorlunda sätt. Eventuellt delat upp frågorna i mindre delar eller gett exempel av begreppets 

innebörd ifrån Anderssons (1996) och Blennbergers (2000) teoretiska förklaringar. Bortsett 

från dessa svårigheter upplever vi att detta tillvägagångssätt har varit effektivt för att kunna 

besvara våra frågeställningar.   

Vi har en återkommande tanke gällande vårt urval i form av vilken påverkan det har haft att 

verksamhetscheferna i första hand tog kontakt med omsorgspersonalen, då vi inte vet hur 

verksamhetscheferna lyfte fram förfrågan. Detta kan innebära att verksamhetscheferna endast 

tillfrågade de personalgrupper de ansåg mest lämpliga för vår studie. Samtidigt som valet av 

personalgrupper grundade sig i att fokusgruppssamtalen behövde genomföras inom en viss 

tidsram samt vid ett tillfälle där flertalet i personalgrupperna kunde delta. I och med att 

verksamhetscheferna i första hand frågade omsorgspersonalen om deltagande reflekterar vi 

vidare över om de kunde känna sig tvingade att delta. Det hade varit intressant att se om vårt 

resultat hade påverkats om vi haft fler informanter ifrån andra geografiska platser i Sverige. 

Det bör även tilläggas att det urval vi har gjort grundar sig på effektivitetsskäl så som tid och 

pengar.  

4.9 Validitet och reliabilitet 

Ett betydelsefullt forskningskriterium är validitet (Bryman, 2011) vilket innebär att forskaren 

genom en vald metod har undersökt det den påstås undersöka. Validitet skall inte tillhöra 

någon specifik del utan finnas med under hela studiens gång (Kvale & Brinkmann 2009). Vi 

har under utformandet av metodavsnittet låtit alla delar spegla vår studies syfte och 

frågeställningar. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och om forskningen hade nått samma resultat om den 

hade genomförts vid en annan tidpunkt och av andra forskare. Vid kvalitativ forskning 

påverkas intervjupersonernas svar beroende på vem det är som intervjuar, vilket kan grunda 

sig i ledande frågor som kan ställas utan att intervjuaren själv är medveten om det. Om 

forskaren lägger för stort fokus på reliabiliteten kan det leda till minskad kreativitet och 
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mindre variation i frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). Det kan vara problematiskt att 

förhålla sig till reliabilitet vid en kvalitativ studie eftersom det är svårt att återskapa en social 

situation (Bryman, 2011).  

Det är svårt att stärka reliabiliteten i vår studie eftersom vi har intervjuat ett mindre antal 

verksamhetschefer och omsorgspersonal. Ytterligare en svårighet med att stärka reliabiliteten 

och återskapa studien är att vi inte framför vart vi har genomfört intervjuerna och 

fokusgruppssamtalen samt vilka informanter som deltagit. Det som kan stärka tillförlitligheten 

till vår studie är att vi är två forskare vilket medför att vi gemensamt kan diskutera det som 

framkom i intervjuerna och fokusgruppssamtalen. Vi transkriberade materialet inom de 

närmsta dagarna efter genomförandet eftersom att vi då hade samtalen färskt i minnet och 

hade större möjlighet att återberätta det som sagts på ett sanningsenligt sätt. 

4.10 Bearbetning av material  

4.10.1 Analysmetod  

För att analysera det datainsamlade materialet har vi valt att använda oss utav en latent 

innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) framför att syftet med denna analysmetod är 

att förstå den underliggande meningen bakom informanternas berättelser och utifrån det 

förmedla kunskap om det aktuella fenomenet. Efter transkriberingen av intervjuerna och 

fokusgruppssamtalen genomförde vi den latenta innehållsanalysen i de fem följande stegen 

(Graneheim & Lundman, 2004):           

Steg 1: Vi började med att läsa igenom materialet ett flertal gånger för att vi skulle få ett 

helhetsintryck och en förståelse. Vi markerade sedan stycken i våra transkriberingar som vi 

ansåg relaterade till syftet och frågeställningarna eller var av intresse för att skapa ny kunskap.  

Steg 2: I nästa steg delade vi in den text vi markerat i meningsbärande enheter, vilket innebär 

meningar som är särskilt relevanta till vår studie. För att sammanhanget i meningarna skulle 

kvarstå behöll vi den omgivande texten.  

Steg 3: Därefter kondenserade vi de olika meningsbärande enheterna vilket innebär att vi tog 

bort omgivande text som vi ansåg var irrelevant, för att kärnan i meningarna tydligt skulle 

framkomma.  

Steg 4: I detta steg tilldelade vi de kondenserande meningsbärande enheterna koder. En kod är 

en etikett som kortfattat beskriver innehållet av den meningsbärande enheten. Koderna skapas 
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med hänsyn till sammanhanget som hjälper till att se materialet på ett nytt sätt. När kodningen 

var genomförd sammanförde vi koderna i 10 subteman. Med detta återspeglas det centrala 

budskapet i intervjuerna och fokusgruppssamtalen, genom att urskilja de gemensamma 

nämnarna bland koderna.   

Steg 5: I det sista steget knöt vi samman de 10 subteman i 4 teman: Olika dimensioner, 

svårigheter i praktiken, personal som verktyg och metod som verktyg. Dessa teman med 

tillhörande subteman har vi utgått ifrån i resultatet och analysen. Detta analysarbete gav 

uttryck för det latenta innehållet i materialet. Tabell 1 är exempel på hur tre meningsbärande 

enheter har kondenserats, kodats, blivit indelade i subteman samt teman: Olika dimensioner, 

svårigheter i praktiken och metoder som verktyg. Hela analysarbetet för det fjärde temat 

personal som verktyg framförs i Bilaga F.  

Tabell 1. Exempel på analysarbetet 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subtema Tema 

Bara för att dom har en 

funktionsnedsättning innebär 

det inte att dom inte har rätt att 

vara rockare och ha punkfrisyr 

eller vilka kläder dom vill. 

Funktionshindrade skall ha 

rätt att vara rockare eller ha 

punkfrisyr eller vilka kläder 

de vill. 

 

Uttrycka sig 

 

En rättighet 

 

 

Olika 

dimensioner 

När man har diabetes om den 

ska sitta och äta en hel 

godisskål, det är fara för livet. 

Då är det svårt att inte trampa 

på tårna, det är det faktiskt. 

Om någon har diabetes är 

det fara för liv att äta för 

mycket godis, samtidigt som 

man inte vill trampa någon 

på tårna. 

Dilemma  

 

 

En 

balansgång  

 

Svårigheter 

i praktiken  

 

Att man inte väntar och tänker 

efter innan att dom kanske har 

en vilja där bakom fast dom 

inte uttrycker den. 

Att personalen väntar och 

tänker efter, brukaren kan ha 

en vilja där bakom utan att 

denne uttrycker det. 

Lyhörd  

 

En frivillig 

insats  

 

Metoder 

som 

verktyg  

 

 

5 Resultat och analys 

I kommande avsnitt redogör vi för vårt insamlade material och tolkar det i relation till det 

teoretiska begreppet integritet och det teoretiska perspektivet handlingsutrymme. Vi inleder 

avsnittet med en bakgrundsbeskrivning för att läsaren skall få en förståelse för vilket 

sammanhang informanterna befinner sig i. Vi har valt att väva samman resultat och analys. 
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5.1 Bakgrundsbeskrivning 

För att underlätta läsningen väljer vi att benämna de två verksamhetscheferna med de fiktiva 

namnen Lisa och Anna och vi kommer ange omsorgspersonalen som personalgrupp 1 och 2. 

De medverkande i personalgrupp 1 har deltagit i fokusgruppssamtal vid två olika tillfällen. Vi 

har i resultatet och analysen sammanfört dessa och framför deras tolkning av integritet och 

vilket handlingsutrymme de anger att de har för att tillgodose brukarnas integritet som en 

gemensam personalgrupp. I personalgrupp 1 är det sex deltagare och i personalgrupp 2 fem 

deltagare. 

Lisa och Anna är verksamhetschefer för särskilt boende för vuxna, inom samma boenden 

arbetar deltagarna i personalgrupperna som omsorgspersonal, verksamheterna är belägna i 

södra Sverige. Lisa har ansvar för enheter där det arbetar cirka 20 tillsvidareanställda. Anna 

framför att hon har ansvar för enheter där det arbetar cirka 40 tillsvidareanställda. 

Verksamhetscheferna har mycket varierade arbetsuppgifter, de ansvarar för att leda 

verksamheterna. De har ett budgetansvar med ansvar för verksamheternas ekonomi, ett 

personalansvar vilket medför arbetsuppgifter så som medarbetarsamtal, arbetsmiljöfrågor och 

att delta/hålla i möten. Utöver detta har de även ett kvalitetsansvar med ansvar för att 

verksamheterna skall bedrivas enligt de lagar och föreskrifter som finns. 

Personalgrupp 1 arbetar i en bostad med särskild service för vuxna där fem brukare är bosatta, 

sammanlagt ingår åtta personer i personalgruppen. Under ett dygn består omsorgspersonalen 

av två till fyra personer dagtid samt en personal under nattetid. Personalgrupp 2 arbetar även 

de i ett särskilt boende där tre brukare är bosatta med stöd av fyra heltids – och en 

halvtidsanställd i personalgruppen. Vid denna bostad arbetar personalen ensamma och oftast i 

dygnspass. Gemensamt framför personalgrupperna att deras arbetsuppgifter är mycket 

varierande från dag till dag.  

Man hjälper till med dagliga uppgifter, stöttar. Det dagliga livet. 

(Personalgrupp 2) 

Personalgrupperna framföra att deras arbete handlar om att stödja brukarna i bland annat 

hemsysslor så som städning och matlagning. Att ge brukarna den hjälp de är i behov av samt 

stödja i olika sysselsättningar brukarna är intresserade av.  
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5.2 Olika dimensioner  

5.2.1 Ett begrepp med flera förklaringar  

Efter att ha genomfört intervjuer med verksamhetscheferna och fokusgruppssamtal med 

omsorgspersonalen uttrycker de att integritet innehåller många olika delar och att det finns 

svårigheter i att förklara dess innebörd på ett enkelt sätt. Likt det som Giertz (2012) framför 

finns det inte specificerat hur verksamhetschefer och omsorgspersonal skall arbeta för att 

realisera integritet i brukarnas vardag. Detta kan grunda sig i att det är svårt att veta vad 

integritet betyder. Detta bekräftas genom att omsorgspersonalen i början av 

fokusgruppssamtalen hade svårt att sätta ord på hur de tolkar integritet.  

Den är ändå svår. […] Det är nästan så man får googla på det. (Personalgrupp 

1) 

Vi fann inte någon entydlig definition som samtliga informanter i studien framförde. Vi har 

däremot funnit olika dimensioner av begreppet som lyfts fram mer än andra. Det första vi 

kunde urskilja som en tolkning av integritet var att se begreppet som sin egen sfär eller sin 

privata sfär.  

… min sfär. Rätten till ett privatliv, till att få ha sina egna värderingar och 

åsikter och även kunna uttrycka dom. (Lisa) 

… för mig är integritet min egen person, hur långt in jag vill släppa någon i mitt 

liv. […] Men det handlar om att folk respekterar min personliga sfär och lämnar 

mig ifred när jag vill vara ifred… (Anna) 

Verksamhetscheferna framför att de tolkar integritet som sin sfär. Att ha ett privatliv utan att 

andra har åsikter om dem eller kommer för nära när de inte vill. Denna tolkning av integritet 

stämmer överrens med det Blennberger (2000) och Andersson (1996) framför om att se 

integritet som sin personliga sfär utan att någon annan ska inkräkta på den. Lisa menar att 

integritet inte endast kan förklaras, utan måste också upplevas. När vi analyserar vårt 

empiriska material finner vi att även omsorgspersonalen lyfter fram personlig sfär, trots att de 

inte anger de specifika orden. Personalgrupp 2 framför ett exempel i form av att integritet 

innebär att varje person själv kan välja vem som skall veta privat information om ens liv. 

Samma sak framförs i personalgrupp 1 där de menar att integritet är det privata, att ha sin 

egen plats där ingen annan kan bestämma. I dessa exempel handlar det dels om åsikter men 
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även en fysisk plats, ett hem. Utöver detta menar Andersson (1996) att personlig sfär kan vara 

förhållandet till sin egen kropp. Att varje person har rätt att bestämma över sin egen kropp och 

vad som skall göras med den, precis som personalgrupp 1 framför, att integritet kan vara både 

psykiskt och fysiskt.  

Det första man tänker på i integritet det är ju lite det här att man har sin, det 

här komma nära. Alltså hur nära. […] Det finns ju både det fysiska och 

psykiska. […] Det fysiska kan ju vara ganska tydligt, man känner ganska snabbt 

av hur nära jag får komma vissa... (Personalgrupp1) 

Blennberger (2000) framför att personlig sfär även kan innefatta sekretess och att inte ge ut 

kunskap om brukarna. Vilket överensstämmer med det Lisa framför, att integritet även har 

med sekretessen att göra. Denna aspekt av personlig sfär lyfter även personalgrupp 2 fram, de 

menar att omsorgspersonal inte skall publicera bilder på brukarna eller deras lägenheter på 

internet. De lyfter utöver detta fram betydelsen av tystnadsplikten, vilket de menar är att inte 

ge ut uppgifter om brukarna till personer som inte arbetar på boendet så som föräldrar, 

skolpersonal eller daglig verksamhet. Personalgrupp 2 lyfter fram ett konkret exempel att 

omsorgspersonalen inte får berätta om händelser på det särskilda boendet för personal från 

brukarnas dagliga verksamheter. De framför även ett exempel då en förälder tog kontakt med 

omsorgspersonalen för att få ett telefonnummer till brukarens kontaktperson och blev upprörd 

när de inte ville ge ut numret. Personalgruppen framför detta som ett dilemma i att hamna mitt 

emellan brukaren och dennes förälder. De upplever en svår situation i att behöva neka en 

förälder eller göra denne besviken, då det enligt Power (2013) är betydelsefullt att skapa en 

tillit mellan omsorgspersonalen och brukarens närstående.  

Den tidigare forskning vi har tagit del av (Giertz, 2012; Widerlund, 2007; Wilson, Clegg & 

Hardy, 2008) fokuserar i stor utsträckning på begreppet självbestämmande i förhållande till 

personer med en funktionsnedsättning. Enligt Blennberger (2000) är en annan dimension av 

integritet att se begreppet som självbestämmande och frihet, att själv kunna välja hur sitt liv 

skall utformas. Informanterna i vår studie framför att det är svårt att sätta en gräns mellan 

självbestämmande och integritet, då det sistnämnda inte diskuteras i lika stor utsträckning. 

Personalgrupp 2 framför att dessa två begrepp går hand i hand med varandra och de flesta 

metoder de arbetar med handlar om brukarnas självbestämmande. När vi frågar 

verksamhetscheferna hur de arbetar för att tillgodose brukarnas integritet svarar Anna 

följande.   
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Asså jag tycker det är väldigt bra att ni tar upp den här frågan för att man 

pratar inte så mycket om just integriteten utan man använder delaktighet och 

självbestämmande vilket vi pratar väldigt mycket om egentligen. Men 

integriteten är ju egentligen lika viktig nu när ni lyfter den. (Anna) 

Vi kan i vårt empiriska material se fler exempel som tyder på att begreppen är svåra att skilja 

åt. När vi diskuterar integritet med personalgrupperna framkommer inte det specifika ordet 

självbestämande som en aspekt av integritet, men däremot ger de flera exempel som vi kan 

koppla till självbestämmande. Personalgrupp 1 lyfter fram brukarnas rätt att dricka alkohol 

om de önskar, en del brukare vill dricka alkohol vid speciella tillfällen så som helger eller 

högtider, vilket personalen då har tillgodosett. Lisa uttrycker följande gällande 

självbestämmande när en brukare behöver stöd vid dusch.  

Det kan handla om hur man vill ha det med sin hygien, när man vill duscha eller 

så. Att man helt och hållet bestämmer det själv. (Lisa) 

5.2.2 En rättighet  

När informanterna uttrycker vad integritet innebär har vi funnit en gemensam faktor vilket är 

att de vid flera tillfällen börjar med att säga ”rätten att” eller ”rätten till” och sedan deras 

tolkning. Utifrån detta kan vi dra en parallell till att integritet kan ses som rättigheter, vilket 

även går att urskilja i Blennbergers (2000) förklaring av det teoretiska begreppet integritet. 

Han framför att integritet till exempel kan vara rätten till frihet och självbestämmande vilket 

liknar Lisas tolkning där hon framför rätten till att få vara sig själv och rätten till sitt eget liv. 

Personalgrupp 1 lyfter även de fram integritet som en rättighet.  

Integritet, jag ser det som en rättighet. Att inte bli personligt kränkt […] du får 

bli accepterad som du är och alla får ha olika åsikter. Alla måste ha rätt till det. 

(Personalgrupp 1) 

I fokusgruppssamtalen med omsorgspersonalen var det oundvikligt att endast föra samtal om 

integritet i förhållande till dem själva utan att komma in på diskussioner gällande brukarnas 

integritet. Under samtalet med personalgrupp 1 framfördes ett exempel när en brukare ibland 

fastnar i tankar som omsorgspersonalen upplever som konstiga. Personalgruppen framför att 

de i dessa situationer skall låta brukaren berätta om sina tankar utan att de tillrättavisar. De 

framför betydelsen av att lyssna på brukaren då denne har ett behov av att få ur sig tankarna 

och berätta om dem. Personalgruppen framförde att de hade kränkt brukarens integritet om de 
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avbrutit eller tillrättavisat brukaren när denne berättar. Detta ser vi som en motsvarighet till 

Blennbergers (2000) definition av integritet, om rätten att bli bemött på ett respektfullt och 

jämlikt sätt. 

Omsorgspersonalen lyfter fram betydelsen av att inte styra eller påverka brukarna vilket liknar 

Blennbergers (2000) förklaring av rätten att vara fri från manipulation. Blomberg (2006) 

framför att när en person är bosatt i bostad med särskild service kan omsorgspersonalen få 

kontroll över brukarnas vardagliga liv. Vår tolkning är att även Lisa är inne på detta spår då 

hon framför vikten av att omsorgspersonal inte begränsar eller värderar brukarna. Brukarna 

skall ha rätt att uttrycka sig på vilket sätt de vill. 

Bara för att dom har en funktionsnedsättning innebär det inte att dom inte har 

rätt att vara rockare och ha punkfrisyr eller vilka kläder dom vill för att det inte 

är normalt. […] dom skall ha samma rätt att uttrycka sig som du och jag kan. En 

del av dem snarare kanske behöver stöd i att uttrycka sig, än att man begränsar 

dom. (Lisa) 

5.2.3 Bostad med särskild service 

När verksamhetscheferna och omsorgspersonalen skulle framföra vilket handlingsutrymme de 

har för att tillgodose brukarnas integritet uppkom många diskussioner som berörde brukarnas 

lägenheter. Brukarna i de särskilda boendena har egna lägenheter med sovrum, vardagsrum, 

kök och toalett. Det finns en dörr mellan lägenheterna och det allmänna utrymmet, samt en 

egen dörr utåt. Detta kan vi koppla till Blennbergers (2000) aspekt av integritet, att få ta del av 

resurser för välfärd och att ha rätt att leva ett värdigt liv genom att vara delaktig i samhället. 

Att ha en egen lägenhet kan bidra till en känsla av att vara som andra. Samtidigt som 

Blomberg (2006) å andra sidan framför att bo i ett särskilt boende för vuxna är en 

exkluderande arena för att nå delaktighet i samhället. Personalgrupp 1 framför att som brukare 

ha en egen nyckel påverkar till en upplevelse av att ha sin egen bostad. De framför även att 

lägenheterna är personligt inredda utefter brukarnas intressen och de har sina personliga 

tillhörigheter i bostaden. 

Alla har ju sina egna grejer där inne, bilder till exempel på sig själva, familjer 

eller vad dom är intresserade av. […] någon kanske har någon idol och då kan 

jag hjälpa henne att plasta in bilder som hon kan hänga upp. Kanske någon har 

målat en teckning som dom har uppsatt. (Personalgrupp 1) 
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Personalgrupp 2 framför att brukarna själva har rätt att göra vad de vill i lägenheterna, så som 

att lyssna på musik, titta på TV eller vila. Omsorgspersonalen har varit med om situationer när 

brukare flyttar på saker som är uppställda i det allmänna utrymmet. De förklarar för personen 

att denne får möblera i sin egen lägenhet men i det allmänna utrymmet får denne anpassa sig 

till alla. Detta anser vi är en påverkande faktor till att brukarna skall få en känsla av att ha sin 

egen lägenhet, i kontrast till det allmänna utrymmet. Samtidigt som det är ett tillfälle när 

omsorgspersonalen tillrättavisar brukaren gällande vad som är okej och inte okej att göra i det 

allmänna utrymmet. Personalgrupp 2 framför även ett exempel på när en brukare sitter i det 

allmänna utrymmet och svär. Omsorgspersonalen har i dessa situationer bestämt att de skall 

berätta för brukaren att i det gemensamma utrymmet måste de ta hänsyn till andra, men i 

deras egna lägenheter har de rätt att göra vad de vill. Detta påvisar den asymmetriska 

relationen som existerar mellan brukare och omsorgspersonal. Vi kan se detta som ett inslag 

av att lära brukaren hur denne skall uppföra sig i det gemensamma utrymmet. Om en brukare 

svär hamnar omsorgspersonalen i en svår situation gällande hur de skall bemöta detta, 

eftersom att andra brukare kan ta illa vid sig av att få höra svordomar.  

Vidare framkom det i samtliga samtal med personalgrupperna och verksamhetscheferna att 

det är betydelsefullt att knacka innan de går in i en brukares lägenhet.  

Vi pratar om att vi ska respektera brukarnas egna lägenheter. Knacka innan du 

öppnar brukarens dörr. Vänta på att dom ska svara innan vi går in, kan dom 

inte svara eller komma och öppna så ska vi läsa av att det är okej att jag är här 

inne nu hela tiden. (Anna)  

Utöver att knacka framförs betydelsen av att omsorgspersonalen inte går in i lägenheterna 

utan att brukarna är hemma. Att inom personalgruppen ha gemensamma bestämmelser 

påverkar varje personals handlingsutrymme som att till exempel inte gå in till brukarnas 

längenheter när de inte är hemma. Likt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) framför 

påverkar en verksamhets bestämda rutiner och traditioner omsorgspersonalens 

handlingsutrymme. Det handlingsutrymme omsorgspersonalen har påverkas av hur brukarna 

vill att personalen skall agera i lägenheterna. Eftersom det kan skilja sig från brukare till 

brukare får personalen anpassa sig. Personalgrupp 2 lyfter fram att när de är inne i 

lägenheterna befinner de sig i en annan människas hem och skall därför vara uppmärksamma 

på vad som är och inte är acceptabelt att göra. Att inte ta sig friheten att flytta på saker inne i 
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lägenheterna utan att samråda med brukaren. Lisa lyfter även hon fram hur 

omsorgspersonalen skall föra sig och förhålla sig till brukarnas personliga tillhörigheter.  

Ångvältar du fram och plockar ner saker och börjar röra […] att personen själv 

bestämmer vart den vill ha sina tallrikar och koppar och allt sånt. (Lisa) 

Wadensten och Ahlström (2009) visar på att när en person är i behov av stöd i det egna 

hemmet är det svårt att upprätthålla dennes känsla av ett privatliv. Likt Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) lyfter fram påverkas handlingsutrymmet till exempel av vad personen 

själv bär med sig och de regler som finns inom verksamheten. Detta bidrar till att 

omsorgspersonal kan ha olika handlingsutrymme för att i arbetet kunna upprätthålla brukarnas 

känsla av en egen lägenhet. Till exempel kan omsorgspersonal ta utrymmet att flytta på 

brukarens personliga tillhörigheter då de anser att de ligger i vägen. Medan en annan ur 

personalgruppen inte tar detta utrymme utan istället avvaktar. Detta kopplar vi till det 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) framför, att omsorgspersonal antingen accepterar 

eller arbetar för att vidga sitt handlingsutrymme. 

5.3 Svårigheter i praktiken  

5.3.1 En balansgång  

När vi analyserar vårt insamlade material finner vi flera situationer som kan upplevas som 

dilemman gällande omsorgspersonalens handlingsutrymme för att tillgodose brukarnas 

integritet. I den tidigare forskning vi har tagit del av framför Wilson, Clegg och Hardy (2008) 

samt Power (2013) att det är en svår avvägning att upprätthålla brukarens självbestämmande 

och samtidigt se till dennes säkerhet. Informanterna framför att det är en svår balansgång 

mellan att brukaren har rätt att göra vad denne vill även om det kan vara till skada för denne. 

Balansgången skapas mellan vilket handlingsutrymme omsorgspersonalen tar, att gå in och 

bryta integriteten eller att låta brukaren göra någonting omsorgspersonalen anser kan skada. 

Personalgrupp 1 framför ett dilemma de ställs inför när en brukare vill dricka mycket kaffe. 

Det är en jättesvår balansgång, som att jag kan se att en gör något konkret och 

denne far illa av det. Det är frågan om du gillar att dricka tio koppar kaffe men 

jag vet att du får magsår… (Personalgrupp 1) 

Liknande situationer framför personalgrupp 2 då en brukare har diabetes och om denne vill 

äta stora mängder godis varje dag. Denna diskussion ledde sedan vidare till om det finns 
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situationer då det är acceptabelt att bryta brukarnas integritet. Samtliga informanter framförde 

att det endast är okej att bryta integriteten om det finns en uppenbar fara för brukarnas hälsa 

eller liv. Omsorgspersonalen hamnar i en svår situation när de skall bedöma vad brukaren kan 

ta skada av. Om omsorgspersonalen skulle ta handlingsutrymmet att säga åt en brukare att inte 

dricka tio koppar kaffe eller äta mycket godis om denne har diabetes går det att koppla till att 

omsorgspersonalen tillrättavisar brukaren i vad denne får och inte får göra. Beroende på hur 

omsorgspersonalen bedömer faran i situationen påverkar det vilket handlingsutrymme de tar 

sig. Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkrater i sitt arbete förväntas ta hänsyn till de etiska 

och normativa aspekterna. Vidare menar Wilson, Clegg och Hardy (2008) att det kan finnas 

en oro i att agera på ett etiskt korrekt sätt i situationer som uppstår i arbetet. Denna svårighet 

som omsorgspersonalen framför kan grunda sig i ett stort handlingsutrymme, då 

omsorgspersonalen finner det svårt att veta när det är läge att gå in och bryta integriteten.  

När omsorgspersonalen väljer att bryta en brukares integritet tar de sig handlingsutrymmet att 

lägga sin egen värdering i vad som är fara för brukaren. Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) framför att det utrymme omsorgspersonalen tar sig kan grunda sig i vad de själva har 

med sig för erfarenheter. Det kan till exempel handla om att de själva har fått magsår efter ett 

visst antal koppar kaffe eller att en närstående till dem har diabetes. Utifrån detta kan de 

bedöma situationen som fara för brukarens hälsa.  

Wilson, Clegg och Hardy (2008) framför betydelsen av att ha en förståelse för sig själv som 

professionell i etiska dilemman som kan uppkomma i arbetet. Har personalen en förståelse för 

sin professionella roll kan det leda till en medvetenhet gällande den asymmetriska 

maktrelationen som Giertz (2012) framför existerar mellan omsorgspersonal och brukare. 

Denna medvetenhet exemplifieras i situationer gällande hot och våld. Att omsorgspersonalen 

är medveten om sitt begränsade handlingsutrymme och att inte utnyttja makten som finns i 

den professionella rollen. 

Integritet blir väldigt satt på prov när det finns hot och våld. Då är det lätt att 

kliva över den biten. Du står där och någon klappar till dig och då ställs du för, 

och får tänka att okej jag jobbar idag och får inte bli förbannad. Jag går till 

kontoret och blir förbannad men jag ska försöka sköta det snyggt. […] Du är 

proffsig. (Personalgrupp 1) 

Ett annat dilemma omsorgspersonalen framför är hur de skall få brukarna att välja och 

uttrycka vad de själva vill. Personalgupp 1 framför att det kan finnas faktorer i brukarnas 
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historia som påverkar till att brukarna inte väljer utefter deras egna viljor. De menar att detta 

kan bero på att en del av de äldre brukarna längre tillbaka var bosatta på institutioner där deras 

åsikter inte beaktades i samma utsträckning som de görs idag. En annan svårighet 

omsorgspersonalen framför är då brukarna skall välja aktivitet. Eftersom omsorgspersonalen i 

förväg vet vilket alternativ brukaren kommer välja kan de styra valet av aktivitet, vilket 

skapar ett handlingsutrymme för omsorgspersonalen.  

…om jag säger tre saker till honom så kanske han säger det sista jag sa bara för 

att det var det han kände igen. Så det är rätt svårt det där just här. Hur man ska 

få dom att välja det som dom verkligen vill. För en del här väljer för att dom vet 

att vi också blir nöjda. Så det är jättesvårt. (Personalgrupp 1) 

Power (2013) beskriver att personal lätt kan fastna i rutiner som inte alltid är främjande för 

brukarna. Personalgrupp 2 framför att flera i deras personalgrupp har arbetat på arbetsplatsen i 

många år och upplever en oro i att vissa saker skall bli självklara för dem. Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) framför att invanda rutiner som existerar på en arbetsplats påverkar 

vilket handlingsutrymme omsorgspersonalen har. Personalgrupp 1 framför att rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning idag ser annorlunda ut än vad de tidigare gjort. Det är 

mycket som har förändrast i arbetet och det kan vara svårt för omsorgspersonal och brukare 

att gå in i de nya rollerna som har skapats. Vilket handlingsutrymmet verksamhetschefer och 

omsorgspersonal har kan leva vidare genom traditioner. Det kan vara svårt att bryta mönster 

och invanda strukturer som finns i det särskilda boendet. Detta kan även vara positivt då 

personal som arbetat länge har byggt upp en relation med brukarna och har nyckeln till vilket 

handlingsutrymme omsorgspersonal kan ta sig för att tillgodose brukarnas integritet.  

5.3.2 Tolkningsföreträde 

I fokusgruppssamtalen framförde omsorgspersonalen exempel på när de själva upplevt att 

någon annan tar sig rätten att veta bäst och då känt att deras integritet har brutits. 

Personalgrupp 1 upplever att de får en känsla av att bli förminskad när någon tillrättavisar 

dem. De menar även att integriteten bryts när en annan människa dömer dem eller kliver över 

deras gräns. När de framför detta exempel uttrycker de att det har betydelse vem det är som 

gör detta övertramp. Om det är en person de inte känner upplever de att integriteten bryts i 

högre grad.  
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Någon kliver in i mitt revir och dömer mig utan att veta vem jag är. Är det mina 

kompisar som dömer mig, det kan jag köpa lättare eftersom att dom vet vart jag 

står och vem jag är. Då är det säkert något jag har gjort för att bli 

idiotförklarad. (Personalgrupp 1) 

Lisa menar att brukarnas integritet bryts när en annan människa tar sig rätten att veta bäst och 

begränsar deras rätt att uttrycka sig. Hon framför att det hypotetiskt sett skulle kunna grunda 

sig i att omsorgspersonalen utgår från vad de själva anser är normalt och tar 

tolkningsföreträde över brukarna. Att de talar om för brukarna att någonting är fel och berättar 

hur det skall göras eller att de förklarar för brukaren att någonting inte är normalt för att 

omsorgspersonalen själva inte tycker det. Anna lyfter även hon fram problematiken som kan 

uppstå när omsorgspersonal anser sig veta vad som är bäst för brukarna. Personalgrupp 2 för 

fram att de skulle bryta brukarens integritet om de som omsorgspersonal ändrar om i en 

lägenhet trots att de är medvetna om att brukaren inte vill det, det kan handla om att ta bort en 

duk eller sätta in en plastblomma. Personalgrupp 2 framför även att de skulle bryta 

integriteten om de ignorerade brukarens önskemål om att till exempel inte vilja ha hjälp med 

att duscha.   

När informanterna lyfter fram dessa exempel på situationer visar det på en medvetenhet 

gällande vilket handlingsutrymme som finns för att tillgodose brukarnas integritet. Trots att de 

i vissa lägen anser sig själva veta vad som är bäst tar de sig inte friheten att ta 

tolkningsföreträde över brukaren. Lipsky (2010) menar att handlingsutrymmet påverkas av 

vilka ramar som finns samt vilket uppdrag de har inom verksamheten. Omsorgspersonalen 

och verksamhetscheferna måste anpassa sig till det uppdrag de har på arbetsplatsen, vilket kan 

leda till att deras handlingsutrymme begränsas. Denna medvetenhet om utrymmet skapar 

också en tillförlitlighet till organisationen, eftersom omsorgspersonalen och 

verksamhetscheferna inte endast utgår ifrån vad de själva anser är bäst utan anpassar sig 

utefter yrkesrollens handlingsutrymme. 

5.4 Personal som verktyg 

5.4.1 Bemötande 

I samtalet med Lisa framfördes betydelsen av hur omsorgspersonalen bemöter brukarna samt 

att de respekterar deras viljor, även Wadensten och Ahlström (2009) framför vikten av att 

brukare blir bemötta med förståelse för deras individuella behov. Lisa menar att om en 
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brukare till exempel har städdag och inte vill städa skall detta respekteras. Hon framför att alla 

kan ha en dålig dag och det bör inte läggas någon större vikt vid det, utan då får 

omsorgspersonalen ge stödet en annan dag. Ett annat exempel Anna lyfter fram är när en 

kvinnlig brukare framför hur stödet skall anpassas i form av vilken omsorgspersonal som skall 

vara med vid en aktivitet. 

Utifrån vad brukaren själv uttrycker eller visar att den vill eller så. Vi har ju 

faktiskt några som är väldigt tydliga. Vi har någon kvinna som säger att hon 

inte vill ha män med sig när hon åker och badar och då är det inte det heller. 

(Anna) 

Detta kan enligt Svenssons, Johnssons och Laanemets (2008) tolkning av handlingsutrymme 

ses som något som beslutats inom verksamheten, vilket omsorgspersonalen måste anpassa sig 

till, vilket i sin tur påverkar handlingsutrymmet. I denna situation skapas olika utrymme 

beroende på om omsorgspersonalen är kvinna eller man. Samtidigt lyfter båda 

personalgrupperna fram att flera av de manliga brukarna inte uttrycker att kvinnlig personal 

inte får hjälpa dem vid till exempel dusch. Vilket å andra sidan inte påverkar vilket 

handlingsutrymme omsorgspersonalen har beroende på om de är kvinna eller man. Detta kan 

förklaras genom att yrken inom detta verksamhetsfält är kvinnodominerat vilket även Anna 

reflekterar över.  

Det är spännande. Vet även våra brukare att det är vanligast med kvinnor i 

vården eller varför liksom. Varför är det okej för en man att ta emot intim hjälp 

av en kvinna men inte tvärtom. (Anna)  

5.4.2 Relationen  

Flera av deltagarna i vår studie framför att relationen till brukarna är betydande för att 

tillgodose deras integritet vilket även tidigare forskning lyfter fram. Wilson, Clegg och Hardy 

(2008) samt Giertz (2012) menar att brukarens självbestämmande endast kan upprätthållas 

genom en nära och bestående relation med omsorgspersonalen. För att veta vad en brukare 

vill ha hjälp med framför Lisa att det delvis handlar om att lära känna personen. Olika brukare 

har olika önskemål gällande hur stödet skall utformas vilket skall tillgodoses. Båda 

personalgrupperna bekräftar att genom att känna brukarna får de kunskap i vilket 

handlingsutrymme de har för att tillgodose deras integritet. Personalgrupp 2 framför att det i 

vissa fall tar lång tid att lära känna de olika personerna.  
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I tidigare forskning lyfter även Wadensten och Ahlström (2009) fram att relationen påverkar 

hur de etiska principerna efterföljs i arbetet med personer som har en funktionsnedsättning. I 

relationen framför Giertz (2012) och Power (2013) att det skall finnas en tillit mellan 

personerna samt en kunskap om brukaren. För att främja att integriteten tillgodoses menar 

personalgrupp 2 att det handlar om personkemi mellan brukaren och omsorgspersonalen. Till 

sist framför personalgrupp 1 att när de har lärt känna personen är det också lättare att läsa av 

dennes kroppsspråk. Hur de ska agera om brukaren ryggar tillbaka eller känner sig förnärmad. 

Vid en nära relation kan omsorgspersonalen och verksamhetscheferna lära sig vilket 

handlingsutrymme de har med olika brukare. En nära relation kan även bidra till att brukaren 

lättare kan uttrycka hur denne vill att omsorgspersonalen skall agera. Till exempel om en 

brukare uttrycker att omsorgspersonalen skall eller inte skall göra på ett visst sätt vid 

påklädning påverkas personalens handlingsutrymme.   

5.4.3 Rollen som kameleont  

Lisa lyfter fram betydelsen av att omsorgspersonal kan anpassa sig eftersom att brukarna är 

olika och kan vilja ha sitt stöd utformat på olika sätt.  

… man får vara som en kameleont när man jobbar på ett gruppboende. (Lisa) 

Eftersom att omsorgspersonalen gör en individuell anpassning utefter varje brukare varierar 

deras handlingsutrymme från situation till situation. Omsorgspersonalen framför likt Lipsky 

(2010) att de har ett betydande handlingsutrymme med möjlighet att påverka delar i brukarnas 

liv. Detta ställer stora krav på att omsorgspersonalen kan anpassa sitt handlande efter vilken 

brukare de skall ge stöd. Detta stämmer överens med det Giertz (2012) framför om att alla 

brukare är unika. Personalgrupp 1 framför betydelsen av att anpassa sig själva men även 

anpassa sitt tempo i arbetet. De framför till exempel att det kan vara lätt att få med brukarna 

av bara farten vilket medför att de inte hinner reflektera över vad de själva vill, det kan i 

efterhand visa sig att brukarna egentligen inte ville. Ett annat exempel personalgruppen 

framför är låta brukarna ta initiativ och som omsorgspersonal inte själv styra.  

Jag tänker att jag låter brukaren gå före, så inte jag gör det och tänder lampor. 

Går efter och väntar in. Låter den ta fram tandborsten eller vad det nu kan vara. 

[…] Låter personen ta initiativ om den vill. Och istället visa mig vad som ska 

hända. (Personalgrupp 1) 
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5.5 Metoder som verktyg  

5.5.1 Förebyggande arbete  

Verksamhetscheferna beskriver att det finns mycket förebyggande arbete som kan göras för 

att brukarnas integritet skall bli tillgodosedd. För att alla i personalgruppen skall få med sig 

viktig kunskap i arbetet med brukarna genomförs värderingsarbete när alla i 

omsorgspersonalen är samlade på deras arbetsplatsträffar (APT).  

… genom värderingsarbetet vi har, vårt värderingsarbete är någonting som vi 

bedriver på våra APT […] Ibland tar vi även upp fall ur etiska rådet från 

Socialstyrelsen. Vi kan diskutera lagens intentioner och försöka tillämpa dom på 

verksamheterna. (Lisa) 

Vilket handlingsutrymme verksamhetscheferna och omsorgspersonalen har framkommer i 

diskussioner i värderingsarbetet. Lisa framför att i värderingsarbetet diskuteras lagen. Enligt 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) är lagar en faktor som kan begränsa vilket 

handlingsutrymme yrkesutövarna har, samtidigt som de kan skapa en säkerhet. Den lag som 

påverkar verksamhetschefernas men även omsorgspersonalens handlingsutrymme är LSS, 

men även FN:s konvention rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Å ena sidan har 

verksamhetscheferna ansvar för att verksamheten grundas på respekt för den enskildes 

integritet. Å andra sidan framkommer det inte hur begreppet integritet skall realiseras, vilket 

skapar ett stort handlingsutrymme för verksamhetscheferna. Att begreppet är mångtydigt 

bidrar till att det skapas ett handlingsutrymme utefter hur de tolkar begreppet. Denna tolkning 

tillämpas sedan i verksamheterna vilket påverkar omsorgspersonalens handlingsutrymme. I 

och med att verksamhetscheferna tar upp fall ur etiska rådet vid värderingsarbetet leder det till 

en diskussion gällande vilket handlingsutrymme som finns inom verksamheterna. Detta kan i 

sin tur påverka hur de handlar för att tillgodose brukarnas integritet.  

För att veta vilket handlingsutrymme som finns i arbetet framför verksamhetscheferna att det 

utformas en genomförandeplan för varje brukare. Lisa förklarar att en genomförandeplan är 

en överenskommelse mellan verksamhetscheferna, omsorgspersonalen och brukaren gällande 

hur omsorgen skall se ut. Genomförandeplanen är utformad utefter hur brukaren önskar att 

stödet skall se ut samt efter dennes behov. Genomförandeplanerna påverkar 

omsorgspersonalens handlingsutrymme eftersom de måste följa det som står skrivet där. Anna 
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framför att hon som verksamhetschef kan påverka handlingsutrymmet för hur brukarnas 

integritet skall bli tillgodosedd genom att delta vid framställningen av genomförandeplanerna.  

Vi har tidigare framfört att omsorgspersonalen upplever en svår balansgång i vilket 

handlingsutrymme de skall ta när brukaren gör någonting de anser skadar denne. För att 

undvika att hamna i denna situation använder sig personalgrupp 2 av det vi tolkar som 

förebyggande arbete. De lyfter till exempel fram att innan de går till affären för att handla 

med en brukare skriver de gemensamt en handlingslista. Denna lista kan omsorgspersonalen 

sedan hänvisa till när de befinner sig i affären och brukaren vill lägga ner många varor i 

kundvagnen.  

…då tydliggör man listan man gör tillsammans. Om personen vill lägga ner 

något säger man nej men titta på din lista. Så står det inte där. (Personalgrupp 

2) 

I den beskrivna situationen från affären uppkommer en svår avvägning för omsorgspersonalen 

gällande deras handlingsutrymme. Genom att hänvisa till handlingslistan tar sig 

omsorgspersonalen ett stort handlingsutrymme då de begränsar vad brukaren skall handla. Att 

personalen tar sig detta handlingsutrymme kan likt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) 

framför grunda sig i att de själva har en värdering om att det som brukaren vill handla inte är 

nödvändigt. Å andra sidan kan detta agerande grunda sig i att de vet att brukaren behöver stöd 

i att begränsa sig. Det kan även bero på att de är medvetna om att brukaren befinner sig i en 

svår ekonomisk situation och inte har råd med att handla allt denne vill. 

Informanterna i vår studie framför att de ofta är iväg på aktiviteter med brukarna och det finns 

ett dilemma i att ta reda på vad brukarna vill, när de frågar en brukare rakt ut vad denne vill 

göra blir det ofta tvärstopp. De framför att de inte vill styra brukarna till exempel gällande 

vilka aktiviteter de skall göra. För att lösa denna svårighet framför personalgrupp 1 betydelsen 

av att ta till vara på avslappnade situationer som gör att brukaren inte känner sig utfrågad. Det 

kan till exempel vara om omsorgspersonalen är ute och går tillsammans med brukaren. Då de 

för ett vardagligt samtal kan personalen vara lyhörd och finna tecken på vad brukaren tycker 

om, vilket sedan kan användas när brukaren skall välja aktivitet. Vet omsorgspersonalen vad 

som fungerar för att varje brukare skall uttrycka sina åsikter kan personalen använda detta 

handlingsutrymme. 
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Ett annat exempel på ett förebyggande arbete framför Anna, att kunna se mönster i händelser 

som har inträffat för att undvika att händelsen skall inträffa igen. Hon menar till exempel att 

om en brukare blir upprörd flera gånger skall verksamheten arbeta för att hitta orsaken till att 

brukaren blev upprörd och i kommande situationer undvika detta. Likt Power (2013) framför 

ser vi detta som att lära av sina misstag som omsorgspersonal och verksamhetschefer och 

använda det som ett förebyggande arbetssätt. Personalgrupp 2 framför att när det uppstår 

situationer på arbetsplatsen som de uppfattar som jobbiga är det viktigt att prata och informera 

varandra inom gruppen. Vi ser att kommunikationen inom personalgruppen, men även med 

verksamhetschefen som en påverkande faktor i handlingsutrymmet. Någonting som händer en 

dag med en brukare kan påverka vilket handlingsutrymme omsorgspersonalen som kommer 

dagen efter har med samma brukare.   

5.5.2 En frivillig insats  

Omsorgspersonalen och verksamhetscheferna framför olika tillvägagångssätt för att tillgodose 

brukarnas integritet i deras arbete. Anna upplever att det finns svårigheter i att förstå 

kopplingen mellan det som står i lagen och det praktiska arbetet som utförs av 

omsorgspersonalen i det särskilda boendet. Anna vill därför arbeta mer med att ta ut konkreta 

exempel ur omsorgspersonalens arbete och koppla det till bestämmelserna i lagen, för att 

omsorgspersonalen skall få en förståelse ifrån lag till praktiskt utförande. I tidigare forskning 

(Power, 2013; Wilson, Clegg & Hardy, 2008) lyfts det fram att det finns en lucka mellan vad 

lagen framför och hur arbetet praktiskt utförs. Utöver detta lyfter även Wadensten och 

Ahlström (2009) fram betydelsen av att de som arbetar med personer med 

funktionsnedsättning får kunskap gällande lagen LSS. 

Lisa framför att varken hon som verksamhetschef eller omsorgspersonalen kan utföra några 

tvingande insatser för brukarna då lagen LSS är fri från tvång. Hon framför ett hypotetiskt 

exempel om en brukare skulle vilja stänga in sig i sin lägenhet en längre tid. Lisa uttrycker att 

brukaren har rätt att göra detta och omsorgspersonalen kan inte gå in i lägenheten för då 

skulle de bryta brukarens integritet. Hon framför att det som omsorgpersonalen kan göra i 

denna situation är fråga, vilket vi kan se som ett motiverande arbetssätt.  

Däremot så skulle vi självklart arbeta för att på något vis, man kanske knackar 

på och säger, kom nu, nu är det lite fika, eller att man säger att öppna så kan 

jag komma in med fika till dig. (Lisa)  
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I fokusgruppssamtalen med personalgrupperna lyfter även de fram exempel på hur de arbetar i 

situationer som uppkommer för att tillgodose brukarnas integritet. Personalgrupp 2 framför ett 

exempel när en brukare skall klä på sig på morgonen. Det är betydelsefullt att som 

omsorgspersonal fråga vad personen vill ha på sig för kläder. De framför att i dessa 

situationer får omsorgspersonalen ibland ge flera förslag innan brukaren har bestämt sig för 

vad denne vill ha på sig. Personalgruppen framför att de ser brukarnas rätt att själva bestämma 

kläder som en viktig del i att tillgodose integriteten. Ytterligare ett exempel på hur 

omsorgspersonalen arbetar för att tillgodose en brukares integritet framför personalgrupp 1. 

De menar att om en brukare till exempel skulle vilja äta pizza varje dag har 

omsorgspersonalen inte rätt att begränsa brukaren i dennes val men däremot prata med 

personen. De framför att de i denna situation kan hänvisa till sig själva. 

Det funkar många gånger att ge exempel av sig själv, att äta pizza fredag 

lördag. (Personalgrupp 1) 

Lisa framför att hur brukarna vill att omsorgspersonalen skall agera i situationer är olika. Lisa 

menar till exempel att vissa brukare uppskattar att omsorgspersonalen skämtar och skojar till 

det lite ibland, eftersom det kan bidra till att brukarna kan uppfatta en situation som mindre 

jobbig. Att omsorgspersonal tar sig utrymme att skämta till en situation som kan uppfattas 

jobbig ser vi likt det Wilson, Clegg och Hardy (2008) menar, att det kan grunda sig i att 

omsorgspersonalen har en förståelse för brukaren. Att skämta i dessa situationer kan utifrån 

sett ses som ett nonchalerande beteende av omsorgspersonalen, men genom en uppbyggd 

relation gör omsorgspersonalen detta i syfte att underlätta situationen för brukaren. 

Personalgrupp 1 framför att det är viktigt att ha tålamod i arbetet i ett särskilt boende. Ibland 

behöver brukarna extra tid för att bli redo eller för att reflektera över situationen och sedan 

kunna uttrycka sin vilja. Personalgruppen framför till exempel att när de skall stödja en 

brukare med att duscha, att de då inväntar ett tecken från brukaren som visar på att denne vill 

och är med på vad som skall hända. I denna situation visar brukaren att denne är redo genom 

att ta tag i duschhandtaget.  

Vänta lite tills det blir varmt och hålla den framför honom, han kanske är med 

och känner, okej då tar han den och lägger den över nacken och då vet man att 

okej han är med. (Personalgrupp 1) 
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5.6 Sammanfattning 

Verksamhetscheferna och omsorgspersonalen menar att begreppet integritet är svårt att 

definiera. Informanterna i vår studie ger ingen entydig förklaring av vad begreppet betyder. 

Andersson (1996) och Blennberger (2000) lyfter fram att det finns olika aspekter av integritet, 

vilket även vi har kunnat urskilja i vår studie. Verksamhetscheferna och omsorgspersonalen 

har tolkat begreppet som personlig sfär. Deras uppfattning av personlig sfär är rätten till ett 

privatliv samt att kunna ha åsikter som andra människor respekterar utan att bli tillrättavisad. 

Informanterna lyfter betydelsen av tystnadsplikten inom deras arbete vilket kan kopplas till att 

tolka integritet som aspekten personlig sfär. 

Vi kan även urskilja att verksamhetscheferna och omsorgspersonalen gemensamt tolkar 

integritet som rätten till självbestämmande, att själv kunna utforma sitt liv. Informanterna 

framför att det kan vara svårt att särskilja självbestämmande från integritet vilket Blennberger 

(2000) bekräftar då hans definition av integritet utgår från att rätten till självbestämmande är 

en aspekt. Genomgående i intervjuerna och fokusgruppssamtalen gällande hur informanterna 

har tolkat integritet framfördes många exempel i förhållande till deras arbete. 

Verksamhetscheferna och omsorgspersonalen lyfter fram betydelsen av att arbeta för att 

brukarna skall få en känsla av en egen lägenhet, till exempel knacka innan de går in i 

lägenheten, för att deras integritet skall bli tillgodosedd. 

Informanternas handlingsutrymme påverkas av lagen LSS eftersom verksamheterna måste 

följa de bestämmelser som står där. Verksamheterna måste även följa bestämmelser i FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 

2008). Verksamhetschefernas utrymme är begränsat då de har ansvar för att verksamheten 

följer dessa bestämmelser. Verksamhetschefernas uppdrag påverkar i sin tur vilket 

handlingsutrymme omsorgspersonalen har i arbetet för att tillgodose brukarnas integritet. 

Trots att det finns bestämda arbetsuppgifter som informanterna utför uppkommer svårigheter i 

hur de skall hantera vissa situationer för att tillgodose brukarnas integritet. Informanterna 

lyfter fram flera exempel men framför allt den svåra balansgången mellan att låta brukaren 

göra vad denne vill i situationer där omsorgspersonalen upplever att det kan vara till skada. 

Vilket handlingsutrymme omsorgspersonalen har i dessa situationer kan påverkas av vad de 

själva bär med sig om vad de anser är skadligt.  

Informanterna framför att brukarna de möter i sitt arbete är olika och i behov av ett 

individuellt anpassat stöd. Brukarna har olika åsikter gällande hur stödet skall utföras av 
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omsorgspersonalen, vilket påverkar deras handlingsutrymme. För att komma fram till hur 

stödet skall utformas för att brukarnas integritet skall tillgodoses är det betydelsefullt att det 

finns en nära relation mellan omsorgspersonalen och brukarna. Det är även av stor vikt att ha 

ett respektfullt bemötande för att tillgodose brukarnas integritet. 

Informanterna lyfter fram olika exempel från hur de arbetar i det särskilda boendet vilket vi 

kan se som förebyggande arbete för att tillgodoses brukarnas integritet. De ger även exempel 

på vilket handlingsutrymme de har i olika situationer med brukarna. Verksamhetscheferna 

och omsorgspersonalen arbetar tillsammans med olika värderingsövningar. Detta ger en 

kunskapsbas i gruppen som de sedan bär med sig i arbetet med brukarna, vilket påverkar till 

ett gemensamt handlingsutrymme. Omsorgspersonalen och verksamhetscheferna reflekterar 

över hur de arbetar för att inte bryta brukarnas integritet, de framför bland annat att de 

anpassar sitt tempo och inte går emot brukarnas vilja. De använder sig även av motiverande 

arbetssätt för att inte bryta en brukares integritet vid dilemman som uppkommer i deras 

arbete, då insatser enligt LSS är frivilliga.  

6 Diskussion  

I kommande avsnitt framför vi vår avslutande diskussion kring våra frågeställningar i studien. 

Vi blickar även bortom denna studie och framför nya frågeställningar som har väckts under 

uppsatsens gång. 

6.1 Avslutande diskussion 

Informanterna i vår studie lyfter fram svårigheten i att definiera begreppet integritet som 

framförs i LSS. I och med att vi inte har hittat någon entydig förklaring i vår studie ställer vi 

oss frågan varför ett sådant begrepp står med i lagstiftningen. Beroende på vem du frågar ges 

olika förklaringar till begreppet. Vi funderar kring om begreppets mångtydighet har till syfte 

att skapa ett stort handlingsutrymme för yrkesverksamma inom LSS verksamhetsfält. Det 

hade varit intressant att se vilket resultat som hade visats om vår studie hade genomförts med 

verksamhetschefer och omsorgspersonal inom en annan insats i LSS, utöver insatsen bostad 

med särskild service för vuxna. Skiljer det sig mellan hur verksamhetschefer och 

omsorgspersonal i olika insatser inom LSS tolkar integritet och vilket handlingsutrymme de 

har för att tillgodose brukarnas integritet?  
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I vår studie kan vi se att vilket handlingsutrymme verksamhetscheferna och 

omsorgspersonalen anger att de har grundar sig i den individuella anpassningen för brukarna. 

Vid studiens början ställde vi oss kritiska till att det inte fanns förklarat i lagen eller förarbeten 

hur integritet skall realiseras i brukarnas vardag. Till en början var vår uppfattning att detta 

kunde medföra att vilket handlingsutrymme verksamhetscheferna och omsorgspersonalen har 

enbart beror på hur de tolkar och arbetar för att realisera begreppet i sitt arbete. Efter 

genomförandet av vår studie kan vi se fördelar med denna mångtydighet. Om det hade funnits 

en tydlig definition av integritet och ett bestämt arbetssätt gällande hur de yrkesverksamma 

skall arbeta för att tillgodose brukarnas integritet hade det möjligtvis utgått efter majoriteten 

av brukare. Vilket hade kunnat medföra att vissa brukares integritet inte hade blivit 

tillgodosedd.  

I vår studie kan vi se att informanterna för kontinuerliga diskussioner om värdegrundsfrågor 

som till sitt innehåll handlar om integritet. De arbetar för att tillgodose brukarnas integritet 

och reflekterar över vilket handlingsutrymme de har. Detta visar på en medvetenhet men i 

vissa fall använder de inte begreppet integritet i dessa sammanhang. Vår uppfattning är att det 

behövs utökad vetenskaplig forskning från ett personalperspektiv gällande integritet inom 

socialt arbete. Enligt Socialstyrelsen (2014) hade 25 000 personer insatsen bostad med 

särskild service för vuxna år 2013. Detta medför att det finns ett stort antal anställda inom 

detta verksamhetsområde och visar ytterligare på betydelsen av en fördjupning i frågor 

gällande integritet i bostad med särskild service. Det hade varit intressant att gå vidare med en 

mer ingående studie med samma frågeställningar vi har använt oss av, men med ett större 

antal intervjuer med verksamhetschefer och fler fokusgruppssamtal med omsorgspersonal. 

Hade vi då kommit fram till samma resultat och svar på våra frågeställningar som vi gör i 

denna studie?  
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev till omsorgspersonalen 

Förfrågan om deltagande i studie 

Hej! 

Vi heter Frida Axelsson och Emmy Hag, vi studerar sjätte terminen på socionomprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under vårterminen skall vi skriva ett examensarbete. I Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står det att verksamheter skall vara 

grundade på respekt för den enskildes integritet. Det finns dock inte framfört i lagen vad 

integritet innebär, vilket lämnar stort utrymme för individuell tolkning. Vi vill i vår studie ta 

reda på hur verksamhetschefer och omsorgspersonal tolkar integritet, samt förstå vilka 

arbetssätt som används för att tillgodose brukarnas integritet. Vi önskar att cirka 5 personer ur 

er personalgrupp skulle vilja delta vid ett gruppsamtal där vi tillsammans träffas och 

diskuterar omkring ämnet integritet. Samtalet tar cirka 45 minuter. 

Vi har ett önskemål om att spela in samtalet och föra anteckningar för att vi på ett 

sanningsenligt sätt ska kunna återge samtalet. Det insamlade materialet kommer bara vara 

tillgängligt för oss och raderas när studien är slutförd. I examensarbetet kommer ni vara 

anonyma och vi kommer inte lämna ut information som gör att ni kan bli igenkända. Att delta 

i vår studie är självklart frivilligt och ni har när som helst möjlighet att avbryta deltagandet.  

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni vill delta i vår studie. Har ni några frågor till oss eller 

vår handledare Barbro Blomberg vänligen kontakta oss på:  

 

 

 

 

Vänliga hälsningar  

Frida och Emmy 

Frida Axelsson 

Mail:   

Telefonnummer:  

Emmy Hag 

Mail:  

Telefonnummer:  

Barbro Blomberg 

Mail:  

Telefonnummer:  
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Bilaga B Informationsbrev till verksamhetscheferna  

Förfrågan om deltagande i studie 

Hej! 

Vi heter Frida Axelsson och Emmy Hag, vi studerar sjätte terminen på socionomprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har tidigare varit i kontakt med dig gällande 

examensarbetet vi ska skriva under denna termin och skickar nu en förfrågan om du vill delta 

i vår studie. I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står det att 

verksamheter skall vara grundade på respekt för den enskildes integritet. Det finns dock inte 

framfört i lagen vad integritet innebär, vilket lämnar stort utrymme för individuell tolkning. 

Vi vill i vår studie ta reda på hur verksamhetschefer och omsorgspersonal tolkar integritet, 

samt förstå vilka arbetssätt som används för att tillgodose brukarnas integritet. Vi önskar att 

du skulle vilja delta vid en intervju gällande integritet som tar cirka 30-40 minuter.  

Vi har ett önskemål om att få spela in intervjun och föra anteckningar för att vi på ett 

sanningsenligt sätt ska kunna återge samtalet. Det insamlade materialet kommer bara vara 

tillgängligt för oss och kommer raderas när studien är slutförd. I examensarbetet kommer du 

vara anonym och vi kommer inte lämna ut information som gör att du kan bli igenkänd. Att 

delta i vår studie är självklart frivilligt och du har när som helst möjlighet att avbryta 

deltagandet. 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill delta i vår studie. Har du några frågor till oss 

eller vår handledare Barbro Blomberg vänligen kontakta oss på:  

 

 

 

 

Vänliga hälsningar  

Frida och Emmy  

 

Frida Axelsson 

Mail:  

Telefonnummer:  

Emmy Hag 

Mail:  

Telefonnummer:  

Barbro Blomberg 

Mail:  

Telefonnummer: 
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Bilaga C Intervjuguide till fokusgruppssamtal med omsorgspersonal 

Vi inleder intervjun med att ge deltagarna en kort beskrivning av vår studie. 

Personalgruppen 

1. Vad har ni för utbildning?  

2. Hur många år har ni arbetat på denna arbetsplats? (Har ni tidigare arbetat på en 

bostad med särskild service för vuxna?) 

3. Vad har ni för arbetsuppgifter? (Kort beskrivning) 

4. Hur många brukare är bosatta på det särskilda boendet ni arbetar på? (Brukarnas ålder 

och kön)   

5. Hur många personer ingår totalt i er personalgrupp? (Hur många män respektive 

kvinnor?) 

6. Hur ser personaltätheten ut under ett dygn? (Antal arbetare vid olika tidpunkter under 

dygnet) 

 

Omsorgspersonalens syn på integritet  

7. Hur tolkar ni begreppet integritet?(Vad är integritet för er?) 

8. När anser ni att någon inkräktar på er egen integritet? (Ge exempel)   

 

Omsorgspersonalens syn på brukarnas integritet  

9. Hur kan ni som omsorgspersonal arbeta för att tillgodose brukarnas integritet? 

10. Ge ett/flera exempel på situationer när ni anser att ni tillgodoser brukarnas integritet?  

11. Finns det något/några etiska dilemman gällande brukarnas integritet? (Har brukarens 

kön och ålder någon påverkan för dennes integritet skall tillgodoses?) 

12. När anser ni att brukarnas integritet bryts? (Ge exempel) 

13. Finns det situationer då det är acceptabelt att bryta brukarnas integritet? (Ge exempel) 

14. Vad ser ni för möjligheter och svårigheter med att kunna tillgodose brukarnas 

integritet? 

15. Finns det utarbetade riktlinjer/mål som ni som personalgrupp skall arbeta efter för att 

tillgodose brukarnas integritet? 
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Bilaga D Intervjuguide till intervju med verksamhetschef  

Vi inleder intervjun med att ge verksamhetschefen en kort beskrivning av vår studie.  

Verksamhetschefen  

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har arbetat som verksamhetschef på denna arbetsplats? (Har du tidigare 

arbetat som chef?) 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? (Kort beskrivning) 

4. Hur många är anställda hos dig? (Omsorgspersonal)   

 

Verksamhetschefens syn på integritet  

5. Hur tolkar du begreppet integritet?(Vad är integritet för dig?) 

6. När anser du att någon inkräktar/bryter din egen integritet? (Ge exempel) 

 

Verksamhetschefens syn på brukarnas integritet 

7. Hur kan du som verksamhetschef arbeta för att tillgodose brukarnas integritet?   

8. Ge ett/flera exempel på när du anser att en brukares integritet blir tillgodosedd. 

9. Hur kan du som verksamhetschef påverka omsorgspersonalens tillvägagångssätt för att 

tillgodose brukarnas integritet?  

10. Finns något/några etiska dilemman gällande brukarnas integritet? (Har brukarens kön 

och ålder någon påverkan för att dennes integritet skall tillgodoses?) 

11. När anser du att en brukarnas integritet bryts? (Ge exempel) 

12. Finns det situationer då det är acceptabelt att bryta brukarnas integritet? (Ge exempel) 

13. Vad ser du för möjligheter och svårigheter med att kunna tillgodose brukarnas 

integritet? 

14. Finns det utarbetade riktlinjer/mål personal skall arbeta efter för att tillgodose 

brukarnas integritet?  
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Bilaga E FN konventionen artikel 17 och 19 

Artikel 17 Skydd för den personliga integriteten 

Alla personer med funktionsnedsättning har enligt denna artikel rätt till respekt för sin fysiska 

och psykiska integritet på samma villkor som andra.  

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället 

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i 

samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och 

ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter 

denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa 

att 

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var 

och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda 

boendeformer, 

 

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice 

både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd 

som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra 

isolering och avskildhet från samhället, samt 

 

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för 

personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov. 
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Bilaga F Analystabell för temat personal som verktyg  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subtema Tema 

Men det handlar väldigt 

mycket om vilket 

förhållningssätt personalen har 

och vilken värdegrund 

verksamheten har. 

Personalens 

förhållningssätt och 

verksamhetens 

värdegrund är 

betydelsefull. 

Förhållningssätt 

och värdegrund  

 

Bemötande 

 

Personal 

som verktyg 

Det brukar snarare handla om 

några enstaka så när jag inte 

vill ha hjälp med städet idag, 

jag vill vara ifred idag. Alla 

kan ha en dålig dag och det är 

liksom inget. 

Ibland vill inte 

brukarna ha hjälp med 

städet den dagen, det är 

inget med det för alla 

kan ha en dålig dag. 

Respekt  

 

Bemötande 

 

Personal 

som verktyg 

Allt som vi själva har 

påverkar, eller kan påverka hur 

vi arbetar. Men däremot måste 

vi vara professionella och ha 

en bas på jobbet liksom. Vad 

jag än tycker och tänker och 

känner. 

Det vi själva har med 

oss påverkar men på 

jobbet måste jag vara 

professionell oavsett 

vad jag tänker och 

känner. 

Professionell   Bemötande Personal 

som verktyg 

Jättemycket handlar om vilket 

förhållningssätt man har. 

Det handlar om 

förhållningssätt. 

Bemötande  Bemötande Personal 

som verktyg 

Vi har någon kvinna som säger 

att hon vill inte ha män med 

sig när hon åker och badar och 

då är det inte det heller. 

En kvinna vill inte ha 

män med när hon 

badar, då är det inte det. 

Anpassar personal  

 

Bemötande 

 

Personal 

som verktyg 

Sen så är det någonting som 

handlar om att lära känna 

personen. 

Det handlar om att lära 

känna personen. 

Lära känna  Relationen 

 

Personal 

som verktyg 

Man lär känna brukarna men 

det tar tid, det är lite 

personkemi med. 

Att lära känna brukaren 

tar tid och det handlar 

om personkemi. 

Personkemi 

 

Relationen 

 

Personal 

som verktyg 
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Våra kan prata för sig och säga 

ifrån. Via kroppsspråk se om 

personen ryggar eller blir 

förnärmad. Både kroppsspråk 

och språk avgör hur mycket. 

Brukarna kan verbalt 

prata för sig och säga 

ifrån. Eller visa via 

kroppsspråk till 

exempel rygga eller bli 

förnärmad. 

Verbalt- och 

kroppsspråk  

 

Relationen 

 

Personal 

som verktyg 

Hitta ett sätt att få med dom 

utan att bara köra över tjeckt 

och klämmigt och tjof av bara 

fart och så hänger dom med 

utan att veta någonting. 

Hitta sätt att få med 

brukarna utan att köra 

över och att de inte 

hänger med bara av 

fart. 

Anpassat tempo  

 

Rollen som 

kameleont  

 

Personal 

som verktyg 

Jag tänker att jag låter 

brukaren går före så att jag 

inte gör det och tänder lampor. 

Går efter och väntar in. Låter 

den ta fram tandborsten eller 

var det nu kan vara. 

Jag låter brukaren gå 

före och till exempel 

tända lampor eller ta 

fram tandborsten, jag 

går efter och väntar in. 

Låta brukaren ta 

initiativ   

 

Rollen som 

kameleont  

 

Personal 

som verktyg 

Man får vara som en 

kameleont när man jobbar på 

ett gruppboende. 

På ett gruppboende får 

personalen vara som 

kameleonter. 

Anpassa sig  

 

Rollen som 

kameleont  

 

Personal 

som verktyg 

 

 

 

 

  


