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For people with a functional disability, the everyday life can consist of various limitations that 

affect the ability to self-determination. These people are often in need of help and support and 

are forced to rely on other people’s goodwill. In homes with special services the personnel 

have an important task because their will and abilities for a good nursing care determines the 

life of the clients. The purpose of this study is to understand how personnel in homes with 

special services relate to the clients self-determination in their work, both in concept of their 

interpretation and application of the term. The study was conducted through interviews with 

seven different personnel from six different group homes, all of them working with 

individuals that have moderate to severe functional disabilities. With the help from the 

interviews, we got an understanding of how our respondents look at the term self-

determination, how they implement this in their work and what factors may affect the clients 

self-determination. The result indicate that the personnel we interviewed all agreed that  the 

client’s self-determination is something they consider to be important, but that it’s difficult to 

work with this because there is different factors that affect the clients self-determination. 

These factors can for example be linked to the resources that are available, the personals 

attitude or the clients ability to express their will.   
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1 Inledning 

I den här gruppbostaden bor det personer där de i princip inte har något tal. De ligger alltså på en ganska 

låg nivå. Man kan välja på olika sätt, det kan vara genom miner, genom tecken, genom ljud, genom att 

visa vad man vill rent kroppsligt så att säga. […] Vi jobbar ju hela tiden för att deras självval ska gälla 

men som sagt det är ju inte alltid helt enkelt eftersom de inte alltid kan visa vad de vill […] (Anna).   

Den här uppsatsen handlar om hur personal på boenden med särskild service förhåller sig till 

självbestämmande vad gäller personer som har en måttlig till grav utvecklingsstörning. 

Utifrån vad Anna säger i ovanstående citat, menar hon att självbestämmande är en viktig fråga 

oavsett brukarens funktionsförmåga.   

Personer med en utvecklingsstörning har ett intellektuellt funktionshinder där graden delas in 

i tre olika nivåer vilka är; lindrig, måttlig och grav utvecklingsstörning (Gotthard, 2007). 

Bostäder med särskild service är till för personer som omfattas av LSS
1
 och som inte klarar av 

att bo själva i en vanlig bostad (Socialstyrelsen, 2007). De flesta människor utan något 

funktionshinder
2
 tar ofta små val i vardagen för givet som vilken mat personen ska äta eller 

vilka kläder denne ska ha på sig, men för personer som har en utvecklingsstörning är dessa 

val i vardagen inte en självklarhet. Personer med en måttlig till grav utvecklingsstörning är 

ofta till följd av sitt funktionshinder i en beroendesituation där de måste förlita sig på andra 

människors välvilja, som på boenden med särskild service oftast är personalen (Giertz, 2012). 

Utifrån ovanstående citat uttrycker Anna att hon arbetar med personer som har en låg 

funktionsnivå. Detta innebär att personalens bemötande och förhållningssätt till brukaren 

avgör tillvaron för dem, därför är det särskilt intressant att belysa självbestämmanderätten hos 

denna målgrupp (jmf Prop. 1999/2000:79).   

 

1.2 Problemformulering 

Ur ett historiskt perspektiv har synen på människor med funktionshinder genomgått en del 

förändringar. Den svenska välfärdspolitiken har under de senaste decennierna förändrats 

generellt mot en större individualisering och den enskildes ökade valfrihet. Några faktorer 

som påverkat dessa förändringar inom verksamheter som omfattas av LSS och synen på 

människor med funktionshinder är flera stora reformer som exempelvis handikappsreformen 

                                                 
1
 Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). 

2
 Med begreppet funktionshinder avser vi i denna uppsats personer med utvecklingsstörning. 
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samt lagförändringar. Rätten till självbestämmande över det egna livet i vardagen för personer 

utan funktionshinder har relativt länge varit en självklarhet, men däremot är denna rättighet 

för personer med funktionshinder förhållandevis ny (Giertz, 2012).   

I vardagen ställs människor inför ställningstaganden, detta handlar om allt från val av kläder 

och fritidsaktiviteter till bostad och inredning. En del val fattar individen själv medan andra 

involverar personer i omgivningen samt påverkas av andra faktorer. Självbestämmande över 

det egna livet påverkas av individens sammanhang. Det är lätt att ta för givet att du ska ha 

inflytande och självbestämmande, men för vissa personer innebär livet fysiska eller psykiska 

begränsningar redan vid födseln. Det kan handla om förmågan att behärska sin kropp eller 

möjligheten att uttrycka sin vilja. Ens rättigheter till självbestämmande över sitt eget liv kan 

på så vis bli problematiskt när den ställs i relation till den egna funktionsförmågan (Giertz, 

2012). För personer med måttlig till grav utvecklingsstörning där de har svårigheter med att 

uttrycka sig eller har ett stort behov av hjälp och stöd för att kunna klara av sin vardag, är det 

särskilt viktigt att det finns bra stöd och hjälp att få eftersom de ofta tvingas förlita sig på 

andra människors välvilja (McIntyre et al, 2004). 

Enligt LSS ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor och verksamheter som bedrivs 

inom denna lag ska vara av god kvalitet. Insatserna ska vara samordnade och utformade på ett 

sätt att de stärker individens möjligheter till självbestämmande (SFS 1993:387). En stor 

betydelse för känslan av den egna identiteten är bostaden där de största behoven tillgodoses. 

Bostaden är mer betydelsefull för en person med funktionshinder då de ofta spenderar den 

större delen av sin dag i hemmet än en person utan funktionshinder. Därför är det extra viktigt 

att verksamheter som exempelvis bostäder med särskild service ska vara grundade på respekt 

för den enskildes inflytande, självbestämmande och integritet oberoende av den enskildes 

hjälpbehov. Genom att ha inflytande över sitt liv stärks självkänslan och upplevelsen av den 

personliga integriteten. Det är viktigt att vara medveten om att risken för integritetsintrång är 

större ju mer en person är beroende av andras stöd och hjälp (Prop. 1992/93:159). Personalen 

har en viktig uppgift då deras vilja och förmåga till god omvårdnad och bra bemötande avgör 

tillvaron för brukarna och deras möjlighet till självbestämmande. De som arbetar med att 

hjälpa människor i svåra situationer kan uppleva att arbetet är påfrestande (Prop. 

1999/2000:79). Empowerment och paternalism är två förhållningssätt som är varandras 

motsatsord. Det förhållningssätt personalen har gentemot brukaren är en påverkande faktor 

för hur brukarens självbestämmande kommer att se ut (Askheim & Starrin, 2007). Detta 
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skulle från ett teoretiskt perspektiv kunna ses som att brukaren befinner sig i ett spänningsläge 

mellan empowerment och paternalism.   

Sammanfattningsvis kan funktionshinder bidra till begränsningar vilket gör att personer med 

detta ofta är i behov av andra människors stöd där de tvingas förlita sig på andras välvilja, det 

gäller framförallt personer med måttlig till grav utvecklingsstörning. Trots förändringar med 

en mer positiv syn på dagens handikappspolitik och självbestämmande är detta relativt nytt. I 

tidigare forskning gjord av Szebehely och Trydegård (2007) har det framkommit att det finns 

få studier som omfattar arbetet med självbestämmande i bostäder med särskild service. Vi har 

haft svårt att hitta studier som rör personer med utvecklingsstörning och personalens syn på 

arbetet med självbestämmande hos brukarna. Sammantaget med att insatser enligt LSS ska 

vara utformade och samordnade på ett sätt att de stärker individens möjligheter till 

självbestämmande har detta problemområde relevans för socialt arbete. Dessa olika faktorer 

ligger till grund för vårt intresse att undersöka hur personal på bostäder med särskild service 

förhåller sig till brukarnas självbestämmande och ta reda på hur arbetet kan se ut i praktiken.   

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att förstå hur personal på olika bostäder med särskild service enligt 

LSS förhåller sig till brukarnas självbestämmande i sitt arbete vad gäller både tolkning och 

tillämpning av begreppet. För att förstå detta ska vi göra en analys utifrån teorier kring makt, 

paternalism och empowerment.   

1.4 Frågeställningar 

 Vad är personalens individuella tolkning av begreppet självbestämmande?  

 Hur implementeras personalens synsätt på brukarnas självbestämmande i arbetet? 

 Vad finns det för faktorer i vardagen som personalen menar påverkar brukarnas 

möjligheter till självbestämmande? 

1.5 Avgränsningar  

Avgränsningar i den här studien har gjorts i flera steg. Först avgränsade vi studien till att 

undersöka hur självbestämmandet ser ut för personer med utvecklingsstörning. Eftersom 

personer med måttlig till grav utvecklingsstörning har ett större behov av stöd och hjälp till 

skillnad från personer med lindrig utvecklingsstörning tyckte vi att det vore särskilt intressant 
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att undersöka självbestämmandet för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning och 

därav föll valet för denna målgrupp. Eftersom vi ville undersöka brukarnas självbestämmande 

i hemmiljön föll valet på bostäder med särskild service där det finns två olika boendeformer, 

varav den ena är servicebostad och den andra gruppbostad. Vi valde att rikta in oss på 

gruppbostad som boendeform. Detta eftersom det på gruppbostäder finns personal tillgänglig 

dygnet runt som arbetar nära brukaren och i vår studie har vi valt att utgå från personalens 

perspektiv. Det som vi hade kunnat göra annorlunda i denna studie är exempelvis att 

kombinera observationer med intervjuer där vi kunnat observera hur personalen förhåller sig 

till brukarnas självbestämmande. 

 

1.6 Disposition 

Dispositionen för de kommande avsnitten har vi valt att lägga upp på följande sätt: I det 

kommande avsnittet redogör vi för innerbörden av de viktigaste begreppen som vår studie 

omfattas av och vi definierar vad vi i denna uppsats avser med de olika begreppen.  

I det tredje avsnittet presenteras tidigare forskning som gjorts av andra forskare som berör 

självbestämmande och inflytande för personer med utvecklingsstörning, bostäder med 

särskild service enligt LSS, utveckling av svensk handikappspolitik och personalens roll i 

omsorgsarbetet. Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen utifrån olika teman och 

rubriker vilket gör det lättare för läsaren att orientera sig i texten.  

I studiens fjärde avsnitt presenteras de teoretiska begrepp och teorier som vi använt oss av och 

har som utgångspunkt i vårt analysarbete. Stycket innehåller redogörelser av de teoretiska 

begreppen empowerment, paternalism och makt samt en beskrivning av Foucaults maktteori. 

Dessa begrepp och teorier ligger till grund för vårt analysarbete utifrån vårt insamlade 

datamaterial.  

I det femte avsnittet metod redogör vi för de metodologiska valen vi gjort för studien. Stycket 

börjar med en presentation av vår vetenskapsteoretiska ansats och följs upp med en 

beskrivning av vår kvalitativa studie. I detta avsnitt förs även en diskussion kring vårt urval, 

studiens validitet och reliabilitet samt de etiska aspekterna som vi beaktat vid genomförandet 

av våra intervjuer. Avsnittet avslutas med en beskrivning av litteratursökning, analysmetod 

och arbetsfördelningen.  
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I det sjätte avsnittet presenteras vårt resultat och vi genomför en analys av resultatet kopplat 

till våra teoretiska begrepp och teorier som vi har som utgångspunkt i analyseringen av 

resultatet vi fått. Vi har i detta stycke valt att dela in resultatet och analysen utifrån vår studies 

olika frågeställningar.  

I avsnitt sju och åtta för vi bland annat en diskussion om studien, vårt resultat och kring de 

frågor som väckts under arbetets gång. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av vårt 

arbete till följd av en fullständig referensförteckning och bilagor.   

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de definitioner som är centrala i denna uppsats. Vi är 

medvetna om att vissa källor är äldre men att detta inte är av betydelse då definitionerna 

kvarstår och har samma betydelse nu som då. 

 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning som begrepp och medicinsk diagnos innebär att en persons biologiska 

utveckling rubbats under fosterstadiet eller under uppväxten fram till 18 års ålder. Diagnosen 

innebär i första hand att personen med detta funktionshinder har en bristande förmåga till 

förståelse, inlärning och att tänka. En utvecklingsstörning är ingen sjukdom, utan det är ett 

tillstånd som varar hela livet, ett funktionshinder som medför att personen blir handikappad i 

olika sammanhang och situationer. Personer med en utvecklingsstörning har ett intellektuellt 

funktionshinder, men det kan också gälla personer med vissa neuropsykiatriska diagnoser och 

personer med förvärvad hjärnskada (Gotthard, 2007). 

Hos personer med utvecklingsstörning kan graden av intellektuellt funktionshinder delas in i 

tre olika nivåer vilka är; lindrig, måttlig och grav utvecklingsstörning. En lindrig 

utvecklingsstörning innebär att personen i fråga ofta behöver lång tid på sig för att lära in nya 

saker och tankeoperationerna går långsamt. Det kan även innebära svårigheter med abstrakt 

tänkande och att förstå komplicerade ord. Med måttlig utvecklingsstörning förstår personen 

tal och kan själv prata mer eller mindre, men har däremot svårt att förstå ord som inte är 

tydliga och konkreta. Det kan också vara svårt att följa med i samtal där många pratar 

samtidigt och som handlar om abstrakta frågor. För personer med måttlig utvecklingsstörning 

är bilder och symboler oftast inget problem. Personen kan föreställa sig situationer som denne 
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varit med om, men har svårigheter med att föreställa sig sådant som personen inte varit med 

om. Att utföra tankeoperationer som att exempelvis möblera ett rum ”i huvudet” kan inte en 

person med måttlig utvecklingsstörning göra (Gotthard, 2007). Personer som har en grav 

utvecklingsstörning har stora begränsningar av den intellektuella förmågan och kan inte 

förställa sig något som ska hända eller som har hänt, utan upplever sin tillvaro ”här och nu”. 

Personen med grav utvecklingsstörning saknar ofta tal eller använder enstaka ord, denne 

förstår vanligtvis inte heller tal. Symboler såsom bilder och tecken som syftar till att beskriva 

något är för en person med grav utvecklingsstörning omöjligt att förstå. Vid grav 

utvecklingsstörning kan personen känna igen andra människor, men har däremot svårt att 

föreställa sig dem i deras frånvaro (Gotthard, 2007). I denna uppsats studie riktar vi in oss på 

brukare som har en måttlig till grav utvecklingsstörning då de på grund av sitt funktionshinder 

ofta har ett stort behov av stöd och hjälp från andra människor som på bostäder med särskild 

service oftast är personalen, samt att brukarna ofta har svårigheter med att uttrycka sin vilja. 

Till följd av detta måste de förlita sig på personalens välvilja och därför tycker vi att det är 

intressant att undersöka hur brukarnas självbestämmande ser ut.  

2.1.2 Självbestämmande 

Självbestämmande innebär enligt Förenta Nationernas (FN) konvention ett oberoende och 

friheten att göra egna val (SÖ 2008:26). Det finns ingen självklar definition av vad begreppet 

självbestämmande innebär. En förklaring till självbestämmande är att individen ska ha 

möjligheten att detaljstyra sin vardag utifrån önskemål och behov i den kontext som individen 

befinner sig i. I det vardagliga livet ställs individen inför en rad av ställningstaganden och val, 

det kan handla om allt från små val till mer övergripande (Giertz, 2012).  

Enligt Nationalencyklopedin (2015) är självbestämmanderätt ett folkrättsligt begrepp som 

innebär människors rätt till oberoende och självstyre. Michael Wehmeyer (1997) har i en 

generell bemärkelse studerat självbestämmande för personer med intellektuella 

funktionshinder. Enligt honom är självbestämmande starkt kopplat med empowerment och 

det används ofta synonymt i samband med funktionshinder och detta med betydelsen ”att få 

chansen till att kontrollera ens egna liv” (Wehmeyer, 1997).  

Självbestämmande innebär även autonomi. Vilket betyder rätten att få bestämma över sig 

själv och vidmakthålla sitt oberoende i relation till andras vilja trots ett fysiskt beroende du 

har med ett funktionshinder. Begreppet självbestämmande inbegriper rätten att autonomt 
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kunna styra över ens eget liv i vardagen och utgångspunkten för detta är att alla vuxna 

människor har en strävan mot att själv bestämma ens mål med vardagen och livet och därmed 

sträva efter att uppnå dem (Giertz, 2008). I den svenska lagstiftningen är utgångspunkten att 

integritet hävdas genom självbestämmande och att alla insatser som rör den enskilde ska 

bygga på respekt för individen (Prop 1992/93:159).   

Begreppet självbestämmande har ingen entydig definition och avgränsning, utan beskriver 

olika aspekter från samma område och innefattar närliggande begrepp såsom autonomi, makt, 

oberoende och integritet. Personer som har svåra funktionshinder har också ett livslångt 

beroende av andra människor men också av tekniska hjälpmedel för att de ska kunna leva ett 

självständigt liv, detta problematiserar den reella autonomin. I personer med svåra 

funktionshinders liv är det i relation till andra människor som dess självbestämmande och 

inflytande synliggörs (Giertz, 2008). Sammanfattningsvis menar vi författare med 

självbestämmande att ha möjligheten att kunna detaljstyra sitt vardagsliv så mycket som det 

är möjligt efter ens egna behov och funktionsförmåga. I och med att självbestämmande är ett 

diffust begrepp som inte har en entydig förklaring vill vi få en förståelse för hur personal på 

boenden med särskild service utifrån sitt perspektiv och framförallt tolkning av begreppet 

uppfattar självbestämmande för brukaren och därmed tillämpar detta i sitt arbete.  

2.1.3 Bostad med särskild service 

Personer med funktionshinder som omfattas av LSS kan bli beviljade en bostad med särskild 

service om individen till följd av sitt funktionshinder inte klarar av att bo i en vanlig bostad. 

Bostäder med särskild service är brukarens privata hem och ska vara anpassad på ett sätt att 

individen ska kunna leva ett sådant självständigt liv som möjligt. Det finns två olika former av 

bostad med särskild service, dessa är servicebostad och gruppbostad (Socialstyrelsen, 2007). 

En servicebostad är en bostad för personer som har ett visst behov av omvårdnad och tillsyn 

men ändå klarar av mycket på egen hand. I en servicebostad finns tillgång till stöd från 

personal vid behov. I denna form av bostad är det flera lägenheter som är samlade nära 

varandra eller i samma hus och det finns också en gemensam lokal i närheten av boendet, som 

individen kan gå till och umgås med andra (Socialstyrelsen, 2007). 

Gruppbostäder är till för personer med behov av omvårdnad och tillsyn dygnet runt och det 

finns personal på dygnets alla timmar som kan ge brukaren stöd och hjälp. I gruppbostaden 

finns det vanligen fyra till åtta lägenheter med ett gemensamt utrymme (Socialstyrelsen, 
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2007). I denna uppsats när vi skriver bostad med särskild service, avser vi gruppbostad. 

Anledningen till att vi valt att rikta in oss på gruppbostäder är för att det till skillnad från 

servicebostäder finns tillgång till personal dygnet runt och att vi i vår studie riktar in oss på 

personalens perspektiv.  

3 Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen presenterar vi tidigare forskning gjord av forskare som behandlar det 

ämnesområde vi valt att skriva om. Vi har delat in forskningsavsnittet utifrån fyra 

underrubriker vilka är: Självbestämmande och inflytande, Bostäder med särskild service 

enligt LSS, Utveckling av svensk handikappspolitik samt Personalens roll i omsorgsarbetet.   

 

3.1 Självbestämmande och inflytande 

Enligt Giertz (2012) forskning visar det sig att inflytande är särskilt viktigt för personer med 

en utvecklingsstörning då deras funktionsnedsättning gör att de blir extra utsatta för andras 

godtycklighet. Detta har exempelvis att göra med ett livslångt beroende av hjälp och stöd eller 

begränsad förmåga att uttrycka sin vilja. I två studier, varav den ena har följt personer med 

utvecklingsstörning i sin vardag beskrivs en stor maktlöshet hos dessa personer trots att de 

formellt sätt har rätt att fatta egna beslut. Studien visar att det är omgivningen som begränsar 

de funktionshindrades möjligheter till beslutsfattande. I den andra studien undersöks rätten till 

en individuell plan för personer med autism eller utvecklingsstörning. En individuell plan 

syftar till inflytande och planering av individens livssituation och är en rättighet enligt LSS. 

Denna studie visar att personer med funktionshinder blir ett objekt i planeringsprocessen om 

individen inte aktivt kan utöva sitt personliga inflytande och att de över lag präglas av en 

negativ inställning av personer i omgivningen (Giertz, 2012).  

I en studie av Widerlund (2007) framkom det att personer med utvecklingsstörning har 

begränsade möjligheter till självbestämmande och delaktighet vilket bland annat handlat om 

svårigheter med att få sin röst hörd. Detta trots lagarnas avsikter att förstärka de 

funktionshindrades möjligheter. Dessa huvudsakliga begränsningar handlade om 

organisatoriska, kommunikativa eller sociala faktorer. Exempelvis kunde begränsningarna 

bero på oklara roller och ansvarsfördelningar mellan olika aktörer och verksamheter eller 

bristande ledning eller dialog mellan dessa. Det framkom även att personal inom detta område 

utövade makt i olika former, exempelvis genom att inte fråga brukaren själv i rädslan om att 
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denne skulle få för mycket att säga till om, vilket påverkar brukarens möjligheter till 

självbestämmande (Blomberg, Widerlund & Lindqvist, 2010).   

Eriksson och Tideman (2010) har i en studie undersökt inflytande som en aspekt av 

levnadsvillkor. De menar att levnadsvillkoren inte har förbättrats för personer med 

funktionshinder sedan 1990-talet. Vidare visar studien att endast lite över hälften av de 

brukare som ingick i undersökningen deltar i planering och möten som rör personerna själva. 

Forskarnas slutsats är att delaktighet och inflytande är något som behöver utvecklas för denna 

målgrupp. 

3.2 Bostäder med särskild service enligt LSS 

Bostäder med särskild service är ett område som under 2000-talet har studerats med fokus på 

brukarnas inflytande. Denna bostadsform är vanlig för personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. I en undersökning redogörs målgruppens inflytande och 

självbestämmande på gruppbostäder enligt LSS. Enligt intervjupersonerna i studien var deras 

oberoende lågt då de var beroende av personalens beslut i det vardagliga livet vad gäller 

aktiviteter och dagliga rutiner, vilket innebar att det inte fanns något utrymme för brukarnas 

självbestämmande (Giertz, 2012). 

I en annan studie av Widerlund (2007) undersöktes anställdas attityder på gruppbostäder 

enligt LSS där det framkom att personalens förhållningssätt omöjliggör många gånger ett 

reellt självbestämmande för personerna som bor där. Vidare menar hon att de anställda lätt 

skapar arbetssätt och rutiner som inte stämmer överrens med brukarnas självbestämmanderätt. 

Detta kan bero på bristande kunskap och ett otydligt ledarskap. En fråga som väckts i 

Widerlunds studie är om det handlar om målgruppen i sig, som innebär att individens 

självbestämmande inte är prioriterad i denna typ av verksamhet, eller om det beror på 

traditionella arbetsmönster (Widerlund, 2007). 

Det kan finnas spänningar i synen på en gruppbostad mellan brukare och personal där den för 

vissa betraktas som ett hem, medan andra betraktar den som en arbetsplats. Exempel på 

svårigheter i arbetet vid en gruppbostad är hur delaktighet ska genomföras i praktisk handling. 

Personalen måste i sitt arbete balansera mellan olika arbetsuppgifter och bestämmelser som 

måste följas samtidigt som brukarna på boendet ska ha rätten att få bestämma själva vilket de 

kan nekas till med hänvisning av deras eget bästa eller potentiella faror (Ineland & Sjöström, 

2007). 
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Enligt Szebehely och Trydegård (2007) finns det flera studier som rör personlig assistans, 

både vad gäller personalens arbetsvillkor och personen som omfattas av stödinsatsen. 

Däremot finns det få studier, med undantag för personlig assistans som omfattar 

handikappsomsorgens verksamheter, exempelvis bostäder med särskild service som 

verksamhet och arbetsplats (Szebehely & Trydegård, 2007). 

3.3 Utveckling av svensk handikappspolitik 

Under mitten av 1990-talet stärktes handikappspolitiken i Sverige genom LSS som ska 

säkerställa att individer med funktionshinder får samma mänskliga rättigheter som för 

personer utan funktionshinder. Det grundläggande etiska konceptet i den svenska 

handikappspolitiken handlar om självbestämmanderätt, inflytande och integritet. Dessa 

överlappar varandra, men handlar i helhet om rätten att bestämma över sin egen livssituation. 

Funktionshinder hos människor kan hota den mänskliga värdigheten, framförallt när individen 

inte har möjligheten att uttrycka sig eller inte respekteras i mötet med andra människor, vilket 

är vanligt förekommande hos personer med funktionshinder (Wadensten & Ahlström, 2009). 

Enligt Blomberg (2006) upplever enskilda individer större delaktighet efter införandet av 

LSS, men graden av delaktighet är inte tillräckligt. Hon menar vidare att det krävs tydlig 

kommunikation och regelverk för att de ska kunna vara delaktiga enligt sina förutsättningar. 

Blomberg menar att många av verksamheterna enligt LSS bedrivs enligt gamla strukturer 

vilket motverkar möjlighet till delaktighet på egna villkor. Enligt Blomberg lever mentala 

strukturer kvar trots att omorganisering av verksamheten ser annorlunda ut då de utvecklats 

från institutionaliserade till mer individuellt anpassade stödformer, trots detta är synen på 

personer med utvecklingsstörning oförändrad. 

Trots att utvecklingen under de senaste decennierna ökat funktionshindrades möjligheter och 

förutsättningar till ett ”vanligt liv” är denna grupp över lag fortfarande långt ifrån de 

levnadsvillkor jämfört med befolkningen i övrigt. Detta kan ses som en form av 

diskriminering (Svensson & Tideman, 2007). 

 

3.4 Personalens roll i omsorgsarbetet 

Tidigare forskning visar att förlust av människors självständighet kan påverka välbefinnandet 

negativt (Wadensten & Ahlström, 2009). I arbetet med personer med funktionshinder är det 

viktigt att agera på ett professionellt sätt vilket bland annat handlar om att förstå att du finns 

där som ett stöd för brukaren. Att vara flexibel och ha tålamod är viktiga egenskaper i arbetet, 
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exempelvis är det viktigt att lyssna på brukaren och försöka hjälpa individen i den mån det går 

utan att argumentera eller försöka motarbeta brukarens vilja (Ahlström & Wadensten, 2012). 

Vid arbete med människor med funktionshinder är det viktigt att beakta allas lika värde och 

ge bästa möjliga vård och behandling som baseras på varje individs värdighet och behov. 

Under de senaste årtiondena har ambitionen för att tillgodose individens önskan att ta del i 

beslut som rör den enskilde ökat (Kjellström & Sjölander, 2014). 

Det finns brister vad gäller myndighetsutövning och individers möjligheter till inflytande och 

delaktighet i verksamheter inom LSS, men också otillåtna metoder som bestraffningar och 

tvångsåtgärder. Detta kan kopplas samman med bristande kompetens och utbildning hos 

personalen (Dunér & Olin, 2011). 

 

4 Teori 

För att förstå hur personal på bostäder med särskild service förhåller sig till och arbetar med 

brukarna och deras självbestämmande har vi valt att utgå från de teoretiska begreppen 

empowerment, paternalism och makt. En kort beskrivning av de olika begreppen går att läsa 

om i styckena nedan och avsnittet avslutas med en sammanfattning av teoriernas relevans för 

resultat- och analysavsnittet. 

4.1 Empowerment 

Empowerment introducerades i USA och är ett begrepp som blivit mycket populärt trots sin 

diffusa innerbörd. Att försöka reda ut vad empowerment betyder kan därmed vara svårt och är 

något flera författare är överrens om (Askheim & Starrin, 2007; Moula (red.), 2009). Ibland 

används begreppen ”egenmakt” och ”hjälp till självhjälp” i Sverige som en svensk 

motsvarighet till empowerment (Moula (red.), 2009). Empowerment innefattar ordet power 

vilket betyder makt, styrka och kraft och är något som de flesta människor vill uppnå. Vi 

människor vill ha kontroll och makt över våra egna liv, vi vill känna oss starka och kraftfulla 

samt att vi vill ha något att säga till om. Begreppet empowerment har en mängd av olika 

betydelser och andra ord för att beskriva begreppet kan vara delaktighet, egenkontroll, 

självstyre, medborgarskap, socialt stöd, självtillit, samarbete och deltagande (Askheim & 

Starrin, 2007). 

Syftet med empowerment är att ge ökad makt åt personer som är diskriminerade i samhället 

(Svensson & Tideman, 2007). Begreppet kan tillämpas till yrkesområden som på olika sätt 
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arbetar med att hjälpa människor, exempelvis undersköterskor och socialarbetare. Det finns 

flera anledningar till att begreppet är populärt inom den hjälpande sektorn då empowerment är 

ett förhållningssätt som understryker vikten av att hjälpa och stötta personer i utsatta 

situationer (Askheim & Starrin, 2007). Vidare innebär empowerment makten att tänka 

självständigt, ha fria åsikter gentemot familj, vårdapparat och myndigheter samt att avgöra 

individens egna behov och undanröja orättvisor (Svensson & Tideman, 2007). Empowerment 

som begrepp betonar även betydelsen av att betrakta människan som aktör som själv vet dess 

behov och har kunskap om sitt eget liv (Askheim & Starrin, 2007).  

Enligt Payne (2008) är målet med empowerment att hjälpa brukaren till att få 

handlingsutrymme i sitt eget liv. Likvärdigt med hur Askheim och Starrin (2007) uttrycker sig 

om empowerments innebörd, handlar det även om makt över beslut som gäller ens egna liv. 

Detta genom att minska effekterna av sociala och personliga hinder för att utöva makt samt att 

öka självförtroendet hos brukaren vad gäller dennes förmåga att utöva makt i beslut som rör 

det egna livet (Payne, 2008).  

4.2 Paternalism 

Paternalism innebär en begränsning i brukarens handling eller möjlighet att välja med motivet 

att det görs för individens bästa utan ett medgivande från individen i fråga (Meeuwisse, 

Sunesson & Swärd (red.), 2006). Begreppet paternalism används ofta som en motsatt 

förklaring till empowerment och de båda utgör två olika förhållningssätt vad gäller arbetet 

med att hjälpa personer som befinner sig i ett underläge (Askheim & Starrin, 2007). Vid ett 

paternalistiskt synsätt utgås det från att brukaren inte vet om vad som är bäst för sig själv och 

att det snarare är en fråga som ska involvera experter, vilket exempelvis kan vara en 

socialarbetare. Den funktionshindrade bör enligt detta synsätt tas hand om för sitt eget bästa 

(Meeuwisse, Sunesson & Swärd (red.), 2006).    

Det paternalistiska synsättet grundar sig på under- och överordning där det antas att 

människan över lag och särskilt utsatta personer inte själva är kapabla till att förstå vad som är 

bäst för sig själva. Enligt det paternalistiska synsättet anses det ”vanliga folket” vara okunniga 

och behöver vägledning och riktlinjer från experter eller myndigheter för att gå vidare med 

livets olika problem som exempelvis arbetslöshet eller sjukdom. Brukarna spelar då en 

underordnad roll i tankesättet att se på lösningarna för problemet där expertens åsikter och 

synpunkter är viktigast och väger tyngst. Detta då personerna som befinner sig i underläge 

oftast saknar erfarenhet av problemet och hur det ska lösas medan ”experterna” har erfarenhet 
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inom området från tidigare arbete. En konsekvens av detta arbetssätt blir då att livet för dessa 

människor bestäms och planeras av andra (Askheim & Starrin, 2007).  

4.3 Makt 

Makt finns i de flesta relationer mellan parter. Det kan exempelvis handla om relationen 

mellan föräldrar och barn, beställare och utförare eller mellan brukare och professionella. 

Denna insikt kan vara svår att hantera, dels eftersom makt är komplext där innerbörden ser 

olika ut beroende på sammanhanget, men även att makt är ett ”hårt” begrepp som kan vara 

besvärande att prata om, exempelvis kan det vara känsligt att tänka på föräldraskapet som ett 

maktutövande. Gemensamt för de flesta relationer är att samspelet mellan olika parter ofta 

handlar om huruvida en part kan få en annan part att fatta beslut som personen inte annars 

skulle fattat (Karlsson & Börjesson, 2011). I interaktionen mellan brukare och professionella 

finns alltid en maktaspekt, däremot är denna oftast dold (Skau, 2007). Så länge parterna är 

överrens kan makten tonas ned eller glömmas bort. Det är först när parterna är oeniga som det 

verkliga maktförhållandet går att urskilja, vad gäller brukarmakt är detta något som är viktigt 

att ha i åtanke. Det är alltså först när olika intressen ställs mot varandra som brukarens 

verkliga makt eller brist på makt yttrar sig, vad händer när brukarens och personalens åsikter 

skiljer sig helt? (Karlsson & Börjesson, 2011). Begreppet makt har en värdeladdning vilket 

innebär att många människor skyddar sig från att bli ett föremål för andras maktanvändning 

och även mot att se på sig själv som en person med makt. För yrkesutövare i hjälpande yrken 

kan det vara besvärligt att betrakta sig själv som en person med makt i de situationer där 

makten är mindre synlig (Skau, 2007).  

 

4.3.1 Foucault, makt och disciplin 

Den franske filosofen Michel Foucault har i sina verk bland annat studerat förhållanden 

mellan makt och olika hjälpformer (Foucault, 2003).  Han menar att vi människor tror att 

makt är en egenskap som en särskild person eller grupp besitter, exempelvis regeringen eller 

polisen. Enligt denna uppfattning handlar makt om hierarki, alltså en uppdelning mellan de 

som besitter makten och de som inte har någon makt. En annan förekommande syn på makt 

bland många människor är att makt förknippas med tvång, våld och förtryck, alltså synliga 

fenomen när de utövas (Gytz Olesen & Møller Pedersen, 2004). Foucault menar däremot att 

makt utövar sin påverkan genom en minimal spridning i samhället utan att behöva ta till sig 

varken våld eller tvång (Meeuwisse, Sunesson & Swärd (red.), 2006).  Det finns en risk att 



 
 

Instutionen för socialt arbete 
 

14 

 

människan fokuserar på de som sitter i styrande ställning för tillfället och därmed förbiser 

maktstrukturerna som innefattar samhället som helhet, allt samspel mellan människor. 

Foucault menar att makt varken är bra eller dåligt utan är något som genomsyrar alla 

relationer, makt kan inte innehas utan att utövas och ses därmed som en aktivitet istället för en 

egenskap (Foucault, 2003). Makt är inte något som utövas uppifrån och ner utan det utövas 

från otaliga håll i ett växelspel mellan ojämlika och föränderliga relationer vilket innebär att 

makt är något som kan cirkulera, förändras och upplösas (Meeuwisse, Sunesson & Swärd 

(red.), 2006). Makt skapas relationellt mellan två parter och yttrar sig beroende på dess 

sammanhang och har inte en särskild arena. Det är inte bestämda grupper eller enskilda 

individer som har makten utan makt utvecklas genom normer och inte genom förbud och 

uteslutning (Gytz Olesen & Møller Pedersen, 2004).  

När Foucault beskriver makt är begreppet disciplin förekommande som han menar är en 

teknik för utövandet av makten. Den disciplinära makten har som uppgift att ”dressera” 

kroppar för att de ska kunna styras i tid och rum, ett exempel som ges på detta är fångar i 

fängelse. Kroppen ställs in på var den ska befinna sig (i fängelsecellen), när utförandet av ett 

specifikt moment ska ske (utifrån fängelsets strikta tider), hur kroppen ska se ut eller bete sig 

(att fångarna ska vara rena) och vid en eventuell avvikelse blir det möjligt med bestraffning. 

De beteenden som skulle kunna bestraffas enligt Foucault är exempelvis förseningar, 

vårdslöshet eller ouppmärksamhet. Disciplinen har som syfte att så många som möjligt ska 

följa ledet och att så få som möjligt ska avvika, därmed kan den disciplinära makten 

normaliseras. Som förutsättning för att den disciplinerade makten ska kunna fungera, att det 

normbrytande avvikandet ska kunna upptäckas krävs en slags övervakning. Fångarna i 

fängelset är medvetna om att de kan vara övervakade trots att de inte alltid själva kan se vem 

det är som övervakar dem, detta i sin tur skapar ett beteende hos fångarna där de själva 

reglerar sina handlingar (Foucault, 2003).  

 

4.4 Sammanfattning av teoriernas relevans  

Avslutningsvis kan vi förstå att empowerment består av många olika delar, där vi förutom att 

diskutera begreppet som helhet även kan diskutera kring dess delar. Då kan vi exempelvis 

koppla delar såsom brukares delaktighet, egenkontroll och valmöjlighet till brukares 

självbestämmande på gruppbostäder utifrån personalens perspektiv. Vi har valt att koppla 

begreppet empowerment till vårt insamlade material i analysdelen därför att empowerment 
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bland annat innefattar begreppet självbestämmande och handlar om att ge brukarna 

handlingsutrymme och makt över beslut som gäller det egna livet. Med empowerment kan vi 

få hjälp med att förstå hur personalen förhåller sig till brukarnas självbestämmande i sitt 

arbete. 

Vi har även valt att i analysen koppla samman paternalism med vårt insamlade material, då 

paternalism är ett teoretiskt begrepp med en motsatt innerbörd till empowerment och handlar 

om förhållningssätt till personer som befinner sig i ett underläge, vilket kan vara personer 

med funktionshinder till följd av sin nedsatta funktionsförmåga. Vi tänker att personalens 

förhållningssätt till brukaren påverkar dess förutsättningar till självbestämmande.     

Vi kommer också att utgå från makt i analysen eftersom makt är något som finns i alla slags 

relationer och vi kommer främst att titta på hur brukarnas självbestämmande påverkas av 

maktförhållandena mellan framförallt brukare och personal på bostäder med särskild service. 

Likaså kommer vi även att kunna använda oss av Foucaults maktteori i analysen, då han 

menar att makt genomsyrar alla relationer och yttrar sig beroende på dess sammanhang. Vad 

gäller Foucaults teori om disciplin kan det i analysen hjälpa oss att förstå hur brukarens 

självbestämmande påverkas inom de normer som finns inom gruppbostaden. Genom att 

koppla disciplin till gruppbostäder tänker vi att vi kommer att kunna se en förbindelse mellan 

vad som är acceptabelt för brukarna vad gäller självbestämmande samt hur personalen 

förhåller sig till detta. 

 

5 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för vilken vetenskapsteoretisk ansats som genomsyrar uppsatsen och 

vilka metoder vi använt oss av. Vi beskriver även hur urvalet gått till, studiens validitet och 

reliabilitet, vilka etiska överväganden vi gjort, hur litteratursökningen gått till, vilken 

analysmetod vi använt oss av samt hur vår arbetsfördelning sett ut under uppsatsens gång.    

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse, vidare innebär förståelse att leva sig in i 

andra människors själsliv genom att förstå något i dess sammanhang. Det kan handla om att 

förstå innerbörden och värderingar som exempelvis finns i människors handlingar, hur det 

kommer sig att människor handlar som de gör i den kontext de befinner sig i. I jämförelse 
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med naturvetenskapen då naturen är något vi förklarar, är själslivet något vi förstår då 

humanvetenskapen grundar sin kunskapsteori i psykologisk inlevelse. Ett viktigt redskap 

inom hermeneutiken vid kvalitativa intervjuer är språket där vi kan ha en dialog mellan 

intervjuare och respondenter. Med hjälp av språket som redskap har respondenterna kunnat 

uttrycka sina tankar och känslor kring självbestämmande i deras arbete samtidigt som vi 

kunnat ställa följdfrågor för att få utvecklade redogörelser, vilket hjälpt oss att få en 

helhetsbild av arbetet och därmed gett oss en fördjupad förståelse (jmf Thomassen, 2007; jmf 

Kvale & Brinkmann, 2014).  

Vi har ett hermeneutiskt perspektiv i vår uppsats som hjälpt oss att få en fördjupad förståelse 

för hur självbestämmande kan se ut i praktiken på bostäder med särskild service. Med hjälp av 

hermeneutiken har vi fått en förståelse för hur arbetet kan gå till ute i verksamheterna och hur 

personalen som vi intervjuat förhåller sig till begreppet självbestämmande vad gäller personer 

med utvecklingsstörning. Då vi upplevt att det varit svårt att hitta forskning kring området 

ville vi själva undersöka detta för att få en fördjupad förståelse. 

Förförståelse handlar om den kunskap du bär med dig innan en påbörjad studie. Det kan 

exempelvis handla om tidigare erfarenheter som påverkar hur vi ser på det vi ska studera. Vi 

författare är medvetna om att vi kan bära med oss en viss förförståelse innan uppsatsens gång 

vilket vi kan ha fått genom vår utbildning. Däremot har vi båda författare ingen erfarenhet av 

att arbeta i bostäder med särskild service. Vi har inte haft som avsikt att få reda på en viss 

sanning, bevisa eller motbevisa något, utan vi ville förstå hur personalen förhåller sig till 

brukarnas självbestämmande och varför de arbetar som de gör (jmf Thomssson, 2010). 

5.2 Kvalitativ metod 

Vi har arbetat med kvalitativa intervjuer med personal på bostäder med särskild service för att 

få en förståelse för hur de förhåller sig till självbestämmande i sitt arbete. En fördel med 

intervjuer som datainsamlingsmetod är att vi genom att samtala och reflektera tillsammans 

med intervjupersonerna kan få en fördjupad förståelse kring det vi studerar. Med 

intervjustudier kan vi även få detaljerade beskrivningar där vi som intervjuare får chansen att 

ställa de frågor som behövs för att genomföra studien. Genom intervjuerna har vi haft en 

direkt kommunikation med personalen och kunnat ställa de frågor som är relevanta. Vi har 

även haft möjligheten att be intervjupersonerna utveckla sina svar om det är något som varit 

särskilt intressant för oss att veta (jmf Thomsson, 2010; jmf Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som i regel handlar om att intervjuaren har 

en uppsättning frågor, detta kallas ofta för intervjuguide där frågornas ordningsföljd kan 

variera (Se bilaga 2). Dessa frågor brukar vara allmänt formulerade till skillnad från 

strukturerade intervjuer. Vid denna form av intervju kan vi som intervjuare även ställa 

uppföljningsfrågor till det ämne som uppfattas relevant. Intervjupersonen har då möjligheten 

att vidareutveckla svaren på den fråga som vi ställt för att vi ska kunna få en bredare bild av 

det aktuella ämnet (jmf Bryman, 2011; jmf Alvesson, 2011). 

5.3 Urval 

För att kunna besvara vår studies frågeställningar behövde vi ett urval där vi innan studiens 

gång bestämde oss för vilken målgrupp vi ska intervjua samt hur många intervjuer vi skulle 

genomföra. Eftersom det är omöjligt att undersöka hur all personal förhåller sig till 

självbestämmande i deras arbete har vi varit tvungna att avgränsa urvalsgruppen. Vi upplevde 

att sju personer var ett lagom antal inom den tidsram vi haft (jmf Trost, 2012). 

Vi har tagit kontakt med enhetschefer på olika bostäder med särskild service genom att skicka 

ut ett mail med bifogat informationsbrev om vår studie (Se bilaga 1). De enhetschefer vi 

kontaktade var utifrån kontaktuppgifter vi hittade på internet efter att ha sökt efter 

enhetschefer för bostäder med särskild service. Därefter har enhetscheferna vidarebefordrat 

informationsbrevet till sin personal som sedan själva kunnat kontakta oss. Från början 

diskuterade vi om intervjupersonerna skulle vara enhetschefer för bostäder med särskild 

service, men kom fram till att det är baspersonalen som är i direkt kontakt med brukarna i 

deras hemmiljö och därför valde vi att utgå från baspersonalens perspektiv.  

Vi har intervjuat sju personer från sex olika bostäder med särskild service, varav två var män 

och fem var kvinnor i olika åldrar. Alla våra respondenter har erfarenhet inom detta 

yrkesområde, men med en varierande tidslängd och utbildning. Anledningen till att vi valt att 

intervjua sju personer från olika bostäder är dels för spridningens skull, men även för att få en 

bredare bild av ämnet. Hade vi istället intervjuat sju personer från en och samma gruppbostad 

hade det kunnat bli problematiskt då det kunnat gå att lista ut vem som sagt vad av 

kollegorna.    

Vi har intervjuat en person åt gången för att undvika att intervjupersonerna ska påverkas av 

varandra. Vissa av intervjuerna har ägt rum utanför personalens arbetsplats, i andra fall har vi 

intervjuat på arbetsplatsen utifrån respondentens önskemål men detta under tiden brukarna 
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varit på respektive daglig verksamhet eller skola. Vad gäller intervjuerna har vi både 

uppsatsskrivare deltagit under samtliga intervjuer och vi har turats om med att ställa frågor. 

Anledningen till att vi båda deltagit under intervjuerna är för att det hjälper oss att bli mer 

insatta inom ämnesområdet och att vi tillsammans kan diskutera våra tolkningar av 

respondenternas skildringar efter intervjuerna. Vi är även medvetna om att det kan finnas en 

del nackdelar med att vi båda deltagit samtidigt, exempelvis att vi påverkats av varandra när 

vi ställt följdfrågor till intervjupersonerna. Hade vi gjort intervjuerna enskilt kanske vi hade 

ställt andra frågor eller tolkat intervjupersonernas berättelser på ett annat sätt. Intervjutiderna 

har varierat mellan 40-60 minuter. 

Anledningen till att vi valt att rikta in oss på personer med måttlig till grav 

utvecklingsstörning är dels att de skiljer sig från personer med en lindrig utvecklingsstörning 

som ofta har en god förmåga att uttrycka sin vilja. Personer med måttlig till grav 

utvecklingsstörning har ofta tal men har många gånger svårigheter med detta mer eller 

mindre. Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att se hur självbestämmandet såg ut hos 

dessa personer för att de till följd av sitt funktionshinder ofta har ett stort hjälpbehov och 

måste förlita sig på personalens godtycklighet. En annan anledning till att vi valt måttlig till 

grav utvecklingsstörning är att dessa personer ofta bor i en och samma gruppbostad och att 

boendepersonalen har erfarenhet av att arbeta med båda grader av utvecklingsstörning.   

5.4 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som ofta kopplas ihop eftersom de båda har med 

mätning att göra. Med en studies reliabilitet menas studiens tillförlitlighet medan validitet 

innebär att studien har mätt det som avses att mäta. Vid kvalitativ forskning kan validitet och 

reliabilitet innebära vissa svårigheter eftersom den kvalitativa forskningen inte bygger på 

mätning som det görs vid den kvantitativa forskningen, utan vid kvalitativ forskning avser 

mätningen ofta att tolka och förstå, exempelvis vad gäller en människas erfarenheter, tankar 

och känslor (Trost, 2010). Vår studie syftar till att förstå hur personal på bostäder med 

särskild service förhåller sig till begreppet självbestämmande och för att kunna besvara våra 

frågeställningar har vi grundat oss på respondenternas berättelser av sitt arbete. Eftersom det 

är vi forskare som både har intervjuat respondenterna och tolkat resultatet har det varit viktigt 

att vi varit lyhörda och koncentrerade under intervjuerna då en missuppfattning kan påverka 

analysen och därmed studiens reliabilitet. Då vår studie grundat sig på respondenternas 

berättelser finns en chans att vi misstolkat eller missuppfattat något de valt att berätta om 
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vilket kan påverka vår studies tillförlitlighet, men för att försöka undvika detta har vi 

författare tillsammans diskuterat respondentens berättelser efter varje intervju (jmf Trost, 

2010; Kvale & Brinkmann, 2014).  

För att kunna mäta det vi avsett att mäta har vi först och främst valt respondenter utifrån den 

urvalsgrupp vi tidigare bestämt, det vill säga baspersonal som arbetar på bostäder med 

särskild service för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning. Baspersonalen 

representerar den grupp som vi har valt att rikta in vår studie på och det är de som har 

erfarenhet av arbetet med personer med måttlig till grav utvecklingsstörning på gruppbostäder 

vilket ökar tillförlitligheten i vårt arbete. Vad gäller studiens validitet är det också viktigt att 

beakta om vi har mätt det vi avsett att mäta och för att kunna försäkra oss detta har vårt syfte 

och frågeställningar varit något som vi haft med oss när vi utformat våra frågor och 

genomfört intervjuerna. Vi har ställt samma frågor till samtliga intervjupersoner och vi har 

varit noggranna med att försöka ställa frågorna till respondenterna på samma sätt utan att 

verka varken positiva eller negativa i vårt tonfall. Däremot är vi medvetna om att 

respondenterna har kunnat tolka frågorna på olika sätt och därmed har deras redogörselser 

kunnat se olika ut.  Intervjuerna har ägt rum i liknande situationer för samtliga personer vilket 

påverkar studiens reliabilitet. Däremot är varje intervju unik på sitt sätt i den bemärkelse av 

vad respondenten själv valt att berätta om och därför har intervjuerna skilts åt då vi ställt olika 

följdfrågor utifrån respondenternas skildringar vilket kan påverka vad de valt att berätta om 

eller utesluta (jmf Trost, 2010). 

Även viktigt att ta upp i diskussionen kring studiens tillförlitlighet är att vi aldrig kan vara helt 

säkra på att det respondenten berättat är en återspegling av hur det verkligen är i verkligheten. 

Personen i fråga avgör själv vad den vill och inte vill berätta om och kan påverka svaren i den 

riktning den själv vill och detta är vi medvetna om.  

5.5 Etiska överväganden 

Det är viktigt att forskaren är försiktig i sin studie för att inte utsätta forskningspersonen för 

fysisk eller psykisk skada eller riskera att personen blir kränkt. Enligt Lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor ska forskning som rör människor skydda individen och 

människovärdet respekteras. Det är viktigt att behandla känsliga personuppgifter med respekt 

och att ingen obehörig kan komma åt dessa (SFS 2003:460). I vår studie omfattas inte vi av 

denna lag, men tycker ändå att det är viktiga aspekter att ha i åtanke.  
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Vi har varit försiktiga med hur vi uttryckt oss under intervjuerna, när vi diskuterat kring 

personalens arbete med självbestämmande för att inte låta nedlåtande kring det arbete de utför 

och på så vis kränka dess integritet. För att kunna skydda intervjupersonernas integritet har 

det varit viktigt att vi varit medvetna och uppmärksammade på de forskningsetiska kraven för 

att ingen ska komma till skada. De fyra forskningsetiska kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan intervjuerna ägt rum har 

vi gett fullständig information om studiens syfte för att deltagarna ska vara medvetna om vad 

deras delaktighet innebär. Vi har även sett till att få ett samtycke från deltagande personal. 

Inför intervjuerna berättade vi att intervjuerna kommer att spelas in, att det som sägs kommer 

skrivas ner ord för ord, att intervjupersonerna kommer att avidentifieras och vara anonyma i 

uppsatsen samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Vidare berättade vi att 

materialet som samlats in enbart kommer användas till studiens syfte, att obehöriga inte 

kommer att ha tillgång till materialet samt att det insamlade materialet kommer att förstöras 

efter avslutad uppsats (jmf Vetenskapsrådet, 2011). 

En etisk aspekt för intervjupersonerna är att vara anonyma gentemot sin chef men även 

kollegor. Detta för att personen ska ha möjligheten att svara uppriktigt och inte behöva vinkla 

svaren för att vara arbetsplatsen till lags, samt att kollegorna på arbetsplatsen inte ska kunna 

identifiera intervjupersonen som skulle kunna innebära att personen påverkas negativt av sitt 

deltagande. Ett sätt för att uppnå detta är att vi genomfört vissa intervjuerna utanför 

personalens arbetsplats.  

Vi är medvetna om att vårt tillvägagångssätt där den första kontakten varit med 

enhetscheferna kan anses vara problematiskt då personalen skulle kunna ha känt sig pressade 

till att kontakta oss för ett deltagande. I och med att chefen vet att dess personal är tillfrågad 

att delta i vår studie skulle det också kunna innebära att personalen under intervjuerna angett 

”korrekta” svar i rädsla för att inte vara lojal mot sin arbetsplats.  

5.6 Litteratursökning 

För att hitta relevant forskning till vår studie har vi sökt i olika databaser vilka har varit 

SwePub, Academic search elite och Social services abstracts. Vi har även sökt efter litteratur 

och forskning på Linnéuniversitetets bibliotekskatalog. En del av den litteratur vi använt oss 

av har vi blivit rekommenderade från handledare och andra kursdeltagare. När vi har sökt i de 

olika databaserna har vi använt oss av sökord både på svenska och engelska för att öka 
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möjligheterna till att få en bredare sökträff. De sökord vi utgått från har bland annat varit 

utvecklingsstörning, självbestämmande, bostäder med särskild service och empowerment. När 

vi sökt efter litteratur har vi försökt att hitta relevant forskning med nya källor som berör 

ämnet men har upplevt att det varit svårt, då vi upplevt att utbudet inte varit stort vilket 

påverkat vårt val av tidigare forskning.   

 

5.7 Analysmetod 

Vi har använt oss av en tematisk analys i vår studie. Vidare har vi transkriberat våra intervjuer 

och därefter läst igenom berättelsernas innehåll och sorterat materialet utifrån olika teman, 

dessa teman gjorde vi till rubriker utefter studiens frågeställningar. Vi har därefter sorterat 

upp resultatet utifrån rubrikerna och sedan analyserat texten utifrån våra valda teorier och 

begrepp (jmf Rennstam & Wästerfors, 2015).  

 

5.8 Arbetsfördelning 

Vad gäller arbetsfördelningen under uppsatsens gång har vi båda författare tillfört lika mycket 

i arbetet. Alla de sju intervjuer som vi genomfört har vi gjort tillsammans, däremot delade vi 

upp det på så vis att vi transkriberade tre intervjuer var för att spara lite tid och sedan skrev 

ner den sjunde intervjuen ord för ord tillsammans. Några avsnitt i denna uppsats har vi delat 

upp och skrivit enskilt såsom delar av teorier, begrepp och definitioner, men vi har då läst 

varandras texter och gett eventuella synpunkter på dessa. Resten av arbetet har vi diskuterat 

fram och skrivit tillsammans. Vi är nöjda med vårt samarbete under uppsatsens gång och 

tycker att vi har kompletterat varandra på ett bra sätt.   

 

6 Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys av vårt insamlade material 

vilket kommer att presenteras utifrån rubriker från studiens frågeställningar. Vi har namngett 

våra intervjupersoner med påhittade namn, både manliga och kvinnliga. Det namn 

respondenten fått har tilldelats slumpmässigt. Med hjälp av påhittade namn säkerställer vi 

respondenternas anonymitet då vi avidentifierat uppgifter som går att härleda till en specifik 

person. På så sätt kan inte andra läsare känna igen eller kunna ta reda på vem som sagt vad 

eller härleda informationen till vår intervjuperson (jmf Trost, 2010; jmf Trost, 2014). Vi har 

använt oss av citat för att läsaren tydligt ska få en bild av vad respondenterna har berättat. 
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Med hjälp av citaten vill vi belysa delar av respondenternas berättelser som varit extra 

intressanta och som vi valt att analysera. Med hjälp av citaten lyfter vi även fram några av de 

exempel som respondenterna använt sig av i intervjuerna (jmf Trost, 2014; jmf Thomsson, 

2010). De flesta av våra respondenter har en undersköterskeutbildning eller likvärdig men 

med olika arbetslivserfarenheter.  

  

6.1 Personalens syn på begreppet självbestämmande 

6.1.1 Likheter och skillnader 

Vad gäller de olika intervjupersonernas individuella tolkning av begreppet självbestämmande, 

finns det likheter och skillnader i samtliga respondenters tolkning. Samtliga respondenter 

menar att självbestämmande handlar om att brukaren ska kunna få bestämma själv i sin 

vardag och detaljstyra den så mycket som det är möjligt. Alltså vad som görs, av vem det görs 

av och hur det görs. Detta kan handla om allt från att ta hand om den personliga hygienen och 

att vara delaktig i fritidsaktiviteter till att sköta hushållssysslor. Nedan är Rolfs tolkning av 

självbestämmande;  

Självbestämmande handlar om brukarens möjlighet att bestämma själv, sin vardag till exempel när de ska 

tvätta, när de ska städa, vad de ska ha för mat, precis som alla andra människor (Rolf).  

Förutom synen på självbestämmande som Rolf uttrycker i ovanstående citat och som samtliga 

repondenter är överrens om, upplever vi författare att deras syn på självbestämmande även 

innebär en hel del olikheter. Ett exempel som en av de intervjuade förklarade var att 

självbestämmande och framförallt val i vardagen kan se ut på olika sätt, att brukaren kan välja 

på olika sätt;  

I den här gruppbostaden bor det personer där de i princip inte har något tal. De ligger alltså på en ganska 

låg nivå. Man kan välja på olika sätt, det kan vara genom miner, genom tecken, genom ljud, genom att 

visa vad man vill rent kroppsligt så att säga. […] Vi jobbar ju hela tiden för att deras självval ska gälla 

men som sagt det är ju inte alltid helt enkelt eftersom de inte alltid kan visa vad de vill […] (Anna).  

Vidare menar Anna men också flera av de andra respondenterna att självbestämmande även 

kan handla om att en brukare väljer att resa sig upp och gå därifrån, att det också är ett sätt att 

visa att individen inte är med på det som händer och inte vill vara här just nu. För personer 

med grav utvecklingsstörning kan självbestämmande handla om att välja genom att peka eller 

att brukaren tar saker som personen vill ha. Vidare menar flera respondenter att för personer 
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med svårigheter att uttrycka sig kanske personalen istället får välja åt dem, men att brukaren 

genom att protestera på olika sätt visar sin vilja.  

Utifrån respondenternas tolkning av självbestämmande går det att se vissa likheter med den 

uppfattning av självbestämmande som Giertz (2008) beskriver, att självbestämmande i stora 

drag handlar om att ha möjligheten till att detaljstyra sin vardag så mycket som möjligt utifrån 

individuell funktionsförmåga. Utifrån respondenternas synsätt på självbestämmande, att alla 

brukare på något sätt ska kunna få chansen att bestämma över sin egen vardag kan vi se att de 

tolkar begreppet utifrån ett empowerment perspektiv. Vi upplever att intervjupersonerna har 

en föreställning om att de flesta brukare vill ha makt över sina egna liv. Att de vill ha något att 

säga till om, att kunna säga ifrån om det är något som de inte är nöjda med. Det ska inte spela 

någon roll om brukaren har en god förmåga till tal eller inte, utan då får personalen hitta andra 

sätt för att hjälpa brukaren att uppnå självbestämmande, genom att exempelvis 

uppmärksamma brukarens ljud, kroppsspråk eller miner och utifrån dessa tolka brukarens 

signaler för att främja dess självbestämmanderätt. 

6.1.2 Självbestämmande med många ”men” 

Flera av intervjupersonerna menar att självbestämmande hos brukarna inte är helt enkelt, 

många uttrycker att brukaren ska ha självbestämmande och få styra sin vardag men med vissa 

begränsningar. I citaten nedan uttrycker sig Lotta och Pär;  

Självbestämmande är ju att brukaren ska få bestämma så mycket som möjligt av sin vardag inom ramar vi 

sätter och inom denna ram ska de få bestämma så mycket som möjligt beroende på hur mycket de själva 

kan och vill (Lotta).  

Alltså självbestämmandet är inte lätt att styra, de flesta har ju något jobb att gå till för att få pengar, men 

sen har man rätt att bestämma över sin fritid (Pär).  

Gemensamt för respondenterna i citaten ovan och övriga intervjupersoner i denna studie är att 

de uttrycker att självbestämmande är viktigt och bra på många vis. Att brukaren ska få 

möjligheten till att detaljstyra sin vardag, samtidigt som det är många ”men” när de förklarar 

sin syn på begreppet självbestämmande vilket även framkommer enligt nedanstående citat;  

[…]Hade de fått bestämma så hade de ju ätit pizza och tacos varje dag så att säga men vi försöker helger 

och någon gång då och då att tillgodose om de vill äta pizza då eller på helgen får de bestämma om de vill 
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ha någon roligare mat då så att säga, då blir det tacos nästan varje helg. […] Annars är det, vardagen är 

rätt uppstrukturerad så att där är chansen inte så stor för så mycket val (Lotta).  

Alltså alla ska ju givetvis få bestämma men samtidigt kan det ju vara i deras hem, de ska få ha det som de 

vill men städning kanske de inte tycker är roligt. Då är ju frågan, struntar vi i det vecka efter vecka och 

det då blir misär, är det självbestämmande? Ibland kanske inte självbestämmande alltid är det bästa, så det 

är lite dubbelt tycker jag (Kajsa).  

Utifrån citaten ovan och flera av intervjuerna kan vi tolka att det finns ett paternalistiskt 

synsätt bland många av respondenterna, där vi uppfattar att det finns en under- och 

överordning mellan brukare och personal med en syn att brukarna inte är kapabla till att förstå 

deras eget bästa. Synen på självbestämmandet blir en aning dubbelt då det å ena sidan verkar 

vara något som personalen tycker är viktigt att brukarna uppnår samtidigt som brukarens 

självbestämmande styrs av en hel del ramar och regler som innebär begränsningar i 

möjligheten till självbestämmande. Att brukaren inte har möjlighet att välja att äta pizza varje 

dag kan ju förstås som att personalen är måna om brukarens hälsa. Utifrån flera respondenters 

berättelser finner sig brukaren i detta, vi kan då förstå att brukaren befinner sig i en 

underordnad position där de förlitar sig på experternas synpunkter och åsikter som i detta fall 

blir personalen. Detta då personer i underläge ofta saknar kunskap om problemet medan 

personalen som experter sitter på kunskapen att pizza varje dag är dåligt för hälsan. En 

konsekvens av detta blir då att brukarens liv bestäms och planeras av andra människor. Giertz 

(2012) beskriver i sin forskningsöversikt att det finns en stor maktlöshet hos personer med 

utvecklingsstörning där de har begränsade möjligheter till att fatta beslut. Detta är något som 

vi kan se utifrån flera av respondenternas skildringar där det istället är brukarens omgivning 

som i detta fall blir personalen som begränsar brukarnas möjlighet till att fatta beslut.   

Ett annat sätt för oss att förstå hur brukarnas självbestämmande påverkas och varför brukarna 

inte tillåts av personalen att äta pizza varje dag utifrån vad intervjupersonerna berättat, är detta 

något som vi även kan tolka utifrån Foucaults maktteori om disciplin. Att brukarna 

disciplineras in i gruppbostadens normer som säger att pizza är okej att äta någon gång på 

helgen eller då och då men absolut inte varje dag. För att den disciplinerade makten ska 

fungera och för att ett så kallat normbrytande avvikande som Foucault beskriver ska 

upptäckas, krävs en form av övervakning och i detta fall blir det personalen som kontrollerar 

och bestämmer vad brukarna får äta och inte. Utifrån intervjupersonerna rättar sig brukarna 

efter dessa regler och därmed kan vi förstå att den disciplinära makten normaliseras. 
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Utifrån respondenternas syn på självbestämmande kopplat till brukare med måttlig till grav 

utvecklingsstörning, kan vi förstå att personalen förutom ett empowerment perspektiv där de 

ser brukarnas självbestämmande som något viktigt också har ett paternalistiskt perspektiv på 

brukarnas rätt till att bestämma. Personalen verkar ha en ambition om att brukaren ska få 

bestämma sin egen vardag men samtidigt som personalen uttrycker detta visar det sig att det 

finns en hel del åsikter hos respondenterna som innebär begränsningar i brukarens möjlighetet 

till handling och till att göra egna val med motivet att det är för brukarens bästa. Flera av 

intervjupersonerna menar att brukaren inte alltid vet vad som är bäst för sig själv och att detta 

leder till att personalen måste rycka in och bestämma åt brukaren och detta är något som 

kännetecknar paternalism. Ett exempel på detta som personalen berättar om handlar om 

städning, om brukaren inte vill städa. Då är ju frågan om personalen ska lyssna på brukaren 

med tanke på att det faktiskt är brukarens egna hem som det är stökigt i eller om städningen 

bara ska göras ändå. Respondenterna har förklarat att ibland måste de bara gå emot brukarens 

vilja och se till att det blir städat eftersom det är för brukarens bästa. Då är ju frågan vem som 

avgör hur städat respektive stökigt ett hem ska vara? Om det är rätt eller fel att gå in i en 

annans hem och bestämma att det måste städas? Personer utan ett funktionshinder har ju 

möjligheten att helt och hållet bestämma över sitt eget hem, har de ingen lust till att städa kan 

de ju vanligen själva välja att inte städa hemmet och bestämma hur stökigt eller rent de vill ha 

det. Att avgöra hur viktigt det är med städning upplever vi är en individuell fråga utifrån vad 

våra respondenter berättat. Vidare uppfattar vi att de flesta av respondenterna ser till att 

brukarens hem blir städat, oavsett om det är brukaren själv som gör det eller om personalen 

själva får rycka in. Detta eftersom ett städat hem anses vara för brukarens bästa och inom det 

paternalistiska synsättet blir personalen i detta fall experter som avgör brukarens bästa.  

Trots att makt är ett begrepp som många människor tycker låter hårt och som kan tyckas vara 

jobbigt att prata om, finns det i de flesta relationer mellan parter. Utifrån våra intervjuer med 

personal på gruppbostäder kan vi se att det finns maktförhållanden mellan den intervjuade 

personalen och brukarna. Makt mellan olika parter handlar ofta om hur en part kan få en 

annan part att fatta beslut personen inte annars hade fattat och är något vi kan koppla till 

brukarnas självbestämmande på gruppbostaden. Om en brukare exempelvis vill åka på en 

hockeymatch och personalen av olika anledningar inte har möjlighet att följa med brukaren 

och brukaren till följd av sitt funktionshinder inte har möjligheten till att själv åka på 

hockeymatchen, har ju brukaren inte något val utan får stanna hemma. I detta fall blir makten 
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synlig, det är upp till personalen om brukaren ska få åka på hockey eller inte. Skulle däremot 

brukare och personal vara överrens om att åka på hockeymatchen skulle makten tonas ned 

eller vara osynlig. Makten ligger hos personalen att fatta beslut, men det är först när parterna 

är oeniga som maktförhållandet går att urskilja. Vad gäller personer med framförallt grav 

utvecklingsstörning som kanske har svårigheter med att uttrycka sig kanske makten inte alls 

är tydlig om brukaren är med på allt personalen bestämmer utan att protestera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Självbestämmande enligt respondenterna. 

I figuren ovan har vi sammanfattat respondenternas tolkningar av deras synsätt på begreppet 

självbestämmande. Alla intervjupersoner är överrens om att självbestämmande på något sätt 

handlar om att kunna göra val i vardagen och detaljstyra den så mycket som möjligt. Flera av 

respondenterna menar att brukarna har självbestämmande men inom vissa ramar och regler. 

Det har även framkommit av många av intervjupersonerna att självbestämmande kan se ut på 

olika sätt, exempelvis genom protest och vägran, att brukaren väljer att gå därifrån om denne 

inte är med på det som händer. Självbestämmande kan handla om att visa sin vilja genom tal 

men även genom ljud, miner, gester och tecken.      

6.2 Personalens tillämpning av självbestämmande i sitt arbete 
 

6.2.1 Självbestämmande genom att ställa frågor 

Utifrån vad våra intervjupersoner berättat kan vi förstå att tillämpningen av självbestämmande 

i deras arbete dels ser olika ut beroende på vilken brukare det handlar om, men även att 

mycket hänger på den personal som arbetar just där och då. Vidare menar de att all personal 

Sammanfattning av de tolkningar av begreppet självbestämmande 

som presenterats av våra respondenter:  

 Val i vardagen 

 Detaljstyra vardagen utifrån funktionsförmåga 

 Inom ramar och regler 

 Protest och vägran 

 Tal och ljud  

 Gester, miner och tecken 
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är olika och arbetar på olika sätt för att hjälpa brukaren att uppnå självbestämmande, men 

gemensamt för våra respondenter är att de är eniga om att tillämpningen av självbestämmande 

i sitt arbete bygger mycket på att ställa frågor. Så här säger Lotta;   

Genom att fråga vad de vill göra nu, vad de vill ha för mat på helgen då till exempel. Om vi har en helg 

där inget är inplanerat så får de ge förslag på vad de skulle vilja göra den helgen. Det är inte så många 

som kommer med olika önskemål, utan det blir mest samma för att de är vana med det. Men man kan 

föreslå olika saker man tror de skulle kunna tycka om och så får de välja ut någonting utifrån det. Oftast 

är det saker de känner igen, som de är trygga med som de väljer (Lotta). 

Genom att ställa frågor till brukarna involveras de i arbetet och får möjlighet att kunna delta 

och bestämma i val som berör det egna livet. Det kan exempelvis handla om val av mat, 

klädsel eller fritidsaktiviteter. Respondenterna nedan uttrycker sig på följande vis; 

Jag brukar liksom försöka fråga brukaren, vill du ha den här tröjan eller vill du ha den här tröjan? Men 

liksom det brukar räcka med två val, alltså kan det ju bli för mycket annars så att säga. Då kan brukaren 

peka på det den vill ha så att säga (Lisa). 

[…] Sen att lägga det på deras nivå också med tanke på att de har en utvecklingsstörning, så det blir 

mycket bilder, sociala berättelser
3
 och liknande (Rolf). 

Då en del av brukarna saknar förmågan att själva kunna tala kan svaret på dessa frågor yttra 

sig på andra sätt än just genom språket. Därför handlar självbestämmande i arbetet med 

funktionshindrade enligt respondenterna även om tolkning och att lära känna brukaren och 

dess behov och önskemål. Utefter vad våra respondenter berättat i citaten ovan och som även 

framkommit från andra respondenter kan vi förstå att de försöker tillämpa självbestämmande i 

sitt arbete. Genom att ställa frågor till brukaren kan vi tolka det som att de har ett 

empowerment perspektiv, att tillfråga brukarna vad de exempelvis önskar att äta eller vad de 

vill ha på sig får de en ökad makt i sitt liv och de val som präglar vardagen hos respektive 

brukare. Förhållningssättet kan förstås utifrån Ahlström och Wadensten (2012) som uttrycker 

att det är viktigt som personal att lyssna på brukaren och därmed försöka hjälpa individen så 

gott det går utan att försöka motarbeta brukarens vilja. Däremot kan vissa brukare ha svårt 

med att visa vad denne vill vilket innebär att personalen får arbeta genom att involvera olika 

arbetsverktyg och hjälpmedel. Precis som Widerlund (2007) kom fram till i en studie kan vi 

utifrån flera respondenters berättelser förstå att många av brukarna har begränsade möjligheter 

                                                 
3
 En social berättelse är en pedagogisk metod som används för att göra en situation eller aktivitet mer förståelig 

och begriplig för brukaren. Det kan vara genom att exempelvis rita eller ge korta, enkla förklaringar till en 

situation eller händelse som brukaren har svårt att förstå (Rolf) 
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med att få sin röst hörd till följd av sin funktionsnedsättning. Utifrån vad flera av våra 

respondenter berättat i intervjuerna försöker de arbeta med att minska effekterna av de sociala 

och personliga hinder som kan påverka brukarens möjlighet till självbestämmande. 

Exempelvis genom att lägga det på varje enskild brukares nivå för att denne ska förstå genom 

att inkludera symboler, bilder eller sociala berättelser. På detta sätt har personalen försökt att 

involvera brukaren och öka förmågan hos denne att fatta beslut som rör det egna livet.  

6.2.2 Motivation, stöd och beröm 

Att tillämpa självbestämmande i sitt arbete på gruppbostäder handlar många gånger även om 

att arbeta med att motivera och stötta brukarna för att uppnå självbestämmande berättar en del 

av våra respondenter. Att berömma brukaren tillhör arbetet med funktionshindrade, det gäller 

att hitta och lyfta fram det som de är bra på för att motivera dem till att de kan klara vissa 

saker självständigt menar en av våra intervjupersoner. Då många av brukarna är i behov av 

hjälp är stöttning, beröm och motiverande samtal en del av arbetet på gruppbostäderna. I 

nedanstående citat uttrycker sig Rolf och Kajsa;    

Ibland så kanske vi inte hjälper till 100 % utan man får stå med händerna bakom ryggen och peppa dem 

ibland istället. Det här fixar du liksom! Så att de växer och blir starka i sin självkänsla. Det finns ju några 

som är osäkra ibland så det är mycket motivationsarbete och peppning (Rolf). 

Beröm är ju det viktigaste. Att locka fram det de är bra på. För varje dålig grej de gör behöver de höra 5 

bra saker (Kajsa). 

Utifrån citaten ovan kan vi tolka det som att delar av personalen vi intervjuat arbetar med ett 

empowerment perspektiv där de försöker hjälpa brukaren att få ett ökat handlingsutrymme 

och makt över sitt liv. Genom att ”stå med händerna bakom ryggen” bidrar personalen till att 

brukaren får hjälp till självhjälp som även är en del av empowerment vilket ökar brukarens 

möjlighet att se sig själv som en egen aktör. Detta är något som vi också kan koppla till vad 

Ahlström och Wadensten (2012) tycker är viktigt i arbetet med personer som har ett 

funktionshinder. Det gäller att ha tålamod och inte ta över arbetet samtidigt som det är viktigt 

för personalen att förstå att de finns där för brukarnas skull. Enligt flera respondenter kan 

brukarna få en ökad självkänsla om de får mer handlingsutrymme och en möjlighet att tänka 

självständigt. Då det enligt vissa av våra respondenter framkommit att en del av brukarna är 

osäkra på sig själva under en del av vardagens moment kan även personalens beröm, 

peppning och stöttning bidra till att de får ett ökat självförtroende och en förstärkt självkänsla 

vilket har en viktig roll för den personliga integriteten.  
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6.2.3 Delaktighet och planering 

Ett annat sätt att tillämpa självbestämmande i sitt arbete är att försöka få brukarna delaktiga i 

den planering som utförs på arbetsplatsen. Nedan redogör Rolf för planeringen på sin 

arbetsplats;  

Varje söndag planerar vi vilken mat de vill ha och då bestämmer de från måndag till söndag vilken mat de 

vill äta under veckan. De har en pärm med bilder utifrån olika flikar, t.ex. kött, fisk eller vegetariskt. 

Saknar brukaren någon bild så kan vi skriva ut denna och plasta in som de kan sätta in i pärmen. Sen åker 

man iväg och handlar med dem utifrån den lista som de gjort (Rolf).  

Vidare menar Rolf och flera av respondenterna att genom att involvera brukarna i 

planeringsarbetet får de en möjlighet att bestämma och påverka sin vardag och de val som 

vardagen består av. Med hjälp av matlistan tydliggörs det för brukarna vad som kommer att 

ätas under den kommande veckan, vilket enligt flera av våra respondenter är underlättande för 

många av brukarna för att undvika oro och stress.   

Däremot har det utifrån många respondenter även framkommit att det inte är all personal på 

respektive gruppbostad som arbetar med att främja brukarnas självbestämmande och 

orsakerna till detta ser olika ut. Det kan handla om brist på personal eller tid, att brukarna 

måste vara klara vid en viss tid för att åka iväg till sitt arbete eller skola och att personalen 

inte därmed har tid att fråga vad varje enskild brukare vill ha på sig och gör valet åt dem 

genom att plocka fram kläder. Det kan även bero på hur personalen ser på självbestämmande 

och hur de lägger upp det för brukarna. En del tar över och gör arbetet åt brukarna för att 

personalen anser att de utför arbetet bättre själva, medan andra ser självbestämmande som en 

förklaring till sin passivitet. Kajsa och Karin beskriver; 

Vi är ju olika vi med, vi försöker jobba mot samma mål men vi tänker olika. Det finns alltid en klick som 

arbetar si och en klick som arbetar så, det finns alltid de som tycker att det här gör jag själv istället så 

behöver inte de göra något för då blir det bäst gjort. Sen har vi de som tycker det är bekvämast att inte 

göra nått […] (Kajsa). 

Jag tycker personalens förhållningssätt till självbestämmande är ganska dåligt egentligen. Alltså man vill 

nog inte det. Jag tror man skulle vilja bestämma över dem helt och hållet, precis vad de ska äta och dricka 

och ja, allt! I många fall är det nog så. Vi har nog inte kommit så långt som vi skulle vilja kanske. […] Nu 

låter det här jättedåligt mot personalen att de bestämmer allt, men det är nog att personalen bestämmer i 

tre av fyra fall (Karin). 
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Delaktighet, samarbete och deltagande är ord som är delar av begreppet empowerment. 

Utifrån citaten ovan och våra respondenters skildringar av hur arbetet ser ut på respektive 

gruppbostad kan vi koppla dessa begrepp till arbetet på gruppbostäderna. Delaktighet, 

deltagande och samarbete har för en del personal varit viktiga moment i arbetet med brukarna, 

att på något sätt försöka få de delaktiga i de val som de kan påverka som exempelvis 

planeringen av sin mat eller val av kläder. Med utgångspunkt i våra respondenters berättelser 

kan vi förstå att brukarens förutsättningar till självbestämmande kan bygga mycket på hur 

personalen arbetar med att få brukarna delaktiga i de val som görs. Enligt Blomberg (2006) 

har brukarnas delaktighet ökat sedan införandet av LSS, men menar däremot att det 

fortfarande inte är tillräckligt. Detta är något vi kan koppla till ovanstående citat där Karin 

förklarar att arbetet med självbestämmande skulle kunna utvecklas vidare.  

Ett par av våra respondenter lyfter fram att personalens arbete både kan medföra möjligheter 

och begränsningar, exempelvis brukarnas delaktighet vad gäller städ och tvätt. Enligt dessa 

respondenter försöker en del personal få brukarna delaktiga på något sätt i den mån de är 

kapabla till beroende på sitt funktionshinder. Detta kan exempelvis vara genom att brukaren 

plockar upp något från golvet eller tar ett rum i taget, medan annan personal går in och städar 

åt brukarna för att de anser att det blir bäst utfört då samtidigt som det inte tar lika lång tid. 

Vilken attityd personalen har på gruppbostaden kan påverka brukarens möjlighet till 

självbestämmande. Widerlund (2007) menar att personalen många gånger gör det omöjligt för 

brukarna att få självbestämmande om de har en negativ inställning till detta. Vidare menar 

Widerlund, men också Blomberg (2006) att gamla arbetsmönster kan leva kvar och även det 

påverka brukarnas rätt till självbestämmande. Detta kan vi författare koppla till städexemplet 

vi nämnde ovan då personalen förklarat att de ibland går in och städar åt brukaren oavsett om 

brukaren vill eller inte. Vi kan uppleva att detta är något som personalen gör för att det något 

de är vana vid och alltid har gjort.  

Vi kan utifrån detta även tolka det som att en del av personalen från några av de olika 

arbetsplatserna har ett paternalistiskt synsätt utifrån respondenternas berättelser, det vill säga 

att de hindrar brukarens möjlighet att välja, exempelvis när det gäller mat, tider eller val av 

kläder. Genom att gå in och plocka fram vad brukaren ska ha på sig hindrar personalen 

brukarens möjlighet till självbestämmande. En av våra respondenter upplevde det inte som att 

personalen på dennes respektive boende arbetar mycket med självbestämmande och att det 

istället i tre av fyra fall är personalen som bestämmer åt brukarna. Detta kan vi koppla till 



 
 

Instutionen för socialt arbete 
 

31 

 

paternalism då det paternalistiska förhållningssättet grundar sig i att det är experter, vilket i 

detta fall är personalen som ska involveras i beslutsfattandet då brukaren inte vet om vad som 

är bäst för denne själv. Genom att personalen går in och fattar olika beslut åt brukarna kan 

detta ses som ett maktutövande och kan kopplas samman med Foucaults teori om makt, att det 

är något som skapas relationellt och inte är en egenskap som någon besitter, utan snarare en 

aktivitet. Personalen vet vilka brukare som har svårt för vissa moment i vardagen, som 

exempelvis städ och tvätt och därmed kan de utöva makt gentemot dem. De kan få brukarna 

att fatta beslut som de annars inte skulle fattat själva, det vill säga att de får brukarna att städa 

trots att det går emot deras vilja. Personalen har här inte makt i form av en egenskap, utan det 

har skapat ett maktförhållande i sin relation med en viss brukare, och det behöver inte se ut på 

samma sätt för andra brukare. Därför kan makten ses som en aktivitet, där den har möjlighet 

att förändras, cirkulera eller upplösas. Det kan även förstås utifrån Giertz (2012) forskning 

som visar att om brukaren inte kan vara med och påverka beslut som rör individen själv eller 

om personalen har en negativ inställning till brukarens självbestämmande riskerar denne att 

bli ett objekt i planeringsprocessen. Vi kan koppla detta till Karins citat ovan där hon menar 

att personalen bestämmer i tre av fyra fall utan att inkludera brukaren.  

6.3 Faktorer som påverkar självbestämmande 

6.3.1 Möjligheter med självbestämmande 

Majoriteten av intervjupersonerna menar att det finns stora möjligheter till självbestämmande 

hos brukarna men att det däremot finns flera påverkande faktorer för hur möjligheterna till 

självbestämmandet ser ut. Lotta menar; 

Snarlika intressen är lättare att tillgodose (Lotta). 

Utifrån citatet ovan menar Lotta att möjligheterna för att utöva brukarnas fritidsaktiviteter 

som exempel är större ju mer snarlika de olika brukarnas intressen ser ut när de bor på samma 

gruppbostad. På boendet Lotta arbetar på har många brukare liknande intressen och därmed är 

de överrens om vad de ska göra för aktiviteter och ingen blir nekad till aktivitet på grund utav 

för lite personal eller liknande. Vidare menar denna respondent att från tidigare erfarenheter 

av att jobba på gruppbostad var det mycket svårare att uppfylla brukarnas önskemål då alla 

hade helt olika intressen och att personalen därmed inte räckte till.  

Utifrån intervjupersonen ovan kan vi tolka brukarnas rätt till självbestämmande vad gäller 

deras fritidsaktiviteter utifrån begreppet makt. Lotta menar att möjligheterna till brukarnas 
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självbestämmande på gruppbostaden ökar då brukarna har liknande intressen och i och med 

att de har liknande intressen kan personalen tillgodose alla brukarnas önskemål. Hade alla 

brukare istället velat göra olika aktiviteter hade personalen inte räckt till för att tillgodose 

dessa och därmed fått säga ifrån till någon eller alla. Därmed skulle det bli synligt att det finns 

maktförhållanden mellan personal och brukare och detta var något respondenten upplevt på en 

tidigare arbetsplats. Som vi författare upplever situationen är makten som det ser ut nu 

osynlig, då alla parter är överrens. Det är först när oenighet mellan personal och brukare 

uppstår som makten går att urskilja och därmed påverkas brukarnas självbestämmande.  

6.3.1.1 Personalens inställning till brukarens självbestämmande 

Det är flera av respondenterna som under intervjuerna uttryckte att brukarnas möjlighet till 

självbestämmande ligger mycket hos personalen, är personalen positiv till att brukaren ska få 

bestämma är det också mer troligt att brukaren får sin rätt till självbestämmande. 

Respondenterna nedan uttrycker; 

Brukarnas möjlighet till självbestämmande ligger mycket hos personalen, så är det. Det händer ibland 

givetvis att man inte riktigt har all den tiden som man skulle behöva för att den här personen skulle få 

välja (Anna).    

De får egentligen bestämma över hela sitt liv, men det är ju inte alltid att det är så, för då kanske 

personalen bestämt att brukaren ska gå och lägga sig vid sju eller åtta sådär. Så det går väl lite isär, 

personalen vill eller tror en sak men brukaren kanske vill en annan så det är inte alltid man är överrens om 

vad som är bäst för brukaren (Karin).  

Vidare utifrån citatet från Karin menar hon att personalen på boendet hon arbetar på, har en 

föreställning om vad brukaren vill utan att försöka fråga personen själv. Att personalen ibland 

tar brukaren för givet exempelvis genom att ge brukaren potatis eftersom individen alltid ätit 

potatis. Istället menar intervjupersonen att det gäller att försöka tolka mer av de ljud som 

brukaren har och använda sig av dessa. För att kunna utveckla möjligheterna för brukarens 

självbestämmande menar respondenten att personalen tillsammans borde hitta något verktyg 

att arbeta med som är individuellt anpassat till brukaren. Framförallt när det gäller personer 

med grav utvecklingsstörning där talförmågan oftast inte är stor. Vi upplever att Karin delar 

samma uppfattning som Eriksson och Tideman (2010), att arbetet med självbestämmande 

skulle kunna utvecklas vidare för denna målgrupp. Respondenten menar att det skulle kunna 

vara genom vuxenhabiliteringen som skulle kunna hjälpa till att ta fram något hjälpmedel 

eller genom att använda sig av lättförståeliga enkäter. Karin menar att det finns större 
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möjligheter till självbestämmande när det kommer till personer med måttlig 

utvecklingsstörning då det är lättare att kunna sitta ner och konversera brukarens önskemål.  

Om personalen har ett empowermentperspektiv och arbetar utifrån det så gott det går, kan det 

främja brukarnas självbestämmande i vardagen. Vi kan utifrån Kjellström och Sjölander 

(2014) förstå att det är viktigt att ge bästa möjliga bemötande, behandling och omvårdnad i 

arbetet med funktionshindrade. Detta eftersom brukarna får förlita sig på personalens 

inställning till att ge brukarna handlingsutrymmet till att göra val som rör den egna 

livssituationen för att brukaren ska få rätt till självbestämmande. Har personalen däremot en 

paternalistisk och negativ inställning till brukarnas självbestämmanderätt är det troligt att 

brukarna inte får något självbestämmande. Detta eftersom att brukarna till följd av sitt 

funktionshinder befinner sig i en beroendeställning till personalen där deras förhållningssätt 

till brukarna är avgörande för självbestämmandet. Utifrån detta kan vi förstå liksom Giertz 

(2012) beskriver att självbestämmande för personer med funktionshinder är extra viktigt då de 

är utsatta för personalens välvilja på grund av ett livslångt beroende av stöd och hjälp.    

Utefter vad Karin berättar kan vi förstå att hon har ett empowerment perspektiv där personen i 

fråga önskar att brukarna ska få bestämma över sin livssituation och att personalen är de som 

ska hjälpa brukarna att få handlingsutrymme och få makten till att ta beslut som gäller 

individens val i vardagen. Vi upplever att respondenten däremot menar att kollegorna på 

arbetsplatsen har ett paternalistiskt synsätt där de inte frågar brukaren eller försöker att ge 

brukaren handlingsutrymme till att få göra egna val i livet som rör brukarnas vardagsliv och 

utefter vad vi förstått av Karins berättelser verkar det därmed inte som att brukarna har något 

större självbestämmande på denna gruppbostad. 

En annan av respondenterna menar att möjligheterna för självbestämmande hos brukarna är 

större hos brukare med lindrig utvecklingsstörning till skillnad från personer med en måttlig 

till grav utvecklingsstörning, detta handlar om förmågan att kunna uttrycka sin vilja; 

Ja alltså möjligheter, jag hävdar ju att det handlar om de som är lätt utvecklingsstörda, alltså lindrigt, de 

klarar ju sig mer och kan prata för sig själva, de kör man ju inte, eller köra är fel ord men jag tror ni 

förstår vad jag menar, för det pratar vi ofta om. Vissa kan ju egentligen styra och ställa så att vi nästan 

tassar på tå framför dem, medan andra inte har något val (Kajsa). 

Utifrån citatet ovan där Kajsa beskriver att möjligheterna till självbestämmande är större 

beroende på funktionsförmåga har det också framkommit att brukarnas möjligheter att göra 
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val i vardagen ser olika ut utifrån respondenternas svar. Vi har här brukarnas matsituation 

som ett exempel, alltså att få bestämma vilken mat som de ska äta och hur det ser ut vid inköp 

av mat. En av sju respondenter hävdar att brukarna inte har något självbestämmande alls vad 

gäller matsituationen, det är personalen som lagar maten och som går och handlar maten utan 

att fråga brukaren hur denne vill ha det; 

Vad gället mat är det personalen som bestämmer. […] Jag tror att personalen är rädda för att brukarna ska 

få för mycket ja makt eller så. Liksom att personalen inte behövs längre och lite så kanske. […] Om jag 

fick bestämma, då skulle jag nog vilja att man satt med varje brukare och diskuterade 

genomförandeplaner och likadant matsedel och så (Karin). 

Citatet ovan kan tolkas utifrån en studie gjord av Widerlund (2007) som uttrycker liksom 

respondenten i ovanstående citat att personalen utövar makt mot brukarna, då Karin uttrycker 

att de är rädda för att brukaren ska få för mycket att säga till om. Därför väljer personalen att 

inte fråga brukaren om dess vilja. Övriga respondenter menar att brukarna på något vis får 

vara med och bestämma över vad som ska inhandlas eller vad som ska ätas men inte helt. Det 

har exempelvis framkommit att vissa brukare har en bestämd matsedel men kan få påverka 

vilka tillbehör denne vill ha till maten eller bestämma vilken dricka personen vill ha på 

helgerna, annat än vatten. Vissa får välja mat och vilket snacks de ska köpa på helgerna och 

även vilken typ av bröd och pålägg de ska inhandla till frukosten, så länge brukaren köper 

frukost och inte väljer godis istället. Flera av respondenterna berättar att brukarna för det 

mesta följer med till affären, även om det är någon brukare som inte har förmågan att välja till 

följd av sitt funktionshinder. De olika begränsningarna handlar mycket om som tidigare 

nämnt att brukaren förmodligen valt att äta pizza eller dricka cola varje dag om denne fått 

välja menar respondenterna. 

Vi kan se att det delvis finns ett tänkande om empowerment bland majoriteten av 

respondenterna och hur de arbetar med brukarna vad gäller matsituationen. Men vi upplever 

inte att brukarna helt har ett självbestämmande vad gäller maten. De kan inte helt bestämma 

vad de vill äta eller vad som ska handlas in, däremot kan de flesta påverka valen och därmed 

ha ett inflytande men det är ändå personalen som kontrollerar vad brukarna ska handla och 

godkänner om det är okej i de flesta fall. Vi kan mer se att brukarna har ett visst deltagande i 

matprocessen och att de får följa med till affären och därmed delta i inhandlingen av maten. 

Vi kan mer koppla matsituationen hos brukarna till paternalism där personalen är de som 

egentligen bestämmer i slutändan vad brukaren ska handla in och vilken mat som brukaren 
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ska äta. Detta för att personalen blir det som kan ses som experter på vilken mat som är bäst 

för brukaren. 

6.3.2 Svårigheter med självbestämmande 

Trots att vi utifrån våra respondenter har förstått att intervjupersonerna försöker arbeta med att 

involvera brukarna och främja deras självbestämmande har det framkommit under 

intervjuerna att det även finns svårigheter och faktorer som påverkar brukarnas möjligheter 

till att bestämma över sitt liv och sin vardag. Dessa faktorer ser olika ut, en del är mer 

organisatoriska medan andra beror på brukarens egen funktionsförmåga eller personalens 

attityder. Vad brukaren får och inte får bestämma över ser olika ut på de olika 

gruppbostäderna och vad som påverkar deras möjligheter hänger ofta ihop med brukarens 

individuella funktionsförmåga. I citatet nedan beskriver Kajsa; 

Medicin kan de väl inte påverka. Det är väl det enda som skiljer sig från oss, även om jag vet att medicin 

är bra för mig så kan jag ju välja att inte ta den, men vissa här kan ju inte det. Där blir det ju att de inte 

kan stå upp för att säga att de inte vill ha den, fast det är ju i för sig bra för dem, men vi har ändå den 

valmöjligheten (Kajsa). 

Att medicin är något som brukarna inte själva får bestämma över har framkommit från citatet 

ovan och även hos en del av våra andra respondenter. Detta kan vi koppla till Svensson och 

Tideman (2007) som hävdar att funktionshindrades förutsättningar är långt ifrån den övriga 

befolkningens trots att det skett en utveckling för funktionshindrades möjligheter de senaste 

årtionden. Är brukarna insatta på en viss medicin eller behandling har de inte möjligheten att 

påverka detta beslut, liknande gäller vid läkarbesök menar en annan av våra respondenter 

vilket är något som personer utan funktionshinder kan bestämma över.  Detta kan vi koppla 

till makt, att personalen får brukaren att ta sin medicin eller gå på läkarbesök även fast de inte 

alltid vill. På så sätt har personalen fått brukaren att fatta ett beslut om att exempelvis ta sin 

medicin även fast det är ett beslut som brukaren då inte själv skulle ha fattat. Makten har 

synliggjorts då brukaren och personalen har haft olika åsikter, brukaren som inte vill ta 

medicinen och personalen som vet om att de måste ta den eftersom de har fått delegerade 

uppgifter vad gäller brukarens medicin. Som Foucault beskriver har då makten skapats som 

en aktivitet och är inte en resurs som personalen besitter, utan makten har skapats i det 

sammanhang som brukaren nekat till sin medicin. Därför kan makten även upplösas eller 

förändras, exempelvis genom att personalen försöker motivera brukaren att ta sin medicin 

genom att använda sig av bilder, sociala berättelser eller andra verktyg för att då kunna 
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förklara för brukaren att medicinen är bra för dennes hälsa. Om brukaren kommer till insikt 

med att medicinen är bra för denne kan det fortsättningsvis inte behöva vara några problem 

med att ta sin medicin och maktrelationen mellan brukaren och personalen har då upplösts. 

En annan faktor som påverkar brukarnas självbestämmanderätt är personalen vilket Rolf 

förklarar; 

De får inte bestämma vilken personal de ska ha, de försöker men vi har sagt att det bestämmer personalen 

helt enkelt för det är så många som kan få sina favoriter. Har de bara sina kontaktpersoner hela tiden och 

man som inte är kontaktperson kommer till den brukaren kommer de säga nej jag ska ha min 

kontaktperson. Det funkar inte, det hindrar vårt jobb, därför har vi ett rullande schema på vilken personal 

som hjälper vilken brukare (Rolf). 

Enligt vår respondent från citatet ovan har brukaren ingen möjlighet att påverka beslut om 

personal utan schemat läggs utifrån personalens vilja och möjlighet med motivationen att det 

hindrar deras möjlighet att utföra sitt jobb då brukarna har lätt för att få favoriter. Vi upplever 

att brukarna då blir nekade sin möjlighet att välja personal med motivation att det görs för 

brukarnas eget bästa, men att det egentligen skulle kunna handla om att göra det enkelt för 

personalen. Detta är något vi kan koppla till paternalism där personalen som experter på 

gruppbostaden avgör vad som är det bästa sättet att arbeta på, därmed väger deras åsikt tyngst. 

6.3.2.1 Regler och normer som påverkande faktorer 

Regler och normer är andra faktorer som påverkar brukarnas självbestämmande. Kajsa 

förklarar i nedanstående citat; 

Regler har vi på vårt boende till exempel, det kan de inte bestämma över. Om vi säger att vi exempelvis 

har regler, om det är midsommarafton och någon vill ta sig en snaps, det går inte, det gör vi inte hos oss, 

utan det får man göra inne i sina egna lägenheter. Det kanske man kan tycka är tråkigt, men så är 

bestämmelserna, det kan de inte påverka! (Kajsa). 

Utifrån ovanstående citat och som tidigare nämnt har det även framkommit utifrån flera av 

respondenternas berättelser att det också finns regler inom den egna gruppbostaden som kan 

påverka brukarens möjlighet till självbestämmande. De regler och bestämmelser som finns 

kan gå emot brukarens egen vilja, exempelvis vad gäller konsumtionen av alkohol i de 

allmänna ytorna på gruppbostaden. Detta kan vi koppla till Foucaults teori om makt och 

disciplin där brukarna på något sätt dresseras till att vid ett specifikt moment, i detta fall när 
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de ska dricka alkohol ska de befinna sig på en specifik plats, det vill säga i deras egna 

lägenheter. Utförandet av detta moment sker utifrån gruppbostadens regler samt att brukaren 

på något sätt vet om de regler som finns och anpassar sig efter dessa. Om brukarna avviker 

från reglerna och den norm som finns på gruppbostaden och istället väljer att dricka alkohol i 

de allmänna utrymmena på gruppbostaden kan de bli upptäckta av personal som kan ses som 

övervakarna i detta fall där de försöker disciplinera brukarna till att inte avvika från normen. 

Vilka normer som finns i samhället är även något som många brukare inte har en förståelse 

för, vilket personalen får försöka göra de medvetna om berättar några av våra respondenter. 

Att gå ut med shorts och t-shirt på vintern är kanske inte den bästa idén trots att det inte är 

emot lagen, men snarare handlar om att bryta normen och för att brukaren inte ska frysa. Lotta 

berättar; 

Några har ju problem med de olika årstiderna, och någon skulle säkert kunna få för sig att gå ut med 

shorts och t-shirt och knalla ut i kylan sådär. Det kan ju hända att någon matchar något fruktansvärt dåligt 

eller tar olika färger på strumporna, då påpekar vi ju det bara och vill de ha det så har de det. Men det är 

ju lite av det här att vi är ju här för deras skull och de ska ju inte sticka ut i samhället heller, så är något 

upp mot väggarna då så hade vi kanske gått in och sagt att det kanske inte är det bästa så att säga. Det 

kanske inte är för brukarens bästa utan mer för föräldrarnas bästa att fått höra ryktesvägen att deras dotter 

eller son var ute och såg konstig ut. […] vi försöker givetvis med att de inte ska sticka ut (Lotta). 

Utifrån citatet ovan kan vi förstå att Lotta menar att genom att gå ut med shorts och t-shirt 

mitt under kalla vintern kan anses vara en form av ett normbrytande beteende, det vill säga att 

det avviker från majoriteten samtidigt som brukaren själv kanske inte förstår att det blir kallt 

med den valda klädseln. Detta kan vi koppla till Foucaults teori om makt där han menar att 

makt kan utvecklas genom normer och inte nödvändigtvis genom uteslutning och förbud. Det 

är inte förbjudet på något sätt att gå ut med shorts och t-shirt på vintern, men det är ett 

beteende som avviker från samhällets normer. Makten mellan brukaren och personalen har 

här yttrat sig i det sammanhang där personen klätt på sig och varit redo för att gå ut, därför 

kan det inte sägas att det är en egenskap som personalen besitter utan istället är en aktivitet. 

Sammanhangen för när makten yttrar sig ser olika ut och har inte en specifik arena. Det går 

även att koppla detta till paternalism eftersom brukaren i det fall spelar en underordnad roll 

vad gäller tankesättet att se på lösningarna på det som personalen ser som ett problem där 

personalens, det vill säga expertens åsikter väger tyngre än brukarens. Personalen ser det som 

ett normbrytande beteende och vet att det går att lösa det så kallade problemet genom att 
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ändra brukarens klädsel, att den blir mer passande för normen och efter vädret. Brukaren 

saknar här förmågan att förstå problemet och har ingen erfarenhet kring hur det ska lösas, 

därför väger personalens åsikter över brukarens och hur de klär sig har i detta fall planerats av 

andra än brukaren själv. Vi kan förstå att personalens handling är utefter det som de anser 

vara bäst för brukaren, men också att det gör detta med goda avsikter och menar brukaren väl 

trots att det går emot brukarens egen vilja. 

6.3.2.2 Svårigheter med självbestämmande på individuell nivå 

Det finns även svårigheter med självbestämmande på individuell nivå hos brukarna, ett 

exempel på detta beskriver Rolf; 

[…] de ser inte vissa faror med deras självbestämmande. Jag vill gå över motorvägen, men det kanske 

inte är en så bra idé. Sånna saker kan vara svårt, om det handlar om deras hälsa eller deras liv då ju (Rolf). 

Utifrån vad Rolf säger i citatet ovan och som även fler respondenter har uttryckt, har vi 

förstått att det kan uppstå svårigheter vad gäller att få brukaren medveten om de faror och 

risker som kan finnas utanför gruppbostaden. Brukaren kan ha svårt att föreställa sig vilka 

konsekvenser som kan uppstå i vissa situationer, exempelvis genom att korsa en motorväg. 

Det blir därför personalens uppgift att försöka få brukaren att inse vilka faror som kan uppstå. 

Lotta berättar; 

När de inte själva inser sitt handikapp eller sina begränsningar. […] Många har ju liksom inte heller 

begrepp om pengar och dess värde. De vet ju att det finns kort och på kortet pengar, men de tror att kortet 

är obegränsat så att du kan köpa hur mycket och vad du vill och det kan ju bli ett problem att behöva 

förklara att nej du har faktiskt inte några pengar kvar på kortet nu, du har förbrukat din ranson på andra 

aktiviteter. De förstår liksom inte att pengarna är slut, då blir det ju en konflikt, du nekar dem ett 

självbestämmande när de själva vill göra någonting som kostar pengar som de inte har råd med (Lotta). 

Utifrån ovanstående citat och från många andra respondenters skildringar kan vi förstå att det 

finns faktorer på individuell nivå som kan påverka den enskilde brukarens möjlighet till 

självbestämmande. Dessa faktorer kan vara att brukaren inte inser sin egen förmåga och sin 

funktionsnedsättning vad gäller exempelvis brukarens ekonomi, pengars värde, brukarens 

drömmar och ambitioner. Rolf och Kajsa berättar om några svårigheter som kan uppstå i 

arbetet; 

[…] han har insett sina begränsningar. […] vissa dagar är han övermodig, ah men jag kan allting. Det kan 

jag tycka är tufft ibland, om de har jättestora ambitioner här i livet. Man vill ju inte höja de till skyarna 
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och man vet att det inte kommer funka, men man behöver inte såga de längs fotknölarna, så det är ändå en 

balansgång på något sätt. Den kan ändå vara svårt ibland med tanke på att de ligger på den nivån de gör, 

för de förstår ändå att jag klarar av vissa saker men inte alla saker (Rolf). 

Det är svårt för i princip så skulle du kunna fråga, vill du ha jeans idag? Ja. Vill du ha mjukisbyxor? Ja 

(Kajsa). 

Utifrån citaten ovan kan vi förstå att arbetet med självbestämmande på gruppbostäder inte 

alltid är enkelt och att självbestämmande inte är något självklart vilket kan vara till följd av 

brukarens funktionsnedsättning och svårigheter med att uttrycka sin vilja.  Enligt några 

respondenter kan det uppstå konflikter i arbetet vad gäller ambitioner kring självbestämmande 

och implementeringen av självbestämmandet i arbetet. Enligt LSS ska verksamheter som 

omfattas enligt denna lag vara av god kvalitet och insatserna ska vara utformade och 

samordnade på ett sätt att de stärker individens möjligheter till ett självständigt liv (SFS 

1993:387). Svårigheter kan uppstå utifrån lagens bestämmelser och hur självbestämmande 

tillämpas av personalen i sitt arbete med brukarna. Balansgången mellan att betrakta 

gruppbostaden som en arbetsplats kontra ett hem är en svårighet som några av våra 

respondenter berättat om under våra intervjuer och som vi även kan koppla till forskning 

gjord av Ineland och Sjöström (2007) som hävdar detsamma. Vi upplever att gränsdragningen 

mellan att ha ett empowerment perspektiv eller ett paternalistiskt synsätt i arbetet på 

gruppbostäder är något som en del personal upplever som svårt i sitt arbete. 

Självbestämmande 
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Figur 2. Sammanfattning av påverkande faktorer till självbestämmande. 

Figuren ovan är till för att tydliggöra vad våra respondenter menar påverkar brukarnas 

möjligheter till självbestämmande. I figuren har vi sammanfattat och delat in påverkande 

faktorer i olika nivåer för att lättare kunna identifiera vad som kan påverka brukarnas 

självbestämmande. En del av faktorerna är organisatoriska faktorer, medan andra handlar om 

individuella faktorer hos brukaren eller har att göra med personalens attityder. 

7 Diskussion 

Utifrån vad som framkommit från våra respondenter kan vi förstå att deras generella syn på 

begreppet självbestämmande innebär att brukarna på något sätt ska få bestämma sin vardag 

utefter egen vilja och funktionsförmåga. Däremot när intervjupersonerna berättat vidare om 

hur de förhåller sig till begreppet både vad gäller att tolka begreppet och att implementera 

synsättet på självbestämmande i sitt arbete har vi förstått att det också finns en hel del 

olikheter bland respondenterna, där intervjupersonerna exempelvis berättat om olika arbetssätt 

de tar till och begränsningar som finns med att låta brukaren bestämma. Många har uttryckt 

att självbestämmande hos brukarna är något som absolut ska främjas men det har visat sig att 

det inte alltid verkar vara enkelt. Som det framkommer i figur 2 finns en hel del faktorer på 

olika nivåer som påverkar brukarens möjligheter till självbestämmande. Dessa påverkande 

faktorer kan exempelvis vara ramar, regler, resurser och brukarens egen funktionsförmåga 

som avgör hur brukarnas självbestämmande ser ut. Vi författare upplever att respondenterna 

har en positiv syn på brukarnas självbestämmanderätt och att det är en ambition de vill uppnå, 

samtidigt uppfattar vi att det fortfarande är en lång väg kvar att gå. 

Enligt Giertz (2012) har synen på personer med funktionshinder under de senaste decennierna 

genomgått en hel del förändringar mot en större individualisering och ökad valfrihet hos den 

enskilde brukaren. Vilket bland annat har att göra med lagförändringar och reformer. Utifrån 

vår studie har vi förstått att det blivit stora förändringar vad gäller synen på personer med 

funktionshinder som främjar brukarnas självbestämmanderätt i positiv riktning och det har 

några av respondenterna som arbetat länge inom yrket påpekat. Samtidigt upplever vi att 

respondenterna tycker att självbestämmande är ganska svårt att arbeta med. Vi har förstått att 

mycket har att göra med brukarens funktionshinder, som påverkar förmågan att kunna 

uttrycka sin vilja och framförallt för personer som har en grav utvecklingsstörning. Ju större 

funktionsnedsättning brukaren har, desto större svårigheter verkar det vara att främja 
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brukarens självbestämmanderätt. Som en av respondenterna nämnde menar intervjupersonen 

att det borde arbetas mer med hjälpmedel som kan underlätta att kommunicera med brukaren, 

istället för att göra det enkelt för sig och ta brukarens vilja förgiven. Vi upplever utifrån vår 

studie att personalen som vi intervjuat vill hjälpa brukarna till att uppnå självbestämmande 

men sen när det kommer till individens funktionsnedsättning verkar de inte riktigt veta hur de 

ska arbeta vidare med brukaren för att denne ska få chansen till att detaljstyra sin vardag. Där 

har frågan väckts hos oss om utvecklingen kanske kan gå framåt ännu mer än vad den gjort de 

senaste decennierna. Kanske genom ökad utbildning inom området eller utveckla och använda 

sig mer av de hjälpmedel och arbetsverktyg som finns. 

Något som vi har reagerat på när vi samtalat med respondenterna är att många av dem inte 

alltid verkar vara medvetna om hur deras arbete med självbestämmande ser ut. Vidare verkar 

flera av intervjupersonerna ha en föreställning om att de arbetar mycket med brukarnas 

självbestämmande. När vi sedan bett respondenterna att vidarutveckla hur deras arbete med 

detta ser ut, upplever vi att flera av dem kommit till insikt med att arbetet med 

självbestämmande kanske inte är så pass självklart och omfattande som de tidigare trott. De 

förklarar att självbestämmande är viktigt och självklart, däremot uttrycker de mycket ”men” 

och berättar om flera svårigheter med detta. Vi upplever att flera av intervjupersonerna 

tidigare tänkt att de arbetar mer med brukarnas självbestämmanderätt än vad som faktiskt 

framkommer under intervjuerna och detta kan vi tolka som att de inte kanske arbetar med 

självbestämmande i den omfattning de själva tror eller trott. 

Vi har också förstått utifrån våra intervjuer med personal på gruppbostäder att en del brukare 

verkar trivas med att ha någon som hjälper personen i fråga med val i vardagen, att personal 

bestämmer åt brukaren behöver inte vara något dåligt. Alla vill inte bestämma själva och detta 

är något som vi anser vara viktigt att ha i åtanke och att vissa brukare inte har förmågan att 

välja alls. Ett exempel på detta är brukare med en omfattande grav utvecklingsstörning där 

personen ligger på samma funktionsnivå som ett spädbarn på tre månader, då är det viktigt att 

tänka om ett spädbarn på tre månader kan göra egna val i livet? Nej förmodligen inte, då kan 

det jämföras med brukaren på samma funktionsnivå och därmed ha förståelsen för att det inte 

alltid går att arbeta med brukarens självbestämmanderätt. Det som skiljer sig från ett spädbarn 

och en vuxen brukare med grav utvecklingsstörning på samma nivå är att brukaren har en 

lång livserfarenhet som inte spädbarnet har och därmed lärt sig hur vissa situationer fungerar. 

Något som vi författare anser vara viktigt är att brukaren oavsett om personen vill eller kan 
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bestämma själv, ska få möjligheten till självbestämmande. Vi har förstått att det är en hel del 

ramar och regler gruppbostäder som verksamhet styrs av som personalen inte själva kan 

bestämma över och dessa påverkar brukarens möjlighet till självbestämmande. Vi uppfattar 

också utifrån intervjupersonerna att personalens egna värderingar och normer om vad som 

anses vara ”normalt” påverkar brukarnas självbestämmande. 

En intressant tanke som väcktes hos oss under samtalet med en utav intervjupersonerna gäller 

de historiska förändringar som genomgåtts under de senaste decennierna. Intervjupersonen 

uttryckte att denne funderade på hur brukarna med grav utvecklingsstörning som kommit upp 

i åldrarna hade fungerat om 50 år om de fötts idag istället. Respondenten menar att barn och 

ungdomar som växer upp med ett funktionshinder i dag fångas upp på ett helt annat sätt än 

vad de gjorde förr och får mycket stöd och hjälp, vilket intervjupersonen menar även påverkar 

hur brukarna utvecklas. Dessa barn som idag lever med funktionshinder trots grav 

utvecklingsstörning kanske har en större funktionsförmåga om 50 år jämfört med den 

funktionsförmåga som de åldrande brukarna har haft under livet. Detta är något vi författare 

tänker att det kan finns en sanning i, många brukare som växte upp förr i institutioner fick 

förmodligen inte mycket stimulans och förmodligen inte något självbestämmande heller och 

detta kanske har påverkat den funktionsförmåga de har idag. 

För att brukare på gruppbostäder ska uppnå självbestämmande och få möjligheten att 

detaljstyra sin egen vardag tänker vi att personalens förhållningssätt gentemot brukarna är 

väldigt viktig. Har personalen en positiv syn på att brukarnas självbestämmande ska främjas, 

kommer denna personal antagligen också att jobba så gott det går med att stötta brukaren till 

egna val i livet. Har personalen däremot en negativ inställning till att brukarna ska få 

bestämma, kommer förmodligen denna personal inte heller att fråga brukaren utan istället 

göra vad personen själv tycker är bäst. Vilken personal som arbetar inom gruppbostäder med 

personer som har en utvecklingsstörning är av stor betydelse enligt oss författare. Då brukarna 

har ett stort behov av stöd och hjälp för att kunna klara av sin vardag och därmed många 

gånger måste förlita sig på personalens välvilja är det också viktigt att personalen är medveten 

om att denne finns till för brukaren och gör sitt bästa för att stötta och hjälpa. 

Avslutningsvis upplever vi författare att personalen som vi har intervjuat från olika 

gruppbostäder verkar vilja brukarna väl och att alla respondenter tycker att självbestämmande 

är något som är viktigt trots att det inte alltid verkar vara enkelt att arbeta med. Vi uppfattar 
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att brukarnas självbestämmande är något som ytterligare går att jobba vidare med och att detta 

är ett område som skulle kunna utvecklas ännu mer och forskas vidare på. 

8 Sammanfattning 

För personer med ett funktionshinder kan vardagen bestå av olika begränsningar som 

påverkar deras möjlighet till självbestämmande, personerna är många gånger i behov av hjälp 

och stöd och tvingas därmed förlita sig på andra människors välvilja. På gruppbostäder är 

dessa människor ofta personalen som har en viktig uppgift eftersom deras vilja och förmåga 

till god omvårdnad avgör tillvaron för brukarna. Syftet med denna studie är att förstå hur 

personal på boenden med särskild service förhåller sig till brukarnas självbestämmande i sitt 

arbete vad gäller både deras tolkning och tillämpning av begreppet. Studien har genomförts 

med hjälp av sju kvalitativa intervjuer med personal från sex olika gruppbostäder och som alla 

arbetar med personer med måttlig till grav utvecklingsstörning. Med hjälp av intervjuerna har 

vi fått en uppfattning av hur våra respondenter ser på självbestämmande, hur de 

implementerar detta i sitt arbete samt vilka faktorer som kan påverka brukarens 

självbestämmanderätt. Vårt resultat har visat på att personalen vi intervjuat är överrens om att 

självbestämmande för brukarna är något de anser vara viktigt, men att det samtidigt finns 

svårigheter med att arbeta med detta då det finns olika faktorer som påverkar brukarens 

möjligheter till självbestämmande. Dessa faktorer kan bland annat vara kopplade till de 

resurser som finns, personalens attityder eller brukarens förmåga att uttrycka sin vilja.   
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om arbetet med självbestämmande 

på bostäder med särskild service ur personalens perspektiv. 

 

Information om vår studie: ”Självbestämmande i bostäder med särskild service  

– från personalens perspektiv.” 

 

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver en C-uppsats som 

handlar om hur personal på bostäder med särskild service arbetar med självbestämmande vad 

gäller personer som har en måttlig till grav utvecklingsstörning. Vi har som avsikt att 

intervjua sju personer som arbetar i gruppbostäder om detta ämnesområde och studien 

fokuserar på personalens perspektiv. Vi vill undersöka personalens förhållningssätt till 

självbestämmande och vilka faktorer som påverkar möjligheten till självbestämmande.   

 

Information om intervjuerna och ditt deltagande: 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och vi räknar med att intervjutiden kommer att pågå 

mellan 40-60 minuter. Vi kan tillsammans diskutera fram en passande plats där intervjuerna 

kan äga rum.  

 

Deltagarna i denna studie kommer att vara helt anonyma och arbetsplatsen likaså. Intervjuerna 

kommer att spelas in. All information kommer att avidentifieras och ingen obehörig kommer 

att ha tillgång till det insamlade materialet som senare kommer att förstöras när uppsatsen är 

färdigskriven.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Växjö, 2015-11-24. 

Emelie Sturup   Nohaddra Dafid 

Tel:    Tel:  

Mail:    Mail:  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Informera om: 

 Intervjupersonens anonymitet  

 Intervjupersonens deltagande  

 Intervjun kommer att spelas in  

 Användning av insamlat material  

 

Intervjufrågor:  

Inledande frågor: 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur ser din erfarenhet ut kring arbetet på gruppbostäder? 

Synsätt på begreppet självbestämmande: 

1. Vad är din generella tolkning av begreppet självbestämmande? 

2. Hur ser du på självbestämmande när det gäller personer med måttlig till grav 

utvecklingstörning? 

 

Arbetssätt med självbestämmande: 

3. Utifrån din tolkning av självbestämmande, hur tillämpar du detta i ditt arbete?  

4. Hur ser personalens förhållningssätt ut till brukarna för att främja deras 

självbestämmanderätt?  

5. Vad för slags metoder/arbetsverktyg använder du dig av på arbetsplatsen för att 

underlätta för brukaren att uppnå självbestämmande?   

6. Vilka hjälpmedel finns på arbetsplatsen för att underlätta brukarens 

självbestämmande? 

7. Vad för slags stöd behöver brukaren för att uppnå självbestämmande? 

Påverkande faktorer: 

8. Vilka förutsättningar finns det på gruppbostaden för självbestämmande hos brukarna?  

9. Vad får brukaren bestämma över?  

10. Vilka svårigheter finns det med självbestämmande hos brukarna?  

11. Vad får brukaren inte bestämma över, i vilka situationer och varför? 
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12. Hur ser brukarnas självbestämmande ut vad gäller:  

- inköp? 

- val av kläder? 

- mat? 

- tider? 

- fritidsaktiviteter?  

- tvätt och städ? 

 

 

 


