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Abstract
Author: Magnus Löfgren.
Title: ”It´s their place. If we will pay a visit, then we knock on the door.” Participation and
self-determination for tenants in LSS-housing. [Swedish title: ”Det är deras plats, ska vi gå in
till dom så knackar vi.” Delaktighet och självbestämmande för hyresgäster på LSS-boenden.]
Supervisor: Weddig Runquist.
Assessor:
The purpose of this study is to highlight tenants and staff’s perception of user’s involvement
and influence in municipal group housing in living by the Act concerning Support and Service
for Persons with Certain Functional Impairments (LSS). The study where performed in five
small municipalities in the southern part of Sweden. Leading research questions have inter
alia been in what way the process of decision-making is shared between the user and support
person. Applied methods are mixed between qualitative interpretative modes with a certain
quantitative approach. Qualitative group interviews consist of two focus groups with professional employees. One consists of three middle managers and the other one of five caregivers at special housing (LSS). Individual semi-structured interviews were conducted with
three individual users, i.e. a person who has assistance according to LSS. Twenty-four quantitative questionnaires directed to professionals in varying positions, all with the common
feature that they are working with people with disabilities according to LSS. The assembled
data was coded and themed into participation, influence, integrity and self-determination, living like others. Findings: Users can influence through board meetings and by legal predecessors and staff. The situational built in asymmetrical power imbalance can be compensated
through mutual acceptance.
Key words: Impairment participation, asymmetrical power relations, independence, LSS.
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1. Inledning
Historiskt sett har personer med funktionsnedsättningar befunnit sig i en position. utanför
samhället. Synsättet på dem har förändrats över tid. Deras sociala roll som ”outsiders” har
ändrats till ”insiders”, då det kommer till den politiska dagordningen. Ekonomiska
högkonjunkturer under 1960, och 1970 talen möjliggjorde nya prioriteringar för intellektuellt
funktionsnedsatta. Deras behov kunde därmed ges mera utrymme i välfärdssamhället.
Omständigheterna förändrades, nya lagar kom och lagfäste dessa människors rättigheter i
samhället. Under 1990-talet kom ord som integrering, normalisering och inkludering bli nya
målsättningar i politiken för de funktionsnedsatta (Tössebro, 2010). Insatserna inom LSS ska
ge goda levnadsomständigheter åt de som tillhör de aktuella målgrupperna. Om deras behov
av stöd och service inte tillgodoses på annat sätt. De ska få möjlighet att leva som andra
(Erlandsson, 2014).
Ett led i att realisera dessa målsättningar blev nya boendeformer. Det byggdes många s.k.
gruppboenden. En särskild kategori av boenden som omfattar personer med stöd av lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387, Socialstyrelsen, 2011).
Detta var ett steg i avvecklingen av de landstingskommunala institutionerna och ett steg i
riktning mot en högre grad av självständighet för de personer som fått bistånd enligt lagen.
Reformerna ledde till en ny typ av levnadsomständigheter. Individualiserade
levnadsomständigheter, inte likriktning. Normaliserad omsorg är diskret (Tössebro, 2010).
Individerna med bistånd ska inte sticka ut i mängden allt för mycket. En uppfattning om den
relativa omfattningen av insatser ges här. Den 1 oktober 2016 hade 27 100 vuxna människor
beviljade placeringar på LSS-boende. Antalet som hade någon form av beviljade insatser
enligt LSS var 71 400 personer år 2016 (Socialstyrelsen, 2018a). Detta kan jämföras med år
2002 då 18 000 hade plats på särskilt boende för vuxna och 48 600 var beviljade någon form
av insats enligt LSS (Socialstyrelsen, 2008). Antalet med insatsen ”bostad med särskild
service för vuxna” (9 § LSS punkt 9) hade således ökat från 18 000 till 27 000 personer under
perioden 2002–2016.
Det fanns en tro på nya möjligheter för alla dessa människor, de nya värdeorden skulle sättas i
verket genom aktiv handling och förbättringar. De fick lägenheter, service och stöd, men
samtidigt skedde också en kollektivisering och likriktning som konsekvenser. Det hade
uppstått ett mindre segment av segregerade funktionshindrade. De åker på gemensamma
utflykter, arrangerade av huvudmannen för deras boende. De förutsätts tycka om samma
musik de normaliseras, de ”buntas” ihop. Rimliga frågor att ställa är: Vilka resurser ställs till
hyresgästernas förfogande? I vilken grad är de delaktiga i att gestalta sin vardag, i stort som i
smått. Problematiska frågor att ta ställning till, då de olika delarna hänger ihop. Kan
hyresgästen utöva självbestämmande om dennes beslut går emot personalens åsikter om vad
som är ”rätt och riktigt”? Det finns krav på en institutionell effektivitet och rationalitet som
kan gå emot de humana principer som ska genomsyra verksamheten. Samt det
självbestämmande som är önskvärt, allt detta finns tydliggjort i LSS. Det är också på sin plats
att nämna att det kan finnas olika ”läger” på ett LSS-boende: dels hyresgästerna, dels
personalgruppen.
De som har mest makt att bestämma saker som rör boendet är personalen. De administrerar
och fördelar resurser för hyresgästerna. ibland gör de det fast de inte borde göra det. Då hyresgästernas handlingsutrymme minskar proportionerligt sett i förhållande till hur personalens
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ökar. Motiveringen personalen ofta håller sig med är att de måste beskydda hyresgästerna, eller att utökad egenmakt ofelbart hade lett till särskilt tråkiga följder. Insatser som är avsedda
att skydda en enskild person och omgivningen kan innebära att dennes handlingsutrymme
minskar.
1.1. Problemformulering
Hur påverkar det att hyresgästen har en intellektuell funktionsnedsättning tilltron till dennes
förmåga till självbestämmande. Det finns uttalade målsättningar i 6–7 §§ LSS som tydliggör
rätten till inflytande och självbestämmande. Insatserna ska stärka den enskildes förmåga till
att leva ett självständigt liv. Detta handlar om verksamhetens inriktning och den anställda
personalens arbetssätt. Hyresgästerna i LSS-boendet har en ställning som brukare och föremål
för välvilliga insatser. De har olika former av funktionsnedsättningar. Det är också givet att
det finns en asymmetrisk maktrelation mellan hyresgästerna och administratörer av
verksamheterna inom LSS-boenden. Denna professionella relation har en påtaglig inverkan på
utfallet för den enskilde.
Aspekter som kommer att analyseras i denna studie är: kan stödpersonalen bli en agent för
värden som inte omfattas av hyresgästen? Är detta i så fall önskvärt? Kan detta påverka den
uttalade rätten till självbestämmande?
1.2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att belysa hyresgästers respektive personalens uppfattning om brukares
delaktighet och inflytande vid kommunala LSS-boenden.
Detta syfte kan brytas ned i följande forskningsfrågor:
1. Hur ser beslutsprocesserna ut på en mindre enhet för funktionshindrade?
2. Hur resonerar personalen om hyresgästernas inflytande och delaktighet samt på vilket sätt
utövas detta på gruppboendet?
3. På vilket sätt är hyresgästerna delaktiga och har inflytande vid utformningen av insatser i
vardagen som riktas till dem?
4. Hur kan den asymmetriska maktrelationen påverka självbestämmandet för enskilda
brukare?
1.3. Avgränsning
Intervjuerna har genomförts vid två mindre gruppboendeenheter i södra Sverige. Med mindre
enheter avses gruppboende och satellitlägenheter. Antalet lägenheter som rekommenderas av
Socialstyrelsen är boende för 3–5 personer (Socialstyrelsen, 2009). Enkäterna har besvarats av
personal från sammanlagt fem kommuner. Även de belägna i den södra delen av landet.
Målgruppen för datainsamlingarna är dels personer som på ett gruppboende har insatsen
”bostad med särskild service”, benämnda brukare eller hyresgäster i uppsatsen, dels personal
anställda vid dessa enheter. Personal som inte arbetar direkt vid enheterna har medverkat
också. Det inkluderar LSS-handläggare, habiliteringsassistenter, sektionschefer,
stödassistenter stödpedagoger, undersköterskor och vårdbiträden. Det finns brukare som bebor
satellitlägenheter knutna till en mer central enhet. Även dessa finns representerade i
undersökningen. Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS, bör inte ha en
institutionell prägel. Den är den enskildes hem (Socialstyrelsen, 2011).
1.4 Centrala begrepp
Det finns en pågående diskussion om vilka benämningar som används för personer vid LSSboenden. Mineur, Bergh och Tideman (2009, s. 8) menar att ”diagnosbäraren måste omtalas
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av såväl sig själv som andra på ett respektfullt sätt”. Professionella har stort ansvar att vara
lyhörda för ”diagnosbärarnas” åsikter och ta etiska hänsyn till dem (ibid.). De begrepp som
jag kommer att använda i uppsatsen är ”hyresgäst eller ”brukare”.
Brukare
En människa som har insatser i enlighet med LSS. Detta är en person som har hög grad av
autonomi och självbestämmande. Begreppet har använts om personer med stöd enligt LSS
sedan 1990-talet (Blomberg, 2006; Skau, 2018).
Hyresgäst
Hyresgäst används synonymt med brukare i detta arbete.
Intellektuell funktionsnedsättning och utvecklingsstörning
Intellektuell funktionsnedsättning är en administrativ etikett som kan delas in i lindrig, måttlig
och grav intellektuell funktionsnedsättning (Grunewald, 1996; Ineland, Molin & Sauer, 2013 i
Jormfeldt 2016). Denna beteckning kan i Sverige ställas om den grundas i en situation som
uppkommit före 16-årsålder (Jormfeldt, 2016). Beteckningen grundar sig på tolkning av sammantagna testresultat där personens intelligenskvot (IK) understiger 70 enligt bedömningsmanualerna DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) och ICD-101 (WHO, 1992). Dessutom ska det föreligga en påtaglig adaptiv aspekt, där personen har svårt att möta krav. Det
skall även finnas ett behov av särskild undervisning (Jormfeldt, 2016).
Personer som uppfyller dessa diagnoskriterier kan bedömas har rätt till insatser enligt 1–4 §§
LSS. Bedömningen om vem som är ”intellektuellt funktionsnedsatt” är kontextuellt och sociokulturellt grundad. Den är av betydelse då beteckningen får konsekvenser, av bestående karaktär för personen i fråga. Flera definitioner av begreppen ”intellektuell funktionsnedsättning” och ”utvecklingsstörning” finns och är i bruk. Dessa kan dock skifta från ett land till ett
annat och från en tid till annan (Mineur et al. 2009). Intellektuell funktionsnedsättning svarar
väl mot det mera internationella intellectual disability som används inom forskning på området. Det är också en etikett som målgruppen själva använder och som förknippas med positiva konnotationer (Jormfeldt, 2016).
Delaktighet
Avgörande för möjligheten till delaktighet, är tillgängligheten i samhället. Vilka bildar
förutsättningar som skapats för individen (MFD, 2018). I artikel 3 i FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning2 är en av principerna ”fullständigt och
faktiskt deltagande och inkludering i samhället” (SÖ 2008:26, s. 7). Denna delaktighet avser
alla samhällsområden. I förarbetena till Sveriges nuvarande mål och inriktning för
funktionshinderpolitiken (prop. 2016/17:188) utvecklas hur regeringen tolkar nämnda princip
i konventionen:

1

WHO publicerade i juni 2018 en digital version av den elfte rev. versionen av ICD-11. Den väntas träda i kraft
i januari 2022 (Socialstyrelsen 2018b).
2
Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och därefter trädde den i kraft i januari 2009. Den kan ses
som en utveckling av FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning
(CRDP) som antogs av FN:s generalförsamling år 1993. Dessa standardregler har enligt en departementspromemoria från 2008 ”haft stor betydelse som ett vägledande instrument när det gäller handikappolitiken i Sverige”
(Ds 2008:23, s. 17).
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Denna princip innebär att samhället både i sina allmänna och privata delar är organiserat så att
alla människor har möjlighet att vara fullt delaktiga. Vidare betyder det att samhället och relevanta aktörer ser värdet hos personer med funktionsnedsättning och erkänner dem som jämlika
deltagare, exempelvis i alla processer där beslut fattas som rör deras liv. Delaktighet går längre än
konsultation och inkluderar meningsfull involvering i aktiviteter och beslutsfattande processer
samt möjlighet att göra sin röst hörd. Delaktighet innebär även att kunna påverka och att klaga när
detta nekas personer med funktionsnedsättning. Inkludering kräver en fysiskt och socialt tillgänglig och hinderfri miljö. (Prop. 2016/17:188, s. 16)

I FN-konventionens inledning uttalar konventionsstaterna klart att ”funktionshinder härrör från
samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och
miljön, vilka motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra” (SÖ
2008:26, s. 2)

Maximal och minimal delaktighet
Molin (2004) menar att graden av delaktighet kan ses som ett kontinuum där full delaktighet
utgör ena motpolen och avsaknad av delaktighet den andra motpolen. Ett flertal olika aspekter
av delaktighet ska vara uppfyllda för att det ska vara meningsfullt att tala om full delaktighet.
Minimal delaktighet kan sägas föreligga om endast någon aspekt är aktuell. Att beskriva detta
som ett dimensonsbegrepp har fördelen att det går att gradera från lite, till mycket. Det gör det
också möjligt att karakterisera var känslan av utanförskap, kan tänkas börja (ibid.).
Inflytande
Begreppet inflytande, är nära relaterat till förmågan att kunna påverka. Som i sin tur är
relaterat till delaktighet som är en förutsättning för självbestämmande. En viss typ av
inflytande gör gällande att en händelseutveckling går att modifiera eller ändra riktning på.
Inflytande utövas såväl enskilt som i grupper och kollektiv av olika slag.
Brukaren ska kunna utöva individuellt inflytande över sin händelserna i sin vardag. Hur hen
vill ha saker utförda. Det kan beskrivas som:
”Inflytande innebär möjlighet för den enskilde att själv påverka och utforma ramarna för sitt
liv genom att göra aktiva val och vara delaktig i väsentliga beslut”. (Giertz, 2012 i
Socialstyrelsen, 2014.s 24). För detta ändamål finns stödpersonerna som utförare.
Med inflytande av mera kollektiv art menas i detta arbete de olika forum som finns där
hyresgästerna kan vara delaktiga i att utforma gemensamma beslut. Exempel på dessa är,
kommunens synpunktshantering, boråd, veckomöte, deltagarråd, stormöte, månatligt husmöte.
Även Pict-O-Stat undersökningen nämns som ett instrument för brukarinflytande. Se
(Enkätsvaren 7.1.3). Andra sätt att utöva ett utvidgat inflytande är genom röstning i politiska
val, eller genom att delta i föreningsaktiviteter av olika slag.
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2. Kontextuell orientering
I detta kapitel belyses olika aspekter av makt, delaktighet, möten och rättssäkerhet. Genom
exempel på några vanliga asymmetriska professionella maktrelationer. Samverkan mellan
olika aktörer. Omformuleringar av aspekter kring utbytet mellan ”hjälpare” och ”klient”
berörs också.
2.1. En ojämlik maktrelation
Skau (2018) benämner relationen mellan hjälpare och klient som professionell. Det innefattar
alla former av relationer mellan människor där ena partens handlande svarar mot den andra
partens behov. Dessa relationer utspelar sig inom ramen för yrkesmässig makt och kontroll
(ibid.). Skau använder begreppet ”klient” som gemensam nämnare för någon som till följd av
olika problem kommer i kontakt med en professionell hjälpapparat. Det kan vara sjukvård,
socialtjänst, eller något liknande. Begreppet ”brukare” å andra sidan uppfattar många som mer
likvärdigt. Men begreppet är ofta oklart. Vem är det som brukar vem? Till vad? Under vilka
förutsättningar? (Skau, 2018).
Det traditionella maktförhållandet mellan hjälpare och klient tycks ha försvunnit. Det har ersatts med ett neutralt ”tjänsteleverantör” och ”tjänstemottagare” (Skau, 2018). I den grad det
verkligen har skett är begreppsanvändningen på plats. I den grad det inte skett får begreppsanvändningen en döljande funktion. Makten döljs (ibid.). Beteckningen blir ett exempel på välfärdsmakt omstöpt i ny språkdräkt (Engebretsen & Heggen, 2012).
Begreppet makt döljs ofta genom att benämnas som ”behandling”, ”tjänsteerbjudande”, ”undervisning” eller ”omsorg”. Det är anmärkningsvärt eftersom det är väl känt att maktaspekten
är oupplösligt bundet till professionsutövandet medan hjälpaspekten inte är någon absolut förutsättning. Döljandet är skadligt menar Skau (2018). Det gör det svårt för hjälparen att se möjligheterna fullt ut för sin makt och var gränserna går för den. Detta är i sig är en förutsättning
för att kunna använda den till klientens bästa. Ordet makt ger associationer till en viss användning, ett visst bruk. Frågan är hur makt kommer till uttryck, samt vilka konsekvenser det får
för berörda parter. Hur kan professionsutövarna handskas med detta på ett etiskt försvarbart
vis (ibid.).
Det finns en betydelseförskjutning mellan begreppen makt och inflytande. I de flesta organisationer finns tydliga arbetsbeskrivningar, med delegationsordning om vilka beslut de skiftande aktörerna får fatta. Det förtydligar dessas formella makt i yrket. Att brukarna har formaliserade ordningar för hur deras inflytande och makt utövas är sällsynt. Brukare brukar uppmuntras att på informella grunder delta i beslut som fattas (Karlsson & Börjesson, 2011). I
vardagen har brukaren ett medbestämmande som kan komma att upphöra i den stund det uppstår en konflikt mellan insatsgivare och brukare (ibid.). Deras inflytande blir beroende av enskilda personers, eller arbetsgruppers goda vilja. Brukarinflytandet beskrivs ofta med svepande formuleringar, vilket är problematiskt. Brukarmakt skulle kunna handla om vilka möjligheter en enskild brukare har att driva igenom sin vilja trots motstånd från personalen. Resultat
från projekt med hemlösa från 2006 påvisar svårigheter som kan uppstå i arbetet med brukarinflytande. Inflytande har skett på individnivå, inte varit strukturellt betingat. Det finns sällan
tydliga strategier för brukarfrågor. Det är ofta insatsgivaren som definierar vilka behov den
enskilde har (ibid.).
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Beslutat och genomfört finns det en asymmetrisk maktrelation mellan hjälpare och mottagaren av en insats (Blomberg, 2006). Detta inbegriper också handläggare och beslutsfattare
visavi kontakten med de som ansöker om LSS eller LASS. Makt utövas också genom personlig assistans. Assistenten förväntas vara ”en förlängd arm”. Personen som erhåller assistans ska kunna utöva sin vilja med assistenten som medel. Det kan ändå vara en lång väg till
hjälpen, att be någon tolka någon annans vilja. Brukaren ger i viss mån upp sin självständighet
vid varje tillfälle denne erhåller hjälp (ibid.). Uttrycken är skiftande för fördelningen av makten i mötet mellan myndighetsrepresentanter och funktionshindrade. En funktionshindrad person är beroende av myndighetens beslut, medan myndigheten inte är beroende av vad den
funktionshindrade beslutar på samma sätt då det hela tiden kommer nya ärenden (Blomberg,
2006).
Bemötandet av funktionsnedsatta är en politisk fråga, framhåller Lindqvist (1999). Det individuella mötet är nämligen en händelse där samhällets värderingar gentemot funktionsnedsatta aktualiseras. Dessa kollektiva värderingar åskådliggörs i politiken, i resurstilldelningen, i lagstiftning och programförklaringar av olika slag. Det är ur dessa som det enskilda
mötet får sin form. Funktionshindrades rätt till full delaktighet behöver, enligt Lindqvist
(1999), skrivas in i grundlagen. Det skulle öka förutsättningen för att bli bemött med respekt.
Funktionsnedsatta kan ställa krav på att inte bli exkluderade eller diskriminerade, vilket är av
vikt inom alla områden där personer med funktionsnedsättningar vill delta i samhällslivet
(ibid.).
Funktionshinder, medborgarskap och makt beror på den allmänna situationen för personer
med funktionsnedsättningar (Blomberg, 2006). Livsstilsvalen är begränsade för dem. Det
finns strukturer som styr vilka möjligheter som öppnas. Lagstiftning hör till detta område och
LSS reglerar vem som har tillgång till de speciella sanktioner som den innehåller. En myndighetsperson fattar och genomför beslutet. De funktionshindrades rättigheter måste stärkas
om deras självbestämmande ska bli en realitet i högre grad än vad som är fallet. De enskildas
beroende av myndigheternas beslut kan bli ett hinder. Ansökningar, arbetsmarknadsåtgärder,
ledsagarservice behöver alla formellt efterfrågas. Regelverket kan vara snårigt och
svårgripbart med lokala geografiska varianter och i den mån informationen anpassas kan det
uppstå problem. Funktionsnedsättningen i sig kan nämligen göra att exempelvis syn eller
hörsel är nedsatt, viket hämmar möjligheten att ta del av och förstå informationen (Blomberg,
2006).
Det finns ett flertal vittnesmål som tar upp olika situationer som kan uppstå när det är många
olika aktörer inblandade i utförandet av vård och service. En komplicerad och maktlös situation är många gånger resultatet av de var för sig välmenande insatserna. Organisationen av
insatserna har stor betydelse för deras utfall i den enskildes liv. Reglerna utgör ett raster av
makt över den enskilde funktionshindrade personens liv. Dessa regler förändras dessutom
ofta. Funktionshindrades rättigheter behöver stärkas för att bättre svara emot rättigheten till
självbestämmande som formuleras i lagen, så att även att den enskildes beroende av myndigheters behovsbedömningar minskar (Blomberg, 2006).
Att tro sig veta bäst och handla därefter utan att tillfråga personen som åtgärderna syftar till,
är maktutövning i en negativ bemärkelse (Socialstyrelsen, 2014), Därför behöver maktrelationen mellan brukare och anställda synliggöras. (Skau, 2018).
2.2. Om inflytande och makt
Att använda ordet inflytande istället för ordet makt kan göra förhållandet mellan insatsgivare,
och brukare otydligt. I vilken mån är det t.ex. rimligt att diskutera brukarens inflytande över
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sin boendesituation när man istället hade kunnat problematisera personalens inflytande över
densamma? Det senare görs inte så ofta. Det är allmänt vedertaget att det är personal som har
mandatet att bestämma (Karlsson & Börjesson, 2011).
2.3. Brukarmakt
Brukarmakt antas förbättra kvaliteten på de insatser som ges (Karlsson & Börjesson, 2011).
Både enskilda brukare och representanter för organisationer kan få kunskaper som förbättrar
kvalitén på givna insatser. Vidare ger det en känsla av kontroll att kunna göra egna val. Det är
viktigt att den enskilda brukaren får behålla sin värdighet och blir bekräftad på ett positivt
sätt. En god relation mellan personal och brukare bygger på att det finns en respekt för hen
och att denne slipper känna skam (ibid.). Detta främjar en social utveckling. Verklig
brukarmedverkan handlar om att ha legalt mandat att påverka. Det handlar om situationer där
brukare har en verklig makt, där de kan ställa krav och inte endast komma med önskemål
(Ibid.).
2.4. Varför delaktighet?
Molin (2004) påpekar att en person som upplever delaktighet, också får en viss makt i en
given situation. När delaktighet fördelas är det alltid en fråga om att fördela makt. Delaktighet
i sig inbegriper även ett visst mått av ansvar. Makt kan en person ha oavsett situation; makt
förutsätter inte att det finns en interaktion mellan deltagarna i ett ömsesidigt samspel. Att
definiera delaktighet som en egenskap hos individen blir endimensionellt. Det handlar om hur
denna är aktiv och engagerad vilket brukar benämnas som intrapersonell delaktighet (ibid.).
En beskrivning av delaktighet bör också innefatta vad som händer mellan individerna och
deras omgivning. Omgivningen är de sociala aktörer som brukaren möter, men även den rent
fysiska miljön i omgivningen där ett samspel kan förväntas uppstå. Sålunda kan man förvänta
sig att de flesta former av delaktighet rymmer både objektiva och subjektiva aspekter (Molin,
2004).
2.5. Det goda mötet
Ett jämlikare förhållande åstadkommer som regel ett bättre möte, och därmed också ett bättre
beslut i slutändan. För den sökande innebär olika bemötanden och bedömningar stor osäkerhet
och oro (Blomberg, 2006).
Det uppkommer ofta stora skillnader i implementeringen när lagstiftning möter en praktisk
verklighet. En funktionsnedsatt människa är också en del i ett större nätverk, försäkringskassa,
hjälpmedelscentral, färdtjänst, socialtjänst osv. Möten beskrivs som skiftande beroende på
vilken myndighet personen möter och vilken avsikten är med mötet (Lindqvist, 1999). Det
finns en mängd både skrivna och oskrivna regler som är aktuella i mötet med myndighetsrepresentanter. Samtliga är viktiga att känna till och utjämnar den maktobalans som finns mellan
myndighetsrepresentanten och den funktionshindrade (ibid.). Lindqvist menar att det finns
brister i samsyn bland de många olika huvudmän som figurerar i utredningar om exempelvis
behovsprövningar. Myndighetsrepresentanterna vet inte hur de ska stödja i att ge valfrihet och
inflytande till den enskilde. Funktionshindrade återkommer ofta till betydelsen av att bli bemött av lyhörd personal, som har etisk medvetenhet och visar taktkänsla (Lindqvist, 1999).
Det goda mötet beskrivs som innehållande omtanke, jämlikhet och inlevelse. Mötets utgångspunkter måste vara de enskildas egna berättelser vilket både handläggare och personal är
överens om (Lindqvist, 1999). De måste lyssna respektfullt på de enskildas berättelser, lita på
vad de säger. En förutsättning är att kommunikationen mellan handläggare och personen med
funktionsnedsättning fungerar trots olikheterna i makt och beroendeförhållanden. Det är också
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betydelsefullt att kunna vänta ut en person med kommunikationssvårigheter så de ges möjlighet att säga vad de vill. Det är viktigt att myndigheterna tar de funktionshindrade människornas berättelser på allvar och lyssnar aktivt på dem (Lindqvist, 1999). Om inte så sker kan det
skapa en känsla av vanmakt hos dem, att de inte blir trodda. Bemötandet från assistenter och
boendepersonal måste vara bra för att vardagen ska kunna fungera. De som har möjligheter att
själva välja vilken personal som de vill använda sig av. Har givetvis större möjligheter att
skaffa sig en fungerande vardag (ibid.).
2.6. Rättssäkerhet inom funktionshinderområdet
Det finns perspektiv som förtjänar att belysas i samband med lagstadgade rättigheter. Frågorna om delaktighet, självbestämmande och goda levnadsvillkor är exempel på sådana. De är i
högsta grad levande begrepp som behöver tolkas, vilket i sig genererar rättssäkerhet (Staaf &
Andersson, 2016). Handläggare och utförare inom LSS och även LASS har omfattande
handlingsutrymme i både beslutsfattande och genomförandet av olika åtgärder. LSS toppar
med en rad specificerade extra rättigheter. Den inskränker inte heller rätten enligt andra lagar
som t.ex. hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) eller socialtjänstlagen. Formell och
materiell rätt är de två traditionella områden som rättssäkerhet tillämpas inom. Det är inom
materiell rätt, som LSS faller inom (Ibid.). Att betona etiska aspekter för att uppnå en fullgod
rättssäkerhet är särskilt viktigt när det handlar om människobehandlande organisationer.
Vilket LSS är ett exempel på. Hela handläggningsprocessen ska präglas av etisk godtagbarhet
och värdiga former (Staaf & Andersson, 2016).
Begreppen som diskuteras ovan delaktighet, självbestämmande och goda levnadsvillkor.
Behöver som sagt fyllas med ett innehåll för att få en verklig betydelse. Det ställer höga krav
på personalen som skall förverkliga dessa i utövandet av insatser inom LSS (Ibid.).
Det finns som påpekats ovan ett betydande handlingsutrymme när det gäller tillämpning av
lagen, och olika myndigheter kan se på saken ur varierande synvinklar. Hanteras handlingsutrymmet utifrån myndighetsspecifika normer finns en risk att det uppstår ett glapp mellan
vad som tillämpas och vad som borde tillämpas enligt gällande lag (Erlandsson, 2014a).
Kommunerna har ett lokalt självstyre och det bidrar till att kunna tillgodose lokala behov. Det
innebär också att lagstadgade rättigheter får olika innebörder beroende på var i landet som
brukaren är bosatt. Gränsen där vi inte står lika inför lagen kan mycket väl överskridas lokalt
(Staaf & Andersson, 2016). Insatser genom LSS kan i många fall också tillgodoses genom
SoL, men det finns en avsevärd skillnad mellan de både lagarna: LSS ska tillförsäkra brukaren
”goda levnadsvillkor” (7 § LSS) medan ambitionsnivån i SoL är betydligt svagare (”skälig
levnadsnivå”, 4 kap. 1 § SoL). Personkrets tre, med psykiska funktionsnedsättningar omfattas
inte av rätten till daglig verksamhet. Det finns också en tydlig övervikt av män som
tillerkänns bistånd enligt LSS enligt (Ibid.).
Dessa ”goda levnadsvillkor” är skillnaden mellan de båda lagrummen. Det antyder att det
behövs än mera kompensatoriska insatser för målgruppen med särskilda insatser enligt LSS.
Än vad som är fallet beträffar SoL (Staaf & Andersson, 2016).
Det finns svårigheter när det gäller den lokala tillämpningen av LSS. De rättigheter som tillerkänns den enskilda personer hänför sig till individuella svårigheter och behov som individen
har. Besluten om dessa kommer från en lokalt baserad myndighet, där man tillämpar den generella lagstiftningen. Sociala- och individbaserade förutsättningar kan svårligen beskrivas i
lagtexten utan att den blir väldigt omfattande (Erlandsson, 2014a).

l14

De olika aspekterna av rättssäkerhet brukar benämnas förutsebarhet, likhet, objektivitet, tillgänglighet, människovärde och proportionalitet (Larsson, 2016. s. 202). Erlandsson (2014b)
delar upp rättssäkerhet i formell och materiell rättssäkerhet. Den formella delen baseras på att
regler och normer inom området tas i beaktande samt att rättsskipning och myndighetsutövande ställer krav på likabehandling och kontrollerbarhet. Den materiella delen kan sägas
vara resultatet av rättssäkerhetsgarantin och baseras på de förutsägbara rättsnormerna tillsammans med andra etiska värden. När det handlar om rättstillämpning inom LSS menar
Erlandsson att beslut bör vara rimligt förutsägbara med hjälp av lagen och andra rättskällor
samt att effekten av dem är etiskt godtagbara. Ett annat materiellt rättssäkerhetskrav är att
rättigheterna som lagstiftningen ger även kommer till utryck i den praktiska tillämpningen av
lagen (Erlandsson, 2014b.).
En annan del av rättssäkerhet är den substantiella, vilket är den beräknade sociala effekten av
de beslut som rättstillämparen tar. Dessa måste vara socialt godtagbara för den som omfattas
av dem. De måste också vara individualiserade och ge en socialt acceptabel effekt för den enskilde (Gustafsson, 2002, i Erlandsson, 2014b). Det innebär att beslut inom LSS måste ta hänsyn till individuella faktorer och målformuleringen i lagen tolkas efter lagstiftningen. Det förutsätter kännedom om målgruppen, att socialtjänstens utredning baseras på kunskap om funktionshindrades levnadsvillkor. Vidare förutsätter beslut om LSS-insatser en konsekvensanalys
där beslutsfattare kan överblicka och delvis förutse konsekvenserna av beslutet (Erlandson,
2014b).
Ett gynnande beslut ska som praxis gälla tillsvidare. Det finns skillnader mellan SoL och LSS.
Båda utgör viktig lagstiftning inom välfärdsområdet men i socialtjänstlagen finns inga specifika rättigheter formulerade. Lagstiftningstekniken i LSS utgör en annan rättslig styrmodell
jämfört med SoL, där den senare är individualiserad och baserad på att uppfylla individuella
behov. LSS är mer en lag som ska uppfylla vissa preciserade rättigheter för den enskilde
(Erlandsson, 2014b). Styrmodellen inom LSS ger ett utrymme för en personlig
fingertoppskänsla. Den professionella relationen brukare/personal kan modifieras för att passa
brukarens individuella behov.
När det gäller självbestämmande, är det självklart att all frivilligvård baseras på denna
bärande princip. Modifikationer kan förekomma om det finns svårigheter att ta beslut när det
görs upp en individuell vårdplan. Huvudregeln är att tvångsåtgärder inte får förekomma, utan
frivilliga insatser har företräde (Erlandsson, 2014a).3 Det har förekommit att brukare inte har
kunnat kommunicera sin vilja, vilket medfört att personal fått lov att ”tolka” och upprätta en
individuellt avpassad plan enligt 10 § LSS. Det kan vara svårt att motivera personer med
psykisk funktionsnedsättning att tacka ja till en individuell plan (Ibid.). De kan ha svårt att
fatta beslut, och tackar ja till det som erbjuds utan att vilja individualisera insatserna
ytterligare. I LSS ska det dessutom finna en uttalat god kvalité på insatserna i verksamheten i
enlighet med 6–7§§ LSS. Begreppet kvalitet blir betydelsefullt i rättssäkerhets avseende
menar (Erlandsson, 2014a).
Individuella planer underlättar samordningen mellan olika aktörer, som blir lättare att
koordinera från att ärendet utreds till att det fattas beslut (Larsson, 2016). Verksamhetschefer
och utförarpersonal behöver kompetens i hur kvalitet kan säkerställas. Individuella önskemål
tas tillvara och får vara i centrum. Det finns dock problem med detta som ännu inte är
tillräckligt väl utredda. Personer med svårigheter att kommunicera blir i hög grad företrädda
3

Däremot kan tvångsvård förekomma med stöd av antingen lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) eller enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
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av tredje part. Socialstyrelsen kartlägger för närvarande kommunerna och jämför hur
insatserna tas till vara för att öka rättssäkerheten på området (ibid.).
Personer som söker bistånd enligt LSS är i hög grad beroende av den goda vilja som tjänstemän och myndigheter kan visa i kontakten. Den enskilda brukaren kan sakna förmåga att beskriva sin situation, hen kanske inte kan föreställa sig vilka insatser som kan behövas för att
leva upp till rättigheterna enligt lagen. Det krävs en ingående interaktion mellan sökande och
beslutsfattare, förgången av en grundlig behovsutredning. Besluten i LSS påverkar funktionsnedsattas livsvillkor på ett grundläggande sätt (Erlandsson, 2014a). Den goda vilja som
Erlandsson (2014a) syftar på från tjänstemännens sida gentemot den biståndssökande. Finner
sin analogi i hur bemötande och påföljande insatser realiseras på boende med särskild service.
Relationen mellan personalen där och brukarna, blir en parallell. Där kvalité i utförande kan
utformas på ett flertal vis. Ett sätt behöver inte utesluta eller vara bättre än ett annat. Det kan
bli problematiskt att säkra detta. Hur kan personalen gå till väga för att uppnå de eftersträvade
målen.
När människor upplever brister i bemötandet från myndigheter. Eller på kvalitén på utförda
insatser från olika offentliga instanser med uppgift att ge stöd. Så måste det också finnas
utrymme för att framföra sin kritik och sina synpunkter (Lindqvist, 1999). Många efterlyser
en instans dit man kan vända sig för att klaga. Ofta är det inte en juridisk tvist som behöver
avgöras, utan att få lov att tala om att man känner sig illa behandlad eller inte fått något som
utlovats. Man kan naturligtvis vända sig till någon chef eller annan personal. Många drar sig
för det då de befinner sig i beroendeställning. Man vill inte gärna kritisera någon som kan
bevilja eller avslå, någon som har makten att ge eller inte att ge. Det är en opartisk instans
som efterfrågas, en som är fristående och vars lojalitet inte ligger i den aktuella organisationen
(Erlandsson, 2014a.). Det Lindkvist (1999) och Erlandsson (2014a) beskriver ovan blir
jämförbart med positionen brukaren befinner sig i förhållande till den välvilligt inställda
personalen på boendena enligt LSS. Om brukare känt sig illa behandlade kanske de inte vågar
klaga. Av rädsla för att personalens bemötande gentemot dem ska förändras. Detta inkluderar
även attityder, och den påverkan individer med stark ställning på arbetsplatsen kan utöva på
arbetskollegorna.
Justitieombudsmannen (JO) svarar delvis mot detta behov när det handlar om brister i
bemötande av myndigheter. De prövar årligen relativt många klagomål när det gäller
handläggning av ärenden enligt LSS. Ett urval av dessa beslut publiceras i JO:s årligt utgivna
ämbetsberättelse (Lindqvist, 1999). När det handlar om personer med insatser enligt Sol och
LSS. Finns det i Sol kap. 14, 7§. Beskrivet hur allvarliga missförhållanden eller risk för
allvarliga missförhållanden omgående skall anmälas till inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Motsvarande lagrum inom LSS finns i § 24b. Populärt kallas denna anmälningsplikt
för Lex Sara.
När det handlar om ett rättssäkert maktutövande på särskilt boende, blir detta mera en fråga
om personligt bemötande i den lokala boendemiljön. Att realisera målen inom LSS blir en
fråga om ett individualiserat bemötande, där brukaren ska få uppleva ett jämlikt och
respektfullt sådant av väl utbildad personal. Mötet med personalen blir å andra sidan området
för att kunna utöva inflytande, vara delaktig och kunna vara självbestämmande, för den
enskilde.
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3. Historisk bakgrund
I detta kapitel ges en översikt om hur synen på handikapp och funktionsnedsättningar har förändrats över tid i Sverige. Det ges också en överblick över hur insatserna för dessa har förändrats i en samhällelig kontext.
Under 1600- och 1700-talen var det familjen eller husbonden som var ansvarig för handikappade, samtidigt som det var staten som tog hand om de svårast sjuka och handikappade (Olsson & Qvarsell, 2000). Däri ingick också enligt 1763 års hospitalsordning att varje socken
skulle tillhandahålla ett barnhem. Situationen kunde skilja sig mycket åt mellan välbeställda
och fattiga socknar. Det gjordes en åtskillnad mellan ”ovärdiga fattiga” som kunde arbeta men
inte ville, respektive ”värdiga fattiga” som hade rätt att bli försörjda genom fattigvårdslagstiftningen. Det gjordes gränsdragningar mellan olika typer av handikappade där ”sinnesslöa”
(psykiskt efterblivna, utvecklingsstörda) placerades på hospital, senare (långt in 1900-talet) på
statliga ”sinnesslöanstalter”. Sinnesslöa personer kategoriserades i lagstiftning antingen som
”bildbara” eller ”obildbara”. Som sinnesslö definierades i 1944 års lag om vård och undervisning av bildbara sinnesslöa (SFS 1944:447) den som på grund av bristande förståndsutveckling inte kunde tillgodogöra sig folkskolans vanliga undervisning eller hjälpundervisning.
Som bildbar avsågs utvecklingsstörd som var mottaglig för sådan teoretisk eller praktisk undervisning som meddelades i sinnesslöskola, medan obildbar var den som var intagen på sinnessjukhus eller på statlig sinnesslöanstalt (SOU 2004:118, s. 122). Asylerna blev hem, ofta
på livstid för dem som hamnade där. Prästerna blev skyldiga att bokföra lytta, sinnesslöa, epileptiker, blinda eller döva.
Det växte också fram en filantropisk verksamhet med privata finansiärer. Det blev dessa som
förestod institutionerna där vanföra, sinnessjuka, döva och stumma placerades (Olsson &
Qvarsell, 2000). Det introducerades även en bildningstanke för handikappade. Två kända
exempel på tidiga institutioner för handikappade är Eugeniahemmet (1886) och Tomteboda
blindinstitut (1888), den senare i funktion fram till mitten av 1980-talet. Flera stora institutioner uppfördes i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. En socialpolitisk strävan utvecklades och ansvaret för försörjningen blev mer och mer en statlig angelägenhet. Krav på medborgerliga rättigheter för de handikappade4 började redan utvecklas under 1600-talet i liten
skala. Detta aktualiseras tidvis under tiden ända fram till 1800-talet.
Parallellt florerade olika ideologiska läror som använde en förment vetenskaplig vokabulär.
Ärftlighetsläran är ett exempel. Ett annat exempel är degenerationsläran som utgick från att
det fanns grupper eller enklaver som enbart ackumulerade dåliga egenskaper (Olsson & Qvarell, 2000). Socialdarwinism var en lära enligt vilken alla former av vård och omsorg minskade
släktenas överlevnadsmöjligheter, och låg till grund för det rasbiologiska synsätt som kom att
anammas både av politiker och medicinska expertis. Det är mot den bakgrunden som det statliga Rasbiologiska institutet skapades i början av 1920-talet. Detta dominerande synsätt satte
även avtryck i lagstiftningen, exempelvis 1915 års äktenskapsförbud som förbjöd giftermål
vid sinnessjukdom och sinnesslöhet, samt 1934 års beryktade lag om tvångssterilisering SFS
1934:171) som i första hand riktades mot utvecklingsstörda, de flesta kvinnor. Åtgärder som
tvångssterilisering ansågs bidra till att människor med ”dåliga” genetiska anlag inte skulle för

Begreppet ”handikapp” används inte längre som uppslagsterm. Socialstyrelsen avråder från att bruka det som
synonym till såväl ”funktionsnedsättning” som ”funktionshinder”. (Socialstyrelsen, 2019).
4
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dessa vidare (Olsson & Qvarsell, 2000; SOU 2000:20). 1934 års lag reviderades 1941 (SFS
1941:282) och upphävdes inte förrän utgången av 1975.5
3.1. Idéhistorisk bakgrund
Religionen har spelat en stor roll i synen på människor med handikapp. Kristendomen skärpte
exkluderingen genom föreställningen om synd och djävulens makt (Grunewald, 2008). Samtidigt ägnade kyrkan sig åt välgörenhet. Intellektuellt funktionshindrade var en grupp som intresserade Martin Luther. Han uttalade sig om en tolvårig pojke med någon form av begåvningshandikapp: ”Djävulen tar sådana idioter i sin besittning på det ställe där deras själ skulle
ha suttit”6 (återgivet av Grunewald, 2008, s. 30). Denna uppfattning genomsyrade den protestantiska kyrkan, dvs. att en väldigt skadad människa var mer lik ett djur och därmed sågs som
en varelse som saknade mänskliga behov. Detta går tillbaka till den kristna skapelseberättelse
där människan framställs som gudalik. Grekiska filosofer ansåg att skillnaden mellan människor och djur var att människan har ett förnuft. De österländska religionerna gjorde heller
inga anspråk på gudalikhet. Den protestantiska kyrkan var emellertid ambivalent i sitt förhållningssätt, och om det fanns ett tydligt förklarligt handikapp förstärkte kyrkan sin barmhärtighetsinställning till dessa personer. Det fanns också en föreställning om att handikappade var
beskyddade av Gud (Grunewald, 2008).
Upplysningstiden blev en tid då mänskliga fri och rättigheter började uppmärksammas i Europa, speciellt i Frankrike. En sekulär humanism spreds och medkänsla föreskrevs som en del i
syndaförlåtelsen. Det var drivkraften i välgörenhet och utdelandet av allmosor. År 1789, samma år som franska revolutionen inleddes, bildades det första nationalinstitutet för döva och
blinda i Frankrike, där blindskrift och teckenspråk utvecklades (ibid.). Mänskliga rättigheter
formulerades och ansågs gälla också för funktionshindrade, och det blev aktuellt att börja undersöka vad det innebar att leva med funktionsnedsättningar samt sätta in det i ett medborgerligt och rättighetsperspektiv. I Sverige kategoriserades olika grupper av funktionshindrade och
för detta ändamål användes ”intelligenstester”, där människor kategoriserades i bildbara och
obildbara och som framhölls ovan inrättades särskilda sinnesslöanstalter. Olika kategorier av
funktionshindrade eller ”vanföra” blev begrepp i det samhälleliga medvetandet (Grunewald,
2008).
3.2. Nytt medvetande under 1900-talet
Under 1900-talet har reformerna varit många inom handikappområdet. Omsorgerna har gått
från sluten institutionsvård till mera öppna och mindre enheter. Det har även förekommit tendenser till att införa skolplikt för ”sinnesslöa” om de ansågs vara ”bildbara”. År 1944 infördes
en lag om skolplikt för bildbara sinnesslöa, SFS 1944:447 (Grunewald, 2008), medan den
större gruppen av s.k. obildbara sinnesslöa fortfarande ansågs vara problematisk. På 1950-talet ersattes termen sinnesslöskola med det mera neutrala ”särskola”. Termen obildbar sinnesslö ersattes med höggradigt psykiskt efterbliven.
Högkonjunkturerna under 1960- och 1970-talen gjorde det möjligt att prioritera utvecklingsstörda vars position varit starkt försummad under lång tid. Den ursprungliga omsorgslagen
(SFS 1967:940) som trädde i kraft 1 juli 1968 gjorde det möjligt att med en mängd riktade
bidrag åstadkomma ett uppsving för vård på mindre enheter, i hemmet, eller inackorderingshem. Då bör dock påpekas att denna lag kunde tillämpas med tvång om så krävdes (SOU
2004:118, s. 126). Vid denna tid ökade också intresset för samhällets marginaliserade och en
5

Det bör dock framhållas att kravet på sterilisering vid ändrad könstillhörighet inte upphörde förrän den 1 juli
2013.
6
Luther (1978).
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mängd brukar- och intresseföreningar uppstod, exempelvis RSMH (Riksförbundet för social
och mental hälsa), KRUM (Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering) och (dåvarande)
HCK (Handikappförbundens Centralkommitté) (Grunewald, 2008).
Nya lagar trädde i kraft under 1980-talet. År 1985 antog riksdagen en ny omarbetad omsorgslag (SFS 1985:568). I tid sammanföll detta med socialtjänstreformens grundläggande principer i SoL, vilket också gav avtryck i den nya omsorgslagen. Den ses som en rättighetslag för
psykiskt utvecklingsstörda som genom de särskilda omsorgerna skulle tillförsäkras goda levnadsvillkor. Allt inslag av tvång som fanns i 1967 års lag var borta, det samma gällde tidigare
bestämmelser om undervisning på särskola. Principen var att de särskilda omsorgerna skulle
vara ”grundade på frivillighet från de omsorgsberättigades sida” (SOU 2004:118, s. 129).
Lagen gällde fram till 1994 då LSS trädde i kraft.
1985 års omsorgslag gjorde det också möjligt för utvecklingsstörda och autistiska ungdomar
att flytta in på gruppboenden. En stor utflyttning från vårdhemmen följde de kommande åren.
Motrörelser uppstod som Föreningen för vårdhemsboende förståndshandikappade (1984).
Personalen på gruppboenden upplevde en förbättrad arbetssituation.
De stora institutionerna avvecklades en efter en. I slutet av 1990-talet var denna stora av
institutionalisering genomförd (Tideman 2000; Grunewald, 2008). Vid denna tidpunkt hade
LSS som banbrytande rättighetslag antagits (1993) och trätt i kraft. Assistanslagen LASS
(SFS 1993:389) antogs av riksdagen samma år, 1993. Dessa utvidgade lagar skulle göra det
möjligt för alla med betydande funktionsnedsättningar att få samma insatser som tidigare varit
förbehållet enbart utvecklingsstörda.
3.3. I riktning mot likvärdiga levnadsförhållanden
Ovanstående rubrik har jag lånat från Magnus Tidemans avhandling från år 2000. De likvärdiga levnadsförhållanden som eftersträvas av icke-funktionshindrade blir desamma som
funktionshindrade har rätt till. Dessa mål är eftersträvansvärda så länge de är i linje med de
handikappolitiska målen som är accepterade i samhället. Livskvalitet, eller ett gott liv är det
som eftersträvas för alla medborgare. Svårigheterna uppstår när det gäller att definiera vad
detta innebär för enskilda personer.
Vi kan konstatera att funktionsnedsatta tillhör låginkomsttagarna i samhället (Tideman, 2000)
vilka generellt sett har små möjligheter till lönearbete på den ordinarie arbetsmarknaden. De
konsumerar mer sjukvård, har färre sociala kontakter, lägre utbildningsnivå och är mer passiva på fritiden. De har i genomsnitt sämre levnadsvillkor än normalbefolkningen oavsett arten
av funktionshinder. Ändå har förbättringarna varit stora under 1900-talet. Ett sätt att mäta levnadsförhållanden är genom Statistiska centralbyråns mätningar som pågått sedan 1970-talet.
Det görs på områden såsom hälsa, utbildning, sysselsättning och arbetstider, arbetsmiljö, ekonomi, boendeförhållanden, transporter och kommunikationer, fritid, sociala relationer, politiska resurser, trygghet och säkerhet (Tideman, 2000, s. 49). Det finns i grunden en normaliseringstanke vad gäller hur handikappade ska leva. Utvecklingsstörda har fått möjligheter att
flytta in i gruppboenden, vilket blivit den dominerande formen för boende för vuxna utvecklingsstörda. Ansvaret överfördes från staten till kommunal nivå (Ibid.).
Avvecklingen av institutionerna har medfört stora förbättringar för handikappade som tidigare
vistades där och de bor numera oftast i gruppboenden. Levnadsnivåstudier har en roll att fylla
då det fortfarande finns skillnader i omständigheterna mellan normalpopulationen och de
funktionshindrade (Tideman, 2000).
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4. Tidigare forskning
Detta kapitel ska fungera som en kunskapsbas i förhållande till resultat och diskussionsdelen
av detta arbete. Min strävan har varit att inkludera tidigare forskning om deltagarbaserade undersökningsmetoder, sammanhangsorienterad kartläggning av brukare. Undersökningar vid
ett urval av gruppboenden i Sverige, redogöra för aspekter av maktbalans inom dessa
kategorier av särskilt boende. Vidare presenteras tidigare forskning om alternativa identiteter
för brukare/hyresgäster, samt möjligheterna för att iscensätta delaktighet som en levande
verklighet för enskilda brukare.
Jag har genomfört olika sökningar i ett flertal databaser och bibliotekskataloger, däribland
Summon, Swepub, Social services abstract, Libris, DiVA, Sage Journals online, Libsearch,
Malmö universitets bibliotekskatalog, Högskolan i Halmstads bibliotekskatalog, Malmö
stadsbiblioteks katalog, Routledge handbooks online, Wiley Library Online. Flera bibliotekarier har vid skilda tillfällen varit behjälpliga i ord och handling. Jag har också fått tips och
uppslag av min handledare under uppsatsskrivandet.
Sökord och fraser som jag har använt är: särskilt boende makt, boendemokrati, demokrati på
institution, maktförhållanden i LSS, delaktighet i särskilt boende, inflytande på levnadsvillkor, delaktighet I LSS, medbestämmande på gruppboende, Models for impairment, participation and intellectual disability, influence on living circumstances. Human rights for the
disabled.
Kriterier för att ta med det i min kunskapsöversikt har varit: 1. Att innehållet handlade om
inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning; 2. Att det handlade om
metoder utvecklade för att tillvarata funktionshindrades förmåga till självbestämmande, samt
rätten att kunna leva som andra. Fokus har varit på metoder där de funktionshindrade är huvudrollsinnehavare och att de som har makten över metoden äger den. Denna urvalsram är
subjektiv och gör inte anspråk på att vara fullständig.
4.1. Omgivningsorienterade effekter på livet hos funktionsnedsatta
Omgivningsfaktorer som har betydelse för möjligheterna till självbestämmande emanerade ur
externa faktorer. Verdonschot, de Witte, Reichrath, Buntinx och Curfs (2009) har utarbetat en
forskningsöversikt om indirekta påverkansfaktorer. Studien genomfördes 1996–2006 genom
sökningar i PubMed, CINAHL och PSYCINFO. De tittade på vilka omgivningsfaktorer som
påverkar intellektuellt funktionsnedsattas delaktighet/deltagande i samhällslivet. Denna
systematiska litteraturöversikt omfattar totalt nio kvantitativa och två kvalitativa studier.
Aspekter som räknades som samhällsdeltagande var hemliv, interpersonella relationer och
interaktioner, livsområden, civilt och socialt liv. Omgivningsfaktorer utgjordes av naturliga
omgivningar, förändringar i omvärlden gjord av människor, teknologiska hjälpmedel, stöd
och service, attityder och policys.
Påverkansfaktorer med positiva förtecken var valmöjligheter, möjligheter att delta i skapandet
av policys, småskaliga boendemöjligheter, möjlighet till oberoende, variation och stimulerande utbud i fråga om stödåtgärder, stöd av familj, socialt stöd, teknologiska hjälpmedel, positiva attityder från personal. Faktorer som påverkade delaktighet på ett negativt sätt var känslan
av att inte vara accepterad och dåliga transportmöjligheter.

l20

En studie handlar om funktionsnedsattas deltagande i en organisation (community-based disability advocacy organization). Organisationen befrämjar deltagande för personer med funktionsnedsättningar (Radermacher et al. 2010). Tolv informanter ingick i studien, både personer med funktionsnedsättning och anställda vid de aktuella enheterna. Resultatet av studien
visade att det som var problematiskt med verksamheten var avsaknaden av förmåga och
bristande erfarenhet av att uppfylla en roll. På teamnivå förekom interpersonella konflikter.
Agendan var oklar och individuella behov sattes före organisationens behov. Det fanns en
dålig förståelse för det dynamiska förhållandet mellan de interpersonella och de organisatoriska faktorerna. Inom organisationen fanns en outvecklad förmåga att värdera olika former av
delaktighet. Vidare identifierades att även i en organisation som är anpassad för behoven till
anställda med funktionsnedsättningar kan det finnas en betydande grad av institutionell diskriminering och exkludering. Strategier för att befrämja delaktighet kan vara tillräckligt med
tid för reflektion och stöd, möjligheter för deltagare att vara delaktiga i en konstruktiv planering. Det måste finnas resurser i form av tid, material och rum samt möjligheter för att utveckla det deltagarna är bra på.
4.2. Styrformer och självbestämmande på gruppboende
Flera forskare som studerat intellektuellt funktionsnedsattas handlingsutrymme och möjligheter till självbestämmande har kunnat påpeka stora brister. När det handlar om
självbestämmande och handlingsutrymme (Mallander, 1999; Blomberg 2006; Karlsson 2007).
Brukare som har störst chans att hävda sitt självbestämmande är de med starka företrädare
eller egen stark röst (Jormfeldt, 2016).
Mallander (1999) har studerat olika aspekter av livet inom gruppboenden. Han påpekar hur
styrformerna kan påverka möjligheterna till självbestämmande. Personalens roll kan utövas
passivt eller aktivt. Den inbyggda ojämlika maktstrukturen samman med ett påträngande styrelement kan bidra till att reducera brukaren till ett objekt. Situationer där författaren kunde
observera detta var ofta då personalen upplevde tidsbrist. Handlingen som skulle utföras, t.ex.
inköp, inordnades i ett tidsperspektiv. Det ingick i en daglig instrumentell hantering av regelbundet förekommande händelser. Andra typer av styrelement som beskrivs av Mallander är
diskret styrning och undvikande styrning. Den diskreta styrningen baseras på kognitiv/ideologisk påverkan. Här spelar det stor roll hur personalen hävdar att det normala goda livet är.
Ett exempel som Mallander lyfter fram är taget från kosthållning. Det kan tyckas eftersträvansvärt att ha en god kost. Det ingår som ett element i det goda livet men i exemplet utpekas
grädden som huvudfiende nummer ett där premisserna för ett öppet meningsutbyte om kosten
reduceras till envägskommunikation. Det ”normala” livet som eftersträvas blir liktydigt vad
personalen anser vara representativt för det normala goda livet (ibid, s.343.).
Andra passiva styrformer som personalen använde sig av var att inta en kallsinnig attityd och
att vara manipulativ (ibid.). Dessa utövades i en mix tillsammans med andra styrformer och
var således inte renodlade. Återkopplingsstyrning utövades aktivt och baserades på responsen
som gavs av personal efter utförda uppgifter. Dessa kunde ges eller hållas inne och är ett effektivt styrsätt på mikronivå (ibid.). Personalen kunde hålla inne en respons som brukaren
sökte. Man verkar aktivt genom att förhålla sig passiv. Ett exempel är då brukaren önskade
flytta till en egen bostad men personalen visade ovilja att överhuvudtaget diskutera detta med
personen i fråga. Undvikande styrning utövades också av personalen genom att inte ge sitt
stöd till kontakter de inte gillade att den utvecklingsstörde hade (ibid.).
Folkestad (2003) menar att det är fråga om ett spel med växelvis utövande av makt och motmakt. Detta kommer till uttryck genom olika handlingar. Mallander (1999) har pekat på att
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tidsstrukturer och budget påverkar hur personalen kan möjliggöra handlingsutrymme för
personerna som bor inom det integrerade boendet. En annan styrform är byråkratisk styrning.
När mattiderna blir tvingande eller kvällshygienen måste klaras av innan nästa pass går på, så
har man beskurit förutsättningarna för självbestämmande på ett mycket påtagligt vis
(Mallander, 1999). När det handlade om möjligheterna till självbestämmande. Begränsades
dessa genom två viktiga faktorer. Ett, det var fråga om lönearbete. Med påföljande
tidsstrukturering och progressiv tidsuppfattning. Två, osäkerheten hos en människobehandlande organisation. När det handlade om teknologier och metoder, resulterade i
en mimetisk process. Som kom att innehålla liknande element över allt. Detta arbetssätt antog
rangen av rationella myter, som sedan tog formen av ceremoniella procedurer (ibid.).
Giertz (2012) har undersökt möjligheterna till påverkan och självbestämmande för människor
med bistånd enligt LSS. Empirin baseras på resultaten från två intervjustudier; en med personer som har bistånd enligt LSS och en med bistånd i form av LASS. Författaren har gått igenom möjligheterna till delaktighet i insatserna i tillstyrkta LSS-insatser. Honneth (2000/2003,
i Giertz, 2012) beskriver erkännandet av den funktionshindrade som en i sina behov likvärdig
samhällsmedborgare som fundamentalt. Problemet uppstår när den välriktade omsorgen utövas utan ett fundamentalt erkännande av den unika individen. Då reduceras brukaren till ett
vårdobjekt på stödpersonens villkor. Det finns en spänning mellan den generella rättighetslagen och den individuella tillämpningen av den. Personlig assistans kan designas till att uppfylla intentionerna i lagen. Brukare som har legala företrädare befinner sig ofta i en gråzon i
fråga om självbestämmande och inflytande och gränserna blir oklara (ibid.).
4.3. Självbestämmande bland brukare
Självbestämmande hos äldre intellektuellt funktionsnedsatta är komplext till sin natur enligt
Jormfeldt (2016), som menar att frågan kan studeras utifrån ett kontinuum där ena motpolen
utgörs av starkt självbestämmande och den andra av paternalism. Detta är ett resultat som
framträder i författarens empiriska studie om äldre intellektuellt funktionsnedsatta. De bodde
alla på ett LSS-boende. Möjligheterna till självbestämmande blev starkare genom att brukaren
kunde utöva val. Personal kunde inte alltid förstå hur man kunde stödja förmågan till självbestämmande. Det fanns också villkor dikterade högre upp i organisationen som begränsade
personalens resurser, däribland hur rutinerna är utformade och tillgången på personal. En
aktivitet som husmöten är avsedd att stärka brukarnas inflytande den är också avsedd för dem
att kunna uttrycka sina åsikter och preferenser. Författaren observerade att brukarnas klagomål ofta förhandlades bort eller omformulerades. Personalen var ofta de som hade sista
ordet. De bestämde också dagordningen (ibid.). En förklaring som presenteras av Jingree et al.
(2005 i Jormfeldt 2016) är att personalen kan uppleva en konflikt mellan att å ena sidan
uppdraget att stödja självständigt fattade beslut och å andra sidan att även genomföra
personalens organisatoriska uppdrag.
Giertz (2012) som har undersökt delaktighet och självbestämmande med stöd av LSS menar
att interaktionen mellan brukaren och servicepersonen är av stor betydelse för utfallet. Om det
i mötet dem emellan sker ett ömsesidigt erkännande av jämställdhet och även skillnader, kan
rätten att bli kompenserad för funktionsnedsättning få användaren att agera ut sin autonomi
med stödpersonen som hjälp (ibid.). En slutsats som Giertz lyfter fram är att makt och erkännande blir grunden för den komplexa interaktion som relationen mellan brukare och stödperson bildar. Intentionerna är att tillvarata brukarens intressen på bästa sätt. Missriktat erkännande upplevs som integritetskränkande, relationen enkelspårig och objektifierande. Det är
nödvändigt att erkännandet kommer ur respekten för brukaren som en egen unik individ med
rättigheter och individuella behov som kan tillgodoses. Erkännande från stödpersoner blir en
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katalysator för den enskilde och är enligt intentionerna i LSS, nödvändigt för att kunna förverkliga dessa (ibid.).
Mineur, Berg och Tideman (2009) påpekar som framhållits tidigare att unga intellektuellt
funktionshindrade har sämre levnadsvillkor än befolkningen i övrigt. Kategoriseringen som
utvecklingsstörd leder till känslor av utanförskap. Inflytande över vardagslivet är starkt begränsat, ofta är det anhöriga och/eller personal som utövar mera inflytande (ibid.).
Active support fokuserar på interaktionen mellan brukare och personal och syftar till att brukaren ska få en aktiv och meningsfull vardag. Att kunna engagera sig i meningsfulla aktiviteter är betydelsefullt för graden av livskvalitet. Utövade aktiviteter och relationer är självvalda och individualiserade. Metoden har tagits upp och används i Storbritannien i arbetet
med intellektuellt funktionsnedsatta (Mansell & Beadle-Brown, 2012).
4.4. Self-Advocacy
En annan indirekt möjlighet till självbestämmande är Self Advocacy (SA) för personer med
intellektuell funktionsnedsättning (PWID). SA är centralt för att dessa personer ska ha förmåga att uttrycka sin mening. Det är också betydelsefullt för att kunna ta egna beslut rörande
sina liv. Mallander et al. (2018) har undersökt två föreningar för PWID, Grunden och Klippan. Ett syfte är att undersöka betydelsen av SA för deltagarnas identitet, ett annat att undersöka betydelsen av SA för den sociala situationen för dessa personer. Undersökningen har
genomförts med fallstudier.
En indirekt påverkan sker genom deltagande i SA-grupperna. Grupperna utövar inflytande på
såväl samhälls- som individuell nivå. Klippan är en förening för enbart personer med PWID,
medan Grunden är öppen för alla som vill bli medlemmar. Klippan är beroende av FUB, medan Grunden förlitar sig på det organisatoriska fältet i stort genom sina engagerade medlemmar. Svensson och Tideman (2015) fann att delade erfarenheter var en styrka för deltagarna i
de self-advocacy-grupper som de följt under en period på sjutton år. Deltagarna konstruerade
en alternativ mera positivt laddad identitet åt sig själva än den som ”handikappad” (disabled).
Som samhället traditionellt har etiketterat dem med som en överordnad kategori. I grunden
ville de vara som alla andra med samma värde och rättigheter. Etiketten handikappad
tenderade dock att hänga kvar och färga allt vederbörande företog sig i vardagslivet. I selfadvocacy-grupperna kunde de utveckla alternativ till detta (ibid.).
4.5. Delaktighet i forskningsstudiecirkel
Egard, Nyström, Bach-Jensen, Magnusson, Holmdahl, Lihv och Sjöström (2017) har forskat
om delaktighet i planeringen av insatser enligt LSS. Intresset har i första hand varit riktat gentemot mot personer inom AST (autismspektrumstörning) som antas ha nedsatt förmåga till
kommunikation, socialt samspel och intressen. Projektet har varit uppbyggt som en forskningscirkel med deltagare som till vardags arbetar i företaget Nytida inom daglig verksamhet,
kollo, LSS-boende och pedagogik samt med två lärare/forskare anställda vid dåvarande Malmö högskola. Brukare har dock inte ingått i forskningscirkeln. Cirkelns samtal har dokumenterats och analyserats i förhållande till teoribildning på området socialt arbete, handikappvetenskap och värdegrunderna i LSS. Slutsatserna är av kvalitativ art och specifika för detta
område.
Egard et al. (2017) undersökte utgångspunkter för hur delaktighet kan se ut i arbetet med att
upprätta individuella genomförandeplaner med personer inom autismspektrum. Ett
normkritiskt förhållningssätt är av betydelse för delaktigheten i genomförandeplanen, då
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målen för stödet ska beskrivas utifrån brukarens villkor, inte utifrån vilka normer anhöriga
eller stödpersonal håller sig med. Situationen inom LSS utformas utifrån en föreställning om
hur det ”normala” livet ser ut (Ibid.).
Dokumentationer och individuella planer skapar i sig inte delaktighet menar Egard et al.
(2017). Grunden för delaktighet är kommunikation, relationen till den enskilde och flexibilitet
i utformningen av stödet. I normer kring kön, ålder och sexualitet uppmuntras brukarna att
uttrycka sig fritt och aktivt, medan det kring hälsa, liv, aktiviteter och beteende sker en
interaktion mellan personal och brukare om vad den enskilda människan väljer. Brukare kan
få stöd att välja eller hjälp att arbeta med problemskapande beteenden. Det finns en pågående
dialog mellan dessa förhållningssätt: brukaren som ensam rådande i sitt liv. Eller, som objekt
vilken skapas i sina kontakter med omvärlden (Ibid.).
Egard et al. (2017) pekar också på att man i forskningscirklarna har diskuterat
förutsättningarna för kompetensutveckling för stödpersonalen. Den skulle ske med tonvikten
lagd på pedagogiska metoder, alternativ kommunikation och att skapa förutsättningar för att
kunna diskutera innebörden i ”ett liv som andra”. Det behövs en anpassning och kännedom
om brukarens sätt att kommunicera, eftersom skrivna planer tenderar att stänga brukare ute.
Därmed minskar brukarens grad av inflytande och i förlängningen, delaktigheten. Andra
kommunikationsmöjligheter såsom illustrationer och fotografier kan användas för att
förtydliga mera på brukarens villkor. Det är dock viktigt att ha i minnet att brukare, eller
personer med AST inte deltagit i detta projekt. De har representerats av tredje person (Ibid.).
4.6. Brukarstyrda utvärderingsmodeller
Socialstyrelsen (2012) har publicerat en kunskapsöversikt om delaktighet och inflytande för
brukare i LSS, socialtjänst och psykiatri, vilken berör modeller som aktivt involverar brukare.
Detta innebär att modeller som delaktighetsmodellen faller bort då den ägs och används av
anställda. Brukarstyrda brukarmodeller handlar om hur personer som får insatser ska kunna
påverka sina beslut och deras utformning. Med delaktighet avses här att brukaren är med i en
process som de kan påverka (ibid.).
Fördelar med brukardeltagande är att som beslutar får bättre kunskap om målgruppernas behov och deras erfarenheter (Socialstyrelsen, 2012). Det blir effektivare att utgå från behov
formulerade av målgruppen själva än att andra t.ex. personal tolkar deras behov. Därigenom
utjämnas till viss del den bakomliggande asymmetriska maktobalans som föreligger mellan
brukare och personal och andra myndighetsföreträdare. Brukares behov och hur de uppfattar
olika saker och skeenden kommer i förgrunden istället för de professionellas (utförarna).
Huvudsyftet är således att stärka brukarmedverkan/inflytande över insatserna (Ibid.).
Brukarrevisionen Brukarstyrd Utvärdering och Kvalitetsutveckling (BUKU) genomförs av
Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) på uppdrag av kommuner och landsting som bedriver insatser enligt LSS. BUKU drivs sedan 2006 av Göteborgs
stads Sociala resursförvaltning som huvudman tillsammans med representanter från olika föreningar. Revisionerna görs på uppdrag av stadsdelsförvaltningar, närkommuner eller Social
resursförvaltning i Göteborg. Gruppen granskar i första hand olika boendeformer samt varianter för sysselsättning och arbete. Revisionsgruppen består av brukare från en annan
verksamhet än den som ska undersökas, samt personal och anhöriga. Alla brukarrevisorer ges
utbildning i två dagar, genom erfarna handledare och anställda inom Social
resursförvaltningen.
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Informationen samlas in genom intervjuer och skriftliga dokument. BUKU betonar vikten av
att besöka de berörda verksamheterna för att skapa sig en fyllig bild, men förmedlar ingen objektiv bild som ett resultat av brukarrevisionen. Resultatet är istället en helhetsbedömning av
hur väl verksamheten uppfyller sin funktion för enskilda som bor på gruppboendet. Information samlas in genom en checklista anpassad till verksamheter som bedriver LSS-insatser. Listan utgörs av en uppsättning bedömningsvarianter: ”uppfyller”, ”vissa smärre brister”, ”väsentliga brister”, ”uppfyller inte” (Socialstyrelsen, 2012, s. 32).
Undersökningspanelen intervjuar alltid fyra personal och två anställda. Brukarrepresentanterna genomför intervjuerna, medan samordnaren skriver rapporterna. Undersökningsgruppen
gör en samlad skriftlig utvärdering där förslag till förbättringar görs på både individ- och
verksamhetsnivå. Efter genomförda intervjuer återvänder revisionsgruppen till verksamheten i
fråga och presenterar resultaten för verksamhetschefen, brukare och personal. De diskuterar
också eventuella förbättringar gemensamt (Socialstyrelsen, 2012).
Utvärdering av BUKU-metoden har genomförts med intervjuer med brukarrevisorer, personal
och brukare (Ibid.).
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5. Teoretiska utgångspunkter och begrepp
Valda teoretiska utgångspunkter i kapitel 5 fungerar som underlag för de resonemang som jag
för i kapitel 7, resultat och analysdelen. I kapitel 5 redogör jag för maktperspektiv,
funktionsmodeller och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
(CRPD). Även tidigare forskning kommer här i bruk. Maktteorierna kommer huvudsakligen
ur två välkända sociologers landvinningar. De två är Anthony Giddens och Zygmunt Bauman.
Deras teorier kommer ur senmodernism/postmodernism, och är enligt min mening ännu
aktuella. De betonar inte omvårdnadsrelationer. Det finns inbyggda konfliktytor i dem, mellan
aktörer med olika motiv. Konflikten kommer ur det faktum att de har olika positioner som de
sinsemellan behöver framhäva. Även i de beskrivna funktions/handikapp modellerna uppstår
spänningsfält där de olika aktörerna, tar varierande utgångspunkter. Gemensamt för dem, är
att de alla betonar sin rätt ur de egna perspektiven. CRPD konventionen blir en teori på en
högre nivå, en målsättning och ett rättesnöre för de som ratificerat denna. Det är i
spänningsfältet mellan stödperson/struktur och brukare jag sökt reda ut vilka faktorer som
inverkar på utfallet för den enskilde brukaren.
5.1. Maktperspektiv
Makt och inflytande benämns som närliggande. I avsnittet nedan beskrivs maktbegreppet utifrån några välkända definitioner. Makt handlar i detta arbete om möjligheterna att påverka.
Anthony Giddens (2003) ser den legitima auktoritetens maktutövning som en överenskommelse mellan berörda parter som grund till skillnad från en fullständig maktutövning som
enbart kan utgå från en riktning. Överenskommelsen behöver då inte heller vara legitimerad
på samma sätt. Makt räknas också som en förmåga hos individer och grupper av individer att
uppnå egna mål. Makt utgör en del i praktiskt taget alla relationer. Den asymmetriska maktrelationen mellan anställd och arbetsgivare är ett vardagligt exempel på en sådan (ibid.).
Bauman (1992) menar att innehavare av makt har en relativt stor frihet att handla men att inte
ha makt i en given situation betyder att den med mindre makt får sin valfrihet begränsad av
andra. Han nämner två metoder för att utöka sin egen frihet samtidigt som man minskar andras frihetsgrad. Den första metoden utgörs av tvång, som iscensätts genom att människors resurser – oaktat hur stora de kan te sig blir inadekvata i det specifika sammanhanget. Ett
exempel härpå är den rike bankiren vars stora resurser garanterar hög grad av frihet i flertalet
sammanhang. Dessa resurser saknar betydelse i samma stund han stöter på en knivspets eller
ren rå muskelstyrka på en öde gata (ibid.).
Den andra metoden är enligt Bauman (1992) att utnyttja andra personers önskningar för sina
egna syften. Situationen ifråga manipuleras så att andra människor kan uppnå sina eftersträvade värden bara genom att följa reglerna som makthavaren har bestämt. Ett exempel på detta
är fabriksarbetaren som kan räkna med högre lön om han eller hon arbetar mera utan ställa
kritiska frågor till ledningen. De underordnades värden blir på detta vis resurser för de överordnade utan att de tillställs ett värde i sig (ibid.). Legitimering av makt kan enligt Bauman
göras genom tradition respektive karismatisk auktoritet. En tredje variant är den legalt rationella. Karismatisk auktoritet grundar sig på en tro på att de som predikar dessa värden besitter
egenskaper som gör deras vision sann och garanterar att deras val är korrekta. Vanliga människor kan inte bedöma om det de säger är rätt och riktigt, och kan då inte heller tvivla sin
egen omdömesförmåga. Det känns tryggt att lyda dem i oroliga situationer (Bauman, 1992).
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Den traditionalistiska legitimeringen innebär att auktoritet härleds genom historiska belägg.
Den legitimerade makten blir riktig genom de argument som den för fram, den refererar ofta
till exempel ur historien som grävs fram och visas upp så människor kan sluta upp kring de
värden det förmedlar åt dem. När människor börjar acceptera alla förfäders värden blir de
mindre känsliga för kritik i nuet (Bauman, 1992). Den traditionalistiska legitimeringen respektive den som baseras på karismatisk auktoritet har det gemensamt att de väljer värden åt
oss. Båda förutsätter att vi avstår från rätten att välja värden. Vi blir därmed befriade från eget
ansvar för våra handlingar, de andra kan hållas ansvariga för följderna av våra handlingar
istället (ibid.).
Legalt rationell legitimitet grundar sig å andra sidan på en tro att vissa organisationer samt
deras talesmän, anser sig ha befogenhet, att tala om för oss vad som bör göras. Baserat utifrån
en laglig plikt om vad som förefaller riktigt (Bauman, 1992). De som lyder befallningar fritar
sig från en bedömning av den moraliska halten i en given handling, och behöver heller inte ta
ansvaret om handlingen av någon anledning visar sig vara tvivelaktig. Flyttas värdena som
givna handlingar tjänar bort ur aktörernas synfält, kan dessa handlingar te sig moraliskt klanderfria. Denna kedja av befallningar kan lätt förlängas långt utanför aktörernas synfält, och de
blir därmed befriade från bördan av frihet som är förenad med ansvar för de egna handlingarna (ibid.).
5.2. Makt och möjlighet att påverka
När vi studerar möjligheterna för att påverka, behöver makten inte utövas för att finnas till.
Den består i själva möjligheten att driva igenom sin vilja (Skau, 2018). Det är viktigt att
känna till när det handlar om relationen stödperson och brukare. Möjligheten att påverka är
den springande punkten i en maktrelation. Den kan se olika ut beroende på vilken social
relation den observeras i. Ibland kan deras vilja sammanfalla, då klienten hos socialtjänsten
ska kunna reda ut sina problem och patienten blir frisk. Parterna kan ha olika åsikter om vad
de gemensamma handlingarna ska gå ut på (ibid.) och i det läget har de olika möjligheter att
driva igenom sina viljor. Hjälpapparaten har värden, ekonomiska, juridiska och kulturella
resurser till förfogande. De har skrivna och oskrivna regler om vad som ska anses vara ett
godtagbart leverne. Klienten har en laglig rätt som kan ges eller hållas inne. Det är fråga om
en ytterst ojämlik maktbalans där klienten, eller mottagaren av en insats ligger i underläge i
fråga om att driva igenom sin vilja (Skau, 2018). Makt innebär att bestämma vilka frågor som
ska föras upp på dagordningen. Vissa personer eller frågor utesluts (Blomberg, 2006). Detta
innefattar lägen då en part styr de rådande förhållandena eller motpartens beteende.
Hjälp uppfattas med positiva förtecken medan maktutövande oftast som negativt (Blomberg,
2006). För att kunna hjälpa måste man ha en viss makt. En god hjälpare är inte någon maktlös
person, utan makt kan användas för att såväl hjälpa som att skada (Socialstyrelsen, 2014;
Skau, 2018).
5.3. Handikappmodeller
Medicinska eller individuella modellen
Den medicinska eller individuella modellen är en traditionell modell för förståelse av sjukdom
och funktionsnedsättning som liktydigt med handikapp. Sjukdomen är handikappet och detta
ligger förborgat i kroppen, som i sin tur bärs upp av den sjuka individen. Denna individ kan
betecknas vara handikappad. Denna modell medger en medicinskt orienterad vård, dominerad
av professionella inom dessa domäner. Handikappet är orsakat av sjukdom hos den enskilde.
Modellen har varit förhärskande sedan upplysningstiden. Handikappet ses som en personlig
tragedi som kan behandlas med biofysiologiska metoder. Diagnosen och handikappet kan
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genom rehabilitering förbättras, de sociala konsekvenserna kan modereras och eventuellt
hävas helt.
Den medicinska modellen har haft statens stöd och varit förankrad hos läkarvetenskapen och
andra yrkesgrupper som arbetar med personer med sjukdom. Den har därmed fått en legitimitet av vissa betydelsefulla professioner. Det går att dra en klar gräns mellan ”friskt” och
”sjukt” genom denna indelning och det går att mäta sensoriskt, intellektuellt och i vilken grad
de avviker från det normala (Barnes & Mercer, 2000). Barnes, Oliver och Barton (2002) menar att den medicinska modellen är en professionellt orienterad modell, där de med sakkunskap ”vet bäst”. Man behöver därför inte lyssna på de funktionsnedsattas åsikter; de blir betydelselösa. Ovanstående författare menar också att man skuldbelägger individen då denne blir
onormal. De poängterar också att den medicinska modellen fullständigt ignorerar omgivningens inverkan på uppkomsten av funktionshinder (ibid.).
Sociala modellen
Den sociala modellen har haft sitt starkaste uttryck genom exponenter såsom Union of the
Physically Impaired Against Segregation (UPIAS). UPIAS var den rörelse som i sina manifest
ställde gamla uppfattningar om funktionsnedsättningar åt sidan (Shakespeare, 2014). Modellen har också funnits i USA, Australien och andra länder men har där haft andra uttryck och
en i vidare mening social konceptuell betydelse, ofta med utgångspunkt i ett minoritetsperspektiv (Hahn, 1988: Davis, 1995 i Shakespeare, 2014).
Fördelarna med sociala arrangemang är det tar bort fokus från den individens fysiska eller
mentala brister för att istället belysa på vilket sätt samhället inkluderar eller exkluderar dem.
Den brittiska sociala modellen var avgörande för handikapprörelserna av två anledningar
(Shakespeare, 2014): För det första innebär det en politisk strategi. Om människor med
funktionsnedsättningar blir uteslutna genom samhällets barriärer, så är det bättre att ta bort
dessa barriärer i syfte att inkludera handikappade – hellre än att arbeta med rehabilitering eller
att bota dem (ibid.). Man fokuserade på mänskliga rättigheter, och sättet som sociala strukturer förtrycker funktionsnedsatta på (Högberg, 2004). För det andra var modellen frigörande
för handikappade. Att ersätta en traditionell medicinsk modell med en förståelse av att det är
ett socialt förtryck som orsakar de funktionshindrades prekära situation. Frigörelse och medvetenhet var resultatet. Handikappade behövde inte längre tycka synd om sig själva; de behövde inte förändras. Det är istället samhället som behöver förändras (Shakespeare, 2014).
Man var noga med att skilja på distinktionerna mellan begreppen impairment och disability,
översatt till ”funktionsnedsättning” och ”handikapp”. I UPIAS manifest, Fundamental Principles of Disability som publicerades 1976. Drar man denna skarpa distinktion var ”disability”
först och främst en form av diskriminering (Tøssebro, 2010). Impairment definieras utifrån
individuella och biologiska termer medan disability blir en social kreation. ”Disability” är orsaken till varför ”impairment” kan ses som ett problem (Shakespeare, 2014). Impairment är
ofta orsakade av sociala arrangemang (Abberley, 1987 i Shakespeare, 2014).
Miljörelativa eller moderata sociala modellen
Tøssebro (2010) menar att den relationella förståelsen är en moderat social modell. I Sverige
kallas det för, det miljörelativa handikappbegreppet. Båda dessa växte fram under 1960-talet
och orienterade sig gentemot en förståelse för hur handikapp uppstår och vilka uttryck de tar.
Tøssebro nämner att professor Ivar Lie beskrev kärnan i att uppleva en funktionsnedsättning
är att bli satt utanför deltagande i livssammanhang som anses viktiga i samhället man lever i.
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Huvudsakligen handlar det om praktiska saker som beror på ett bristande samspel mellan
funktionsförmåga hos personen och funktionskraven i omgivningen (ibid.).
Lie benämner det deltagandebaserad förståelse. Relationen mellan individen och miljön blir
central för hur sakernas tillstånd utvecklas. Miljöns betydelse blir avsevärd och kommer att
vara avgörande för hur en person upplever sin sociala omgivning (Tøssebro, 2010). År 1982
fick Mårten Söder uppdraget att översätta Världshälsoorganisationens ICIDH som två år tidigare hade publicerat sin klassificering av funktionsbegränsning (impairments), begränsning av
förmåga (disabilities) och handikapp (handicaps). Söder förespråkade ett flexibelt handikappbegrepp snarare än ett miljörelativt, funktionellt snarare än klassificerande (Holme, 2000). En
kritiker av ICIDH var också filosofen Lennart Nordenfelt som framhöll att alla människor
kunde visa upp ett handikapp beroende på vilka behov och mål som de har behovsrelaterat
mer än miljörelaterat. Han ifrågasatte också det kausalsamband som han ansåg att WHO satte
upp mellan skada och funktionsnedsättning (ibid.).
Publiceringen av ICIDH år 1980 var redan från början tänkt att vara ett provisorium, ett ”försöksändamål” (Socialstyrelsen 2003, s. 9). Efter WHO:s fortsatta utvecklingsarbete sjösattes
år 2001 ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF; svensk
översättning och bearbetning Socialstyrelsen 2003). ICF beskrivs i en senare framtagen manual som ett ”ramverk för att organisera och dokumentera information om funktionstillstånd
och funktionshinder” (Socialstyrelsen 2016, s. 9). ICF har ersatt ICIDH:s tredelade begreppsindelning med funktionstillstånd som beskrivs som en ”dynamisk interaktion mellan en persons hälsotillstånd, omgivningsfaktorer och personliga faktorer” (ibid.).
5.4. Delaktighet som centralt begrepp i ICF
ICF beskrivs som en integrerad biopsykosocial syntes. Avsikten är att genom ett neutralt
språkbruk kunna återge både positiva och negativa aspekter av olika funktionstillstånd.
Funktionshinder och funktionstillstånd är enligt ICF: (Socialstyrelsen, 2016). ”resultaten av
interaktionen mellan personens hälsotillstånd och omgivning” (Socialstyrelsen 2016, s 10).
Informationen i ICF är organiserad i två delar: (1) Funktionstillstånd och funktionshinder.
Denna är i sin tur uppdelad i domänen kroppsfunktioner och kroppsstrukturer och aktiviteter
och delaktighet, och (2) Kontextuella faktorer, som består av delarna omgivningsfaktorer och
personliga faktorer (ibid.).
Det är fel att dra slutsatser om funktionshinder baserade på diagnoser. Eller att basera slutsatser om delaktighetsinskränkningar baserade på begränsningar i funktioner. Dessa faktorer
bör dokumenteras och empiriskt utforskas i ett sammanhang (ibid.).
Delaktighet (participation) definieras som engagemang i en livssituation enligt ICF. Varje
handling kan sägas utgöra ett exempel på delaktighet. Särskilt i ett socialt sammanhang. Aktivitet och delaktighet är dock separata begrepp. Det krävs noggranna överväganden för att
särskilja dessa. Funktionstillståndet kan förändras avsevärt i olika kontexter. Genomfört med
eller utan assistans. Separata genomförandeprofiler kan konstrueras, designade i förhållande
till varierande omgivningar. I figur 1 återges en skiss över olika faktorer relaterade till en individs funktionsnivå (Socialstyrelsen, 2016).
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Figur 1. Faktorer relaterade till en individs funktionsnivå (Socialstyrelsen, 2016).

Begreppet delaktighet är relaterat till andra komponenter i ICF. Formell tillhörighet till en
förening, är en basal form av delaktighet. Den subjektiva dimensionen som också omfattas i
ICF betonar, känslan av delaktighet (Molin, 2004).
Delaktighet och jämlikhet innefattas båda i en pågående utvecklingsprocess. Detta är två
olika, var för sig betydelsefulla begrepp. Flera författare har tolkat det som att delaktighet
handlar om att göra samhällsutbudet tillgängligt (Chaib, 1989; Sköld, 1997 i Molin, 2004).
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD; se nedan avsnitt
5.6) talar egentligen om förutsättningarna för att kunna skapa full delaktighet. Om samhället
är tillgängligt i olika avseenden men sedan inte används av brukarna, så är det väldigt
tveksamt till om det föreligger delaktighet. Relationen mellan delaktighet och tillgänglighet
skulle kunna formuleras som att det går att kräva tillgänglighet. Delaktighet och kunskap är
ingenting man kan få, utan det är någonting som måste erövras. Det kan inte ges bort i en
färdig form (Molin, 2004).
5.6. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) ratificerades av
den svenska regeringen i slutet av 2008 och trädde i kraft i januari 2009 (SÖ 2008:26). I artikel 1 anges vilka som omfattas av konventionen:
Personer med funktionsnedsättning innefattar bland annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan
motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. (SÖ 2008:26,
s. 5)

Artiklarna berör områden som respekt för den enskilda personens värdighet, dennes frihet att
göra egna val, icke-diskriminering samt allas likvärdighet inför lagen. I artikel 6 lyfts särskilt
fram kvinnor och flickor med funktionsnedsättning, då dessa är utsatta ”flerfaldig diskriminering” varför konventionsstaterna ska ”vidta åtgärder för att säkerställa att de fullt och likaberättigat åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter” (ibid., s. 9). I artikel 7
berörs barn med funktionsnedsättning och bl.a. understryks att barnets bästa ska komma ”i
främsta rummet” när det gäller åtgärder för dessa barn (ibid., s. 10). Konventionsstaterna ska
se till att dessa barn ”åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika
villkor som andra barn” (ibid.). I artikel 8 fastslås att länderna ska vidta åtgärder för att ”höja
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medvetandet i hela samhället, däribland på familjenivå, om personer med funktionsnedsättning och för att främja respekten för deras rättigheter och värdighet” och att man ska ”bekämpa stereotypa uppfattningar, fördomar och skadliga sedvänjor” som personer med funktionsnedsättning utsätts för (ibid.).
Konventionen medför inga nya rättigheter, utan dess syfte är ”att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter” (prop. 2008/09:28 s. 6).
Vad som däremot är betydelsefullt är att det till konventionen finns kopplat ett frivilligt (fakultativt) utformat protokoll ”som innebär att enskilda personer eller grupper av personer har
möjlighet att klaga till en övervakningskommitté om de anser att deras rättigheter är kränkta”
(ibid.). Den utpekade staten ska sedan inom sex månader skriftligen yttra sig över klagomålet
och redogöra för eventuella åtgärder som vidtagits (artikel 3 i protokollet, SÖ 2008:26, s. 40).
Berörda länder är också skyldiga att regelbundet lämna in en rapport till kommittén där de
beskriver hur de följer och arbetar med rättigheterna i konventionen, varefter FN ger skriftlig
respons och kommentar; Sverige lämnade in sin första rapport 2011 (denna återfinns på
webbplatsen hos Myndigheten för delaktighet, MFD).
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6. Metod och metodologiska överväganden
I detta kapitel beskriver jag studiens övergripande forskningsansats, mina metodval samt metodologiska överväganden. Här ingår också förförståelse, en kort presentation av författarens
professionella bakgrund.
6.1. Övergripande forskningsansats
Induktion och deduktion är två förklaringsmodeller som tillämpas i forskning. Induktiv ansats
går från enskildheter till en allmän sanning. Ett induktivt arbetssätt innebär att teorin genereras med stöd av det empiriska materialet. Deduktion å andra sidan baserar sig i en generell
regel som pekar intresset i riktning mot det särskilda enskilda fallet (Alvesson & Sköldberg,
1994). En hypotetisk-deduktiv metod innebär att forskaren utgår från givna hypoteser som
emanerar från en eller flera teoribildningar, och dessa hypoteser antingen verifieras eller
falsifieras (Bryman 2011).
Ett tredje alternativ som kallas abduktion är den modell jag använder i föreliggande studie. I
det fallstudiebaserade arbetet tolkar jag enskilda fall utefter ett teoretiskt mönster. Om mönstret är riktigt förklarar detta fallet. Tolkningen styrks genom att ytterligare iakttagelser läggs
till efterhand. Under processens gång utvecklas empirin, samtidigt som den teoretiska delen
justeras. Metoden kombinerar därmed element från induktion och deduktion. Den skiljer sig
genom att inrikta sig på underliggande mönster, samtidigt som den inkluderar förståelse som
en ytterligare dimension (ibid., s. 42).
Nedanstående skiss illustrerar denna vetenskapsteoretiska förklaringsmodell.

Källa: Alvesson och Sköldberg 1994, s. 45.
Figur 2. Abduktion.

6.2. Val av metoder – fördelar och begränsningar
De metoder jag valt att använda är alla i flitigt bruk inom samhällsvetenskaplig forskning:
semistrukturerad enskilda intervjuer, enkätstudie och fokusgruppsintervjuer. Avsikten med att
använda kombinerade tekniker dvs. vad som i metodlitteraturen brukar benämnas triangulering är att ”få en extra kontroll av resultatens giltighet och relevans” (Bryman, 2011, s. 656).
Jag väljer att i samma studie kombinera både kvantitativ och kvalitativ forskning, s.k. flermetodsforskning (mixed methods research; Bryman, 2011, kap. 23). Detta kan bidra till att analysen blir mer heltäckande och fullständig. De båda metoderna kan förklara varandra och genom triangulering förstärka varandras slutledningar. Oväntade resultat kan uppstå och tolkas
på ett fruktbart sätt utifrån de olika angreppssätten (ibid., s. 560ff.).
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De specifika metoder som jag använt är individuella kvalitativa intervjuer med hyresgäster
vid LSS-boende, och fokusgruppsintervjuer med baspersonal vid sistnämnda boendeform
respektive ledningsgrupp med sektionschefer. Det blir även aktuellt med en metodkombination som är sekventiell och består av både kvalitativa och kvantitativa inslag (enkäterna) se
vidare avsitt 6.3.4 nedan.
Intervjuerna baseras på utsagor om vad intervjupersonerna säger, inte vad de faktiskt gör. De
påverkas av forskarens identitet till ”anpassade” svar (Denscombe, 2018). Data ifrån
intervjuerna som jag tolkat som tillförlitliga, bekräftas genom resultat från enkäter och
fokusgrupper. En fördel med enskilda intervjuer är att de kan genomföras relativt enkelt och
snabbt. Den producerar också ofta detaljerade redogörelser.
Enkätstudien har fördelen att den är lätt att administrera. Respondenten kan själv välja när de
vill besvara frågorna. Det sociala klimatet har betydelse för hur djupgående svaren blir. Personpåverkan eller ”intervjuare effekten” blir obefintlig, då alla får samma frågor. Svarsfrekvensen i studien var dessutom hög (24 av 26 utskickade). Frågorna bestod av ja/nej-frågor
med möjligheter att skriva detaljerade svar. Nackdelar med enkäter är att forskaren inte har
möjlighet att kontrollera sanningshalten på plats. Förhandsangivna svarsalternativ kan påverka svaren så att de mera passar in i forskarens tankegång, snarare än att öppet redovisa
informantens uppfattning i frågan (ibid.).
Fokusgruppintervjuer kan användas när syftet är att fånga in gruppens diskussioner i olika
frågor och hur interaktionen fungerar i gruppen (Bryman 2011, s. 460). Olika åsikter kan
förmedlas genom ordmatchning eller tillägg (Dahlin-Ivanoff, 2017). En nackdel med
fokusgruppmetoden är att individuellt avvikande åsikter inte framförs. Enskilda deltagare kan
inta en dominerande position som hämmar andra deltagare från att uttrycka avvikande
synpunkter. Givetvis har det stor betydelse om deltagarna känner varandra sedan tidigare, om
de kanske tillhör samma arbetsgrupp. De kan i så fall prata mer obehindrat med varandra.
Sammanhanget påverkas även av gruppledarens sätt att introducera gruppen och introducera
ämnena som ska diskuteras. Resultaten från fokusgruppernas diskussioner kan sägas ge en
bredare bild än intervjuer med enskilda (Gullacksen, 2016). I tabell 2. I avsnitt 6.2.4
sammanfattas valet av metoder samt hur de kombineras i följd.
6.2.1. Enskilda intervjuer
Det är viktigt att försöka förstå hur informanterna (hyresgästerna) upplever sin verklighet. De
individuella intervjuerna består av enskilda frågor och är inspirerade av SKL:s Pict-O-Stat
undersökning (Erdfeldt, 2016). Jag har tematiserat intervjufrågorna och delat upp dessa i
delaktighet, självbestämmande och inflytande för att kunna konkretiseras till enkla frågor
rörande hyresgästens livsvillkor. Dessa individuella intervjuers syfte är belysa det generella
genom att studera det specifika (Denscombe, 2018).
Kvale och Brinkmann (2014) nämner tematisering som ett väsentligt inslag när forskaren
utformar en intervjuguide då frågor om varför, vad och hur ska kunna besvaras. Vad handlar
om intervjuarens förkunskaper om ämnet; varför berör klarläggande av syftet med studien,
medan hur handlar om att skaffa användbar kunskap om olika tekniker i vardagen. Mitt forskningssyfte tydliggörs genom tematisering. Mina föreställningar om ämnet har varit tydliga
och ingående eftersom jag har arbetat inom de aktuella undersökningsområdena i flera år.

l33

De semistrukturerade intervjuerna som jag genomförde med tre enskilda hyresgäster ägde rum
hemma hos respektive brukare (se vidare avsnitt 6.6. om urvalsprocessen). Intervjuerna genomfördes i närvaro av en stödpedagog vid det aktuella LSS-boendet.
6.2.2. Fokusgruppsintervjuer
Fokusgrupper kan sägas vara ett slags gruppintervju där forskaren samlar in data för speciella
forskningsändamål. Genom fokusgruppsintervjun får forskaren en bild av samspelet mellan
deltagarna i gruppen, hur de argumenterar och resonerar kring olika frågor (Bryman, 2011, s.
460; Wibeck, 2010). Följande nyckelfrågor ställdes initialt:



Vad bör enligt er bedömning ingå för att kunna förverkliga målsättningarna i er
verksamhet rörande inflytande och delaktighet?
Hur ser ni på möjligheterna att kunna tillgodose individers önskemål/behov då det
påverkar helheten på boendet?

Kärnan i fokusgruppsintervjuer är enligt Dahlin-Ivanoff (2017) den kollektiva förståelsen av
materialet som förmedlats i fokusgruppen. Detta preciseras genom några enkla meningar från
fokusgruppsledarens sida. Det förutsätts att deltagarna interagerar i gruppen, att det finns en
tillåtande kontext, att deltagarna får makt, att man förmedlar en delad erfarenhet, att det är
möjligt att aktualisera ett medvetandegörande i gruppen (Liamputtong 2011; Litosseliti 2013;
Morgan 1997; Krueger & Casey 2015; Silverman 2004 i Dahlin-Ivanoff, 2017).
Syftet är att få fram ny kunskap genom denna induktiva och kvalitativa metod. Kunskapen
byggs upp genom att människor interagerar i en lärandeprocess. Gruppdiskussionens mål är
inte att uppnå konsensus mellan deltagarna, utan olika sinsemellan disparata åsikter får gärna
komma fram och ställas mot varandra. Deltagarna stimuleras till att belysa frågor ur olika synvinklar, de inspireras och lär sig av varandra genom diskussionerna. De kan uttrycka liknande
erfarenheter på många olika sätt, exempelvis genom ordmatchning eller med en nytillkommen
mening i orden för dem (Dahlin-Ivanoff, 2017). Ett spektrum av olika erfarenheter från en liknande sfär ger en solid grund för erfarenheterna hos gruppdeltagarna. De måste kunna antas
ha goda kunskaper inom ämnet och samtidigt också kunna härbärgera och uttrycka olika
åsikter (Ibid.). Det är viktigt att vara medveten om de olika sociala kategorier som påverkar
deltagarnas interaktion i en fokusgrupp. Dessa påverkar vilka förväntningar som finns i gruppen, vilka förutfattade meningar man håller sig med och de maktordningar i samhället som
hänger samman med de sociala kategorierna, vilket brukar benämnas intersektionalitet (Madriz, 1998, 2000; Wilkinson, 1998, I: Dahlin-Ivanoff, 2017). Exempel på dessa är kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet, religion, sexualitet.
6.2.3. Enkätstudie
Studierna inleddes med att enkäterna skickades ut i januari 2018. Enkäten består av tre frågor:




Hur beslutar ni i angelägenheter som påverkar hyresgästerna som helhet?
Finns det något forum där hyresgästerna kan göra sin röst hörd om vad de vill?
Arbetar ni för att förverkliga ”delaktighet” och ”självbestämmande” för den enskilde?

De två senare har fasta ja/nej-svarsalternativ. I samtliga tre frågor finns möjligheter att ge
mera omfattande egenformulerade svar. Syftet med denna är att samla information från ett
flertal aktörer samt att sondera terrängen inför fokusgrupperna.
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6.2.4. Metodkombination (flermetodsforskning)
Med hjälp av en strategi som metodkombination kan olika kontrasterande metoder användas
för att ge en mera fullständig bild av det aktuella problemområdet för min undersökning. Detta tillvägagångssätt brukar också benämnas triangulering. Några av metoderna ger ett resultat
som sekventiellt ger en mer fullständig bild av den övergripande forskningsfrågan.
Genom enkätundersökningen fick jag uppslag till hur diskussionsfrågor i fokusgrupperna
skulle kunna utformas. Då enkäterna skickades till en bredare grupp respondenter fick jag in
uppslag hur man såg på ämnet i de aktuella målgrupperna. Denna metodtriangulering gör att
det blir möjligt att jämföra data som samlats in via olika metoder och analysera materialet från
olika synvinklar.
Data som inhämtats från olika informanter vid olika tidpunkter under cirka sex månader. har
samlats in genom att använda olika metoder (fokusgrupp, individuella intervjuer, enkäter).
Empirin är insamlad från olika kategorier av personer i form av sektionschefer, stödassistenter
och stödpedagoger och brukare (även benämnda hyresgäster). De har alla berättat om sina
upplevelser av värdeorden inom LSS såsom delaktighet, inflytande, självbestämmande och
integritet. Även platstriangulering, dvs. olika geografiska områden, har tillämpats (södra
Sverige). Data byggs upp genom omväxlande bruk av kvalitativ alternativt kvantitativ metod.
Tabell 1. Morgans klassifikation av flermetodsforskning.

Jag har eftersträvat att tillämpa Morgans metod för flermetodsforskning i detta arbete
(Bryman, 2011).
Nedan beskrivs i tabell 2 hur detta har gått till. Enkäter, fokusgrupper och individuella intervjuer finns inlagda, samt från hur många kommuner det insamlade materialet kommer från. I
vilken ordningsföljd (sekvens) undersökningen har genomförts, samt kvantitativ respektive
kvalitativ ansats. Jag började med en kvantitativ ansats genom att skicka ut ett enkätformulär.
Efter initierade kontakter följdes dessa upp med fokusgrupper (kvalitativ ansats). Jag genomförde sedan individuella intervjuer vid en enhet belägen i en av de fem kommunerna. Kvantitativ ansats 1 följdes upp med en sekvens med kvalitativ dito 2, vilka därefter följdes upp en
kvantitativ sekvens 3. I fjärde och sista delen genomförde jag en kvalitativ analys.
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Tabell 2. Illustration över metoder och material.
Undersökning: Delaktighet och inflytande för hyresgäster i LSS-boenden. Förfrågan har ställts
genom mejlutskick i december 2017 till fem kommuner.
Kvalitativa metoder: Två fokusgruppintervjuer Kvantitativ ansats: Enkät utskick med missiv. Svar
med personal: En med tre sektionschefer, den har returnerats via epost eller med ordinarie
andra bestående av fem stödassistenter. Tre
postgång under januari/februari 2018.
individuella intervjuer med hyresgäster, alla
genomförda i februari/mars 2018.
Målgrupp: LSS-boenden i fem kommuner i
Forskningsmetoder baserade inom såväl kvantisödra Sverige.
tativ metod (enkät) som kvalitativ metod individuella intervjuer och fokusgrupper.

Detta tillvägagångssätt ökar studiens validitet, då data sinsemellan som samlats in kan bekräfta och förstärka varandra. Det ger forskaren goda möjligheter att kontrollera bias i resultaten.
Det ger också komplementära data av fynd som är olikartade, men relaterade till varandra
(Denscombe, 2018).
Vanligt inom flermetodsforskning är att använda inslag från kvalitativ respektive kvantitativ
forskningstradition. Dessa kan genom en träffsäker kombination sättas samman till något som
är fördelaktigt för syftet med den här uppsatsen. Begreppet metodkombination mångfaldigas
genom att innefatta även forskningsstrategi, forskningsdesign och olika metoder med
varierande grad av kvalitativ respektive kvantitativ ansats (Denscombe, 2018). Grunden för
att använda triangulering är ett antagande att det går att förstå ett socialt fenomen bättre om
det betraktas ur olika synvinklar. Triangulering emanerar ursprungligen från trigonometrin där
de geometriska lagarna för trianglar dikterade villkoren. Man kan lokalisera en viss punkt
exakt, om man ser den från två andra kända positioner. Det är då av betydelse att känna till
vinklar och avstånden från dessa. Detta förfarande har sedan anpassats för att passa praktiken
inom samhällsvetenskaplig forskning (Ibid.).
6.3. Urvalsprocess
Urvalet är baserat på en princip om att undersöka omständigheterna i liknande målgrupper.
Dessa skiljer sig dock åt genom att empirin emanerar från olika skikt inom populationerna.
Jag ställde frågan om att medverka i en enkätundersökning till aktörer vid LSS-boenden. Utskicken gick ut till fem kommuner – samtliga belägna i södra Sverige. Jag tänkte genom denna inledande metod för att kunna få kontakt med relevanta aktörer i strategiska positioner.
Enkäten skickades till sektionschefer, verksamhetschef och LSS-handläggare i berörda kommuner. Formulären skickades sedan vidare till anställda stödpedagoger och stödassistenter på
enheterna. Detta förfarande liknar i effekt ett snöbollsurval (Denscombe, 2018), där en
person hänvisar vidare till nästa. En person som fått förfrågan om att medverka, hänvisade till
en annan. Detta kan beskrivas som en kumulativ process. Detta fungerade bra så länge denna
andra person som man hänvisade till uppfyllde kriterierna för att vara relevant i
undersökningen.
Jag har haft för avsikt att samla data från olika kategorier inom forskningsområdet, nämligen
LSS-boenden inkluderande personal i chefsställning, baspersonal och hyresgäster. De senare
med en bostad i nämnda gruppboenden med stöd av LSS. Ett kriteriebaserat urval har gjorts.
Avsikten var att inte involvera någon av de större kommunerna i södra Sverige, utan i stället
söka kontakterna närmast i de områden som kan betecknas som medelstora till små, då
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antalen LSS-boenden i dessa områden skulle vara möjliga att ringa in lättare och söka kontakt
med genom mejlutskick.
Teoretiskt sett har detta förfarande drag av subjektivt urval (Denscombe, 2018). Förfrågningar
skickades ut till personer som har egen kunskap i ämnet. Det handlar om personer med speciella förutsättningar för att kunna ge flerdimensionella utsagor i svaren. Tanken var också att
indirekt kunna nå målgrupperna genom att välja strategiska utskick om förfrågan att medverka. Huvudpersonernas upplevelser av delaktighet och inflytande i sin livssituation, kunde endast nås genom indirekta förfaranden. Huvudmän och servicepersonal var de som hade möjlighet att öppna vägen till hyresgäster/brukare, och fungerade därmed som s.k. grindvakter
(Bryman 2011, s. 384ff.).
I november 2017 började jag skicka ut förfrågningar om att medverka i undersökningen.
Dessa var preliminära och inriktade på medverkan genom en enkät och/eller genom fokusgruppsintervjuer.
6.4. Genomförande av intervjustudierna
Två separata fokusgruppsintervjuer genomfördes våren 2018. En med en grupp med sektionschefer och en med en personalgrupp. Chefsgruppen bestod av tre informanter en man och två
kvinnor. Personalgruppen bestod av fem personer, alla kvinnor. Även de enskilda brukarna
var kvinnor i varierande åldrar.
Det blev också tillfälle att träffa tre hyresgäster vid ett LSS-boende för att genomföra semistrukturerade intervjuer. Jag hade en intervjuguide förberedd med frågor åt dem sedan tidigare. Frågorna är inspirerade av SKL:s Pict-O-Stat brukarundersökningar (Erdfelt, 2016). Intervjuguiden som jag använde hade dock bearbetats för just detta ändamål. Intervjun ägde rum
hemma hos informanterna i deras respektive lägenheter. Jag träffade dem tillsammans med en
stödpedagog på det aktuella gruppboendet.
Intervjuerna genomfördes efter varandra i rad samma eftermiddag. Orsaken till detta var att
informanterna var tillgängliga vid denna tid. Talbarheten hos dem varierade i hög grad, från
enstaviga, mumlande svar i stil med ”ja”, ”nej” till utpräglat välformulerade svar. I något fall
bestod svaret i ett vagt hummande som kan vara svårtolkat. Särskilda hänsyn har tagits i
utformning av frågor i genomförande och bemötande, då dessa informanter tillhör en särskilt
känslig grupp (Vetenskapsrådet, 2002). Förfrågan hade tidigare skickats ut och distribuerats
via sektionschefen på det aktuella boendet. Hyresgästerna hade tillfrågats av sina kontaktmän
på boendet och velat medverka. Även legala företrädare hade informerats och i
förekommande fall också anhöriga.
En fara är att go native, ett begrepp från antropologin som betecknar någon som filtrerar allt
genom undersökningsgruppens kulturella glasögon. I min undersökning handlar det om hur
jag formulerat frågor som pekar i riktning mot. Hur den asymmetriska maktrelationen påverkar den svagare parten. Hyresgästen eller brukaren. Det finns i allmänhet även en asymmetrisk maktrelation mellan intervjuare och intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 2005; Kvale, 2006 i Kvale & Brinkmann, 2009), vilket är viktigt att som intervjuare vara medveten om.
Hederlighet, kunskap och erfarenhet är de faktorer som bidrar till att generera en kvalitativt
hållbar forskning. När det kommer till etiska förfaranden blir den kvalitativa beskrivningen av
världen det redskap som gör att man som forskare kommer fenomen tillräckligt nära för att
kunna gå utöver formella etiska principer. Det är således ur den rikhaltiga erfarenheten av
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etiskt bedömningsbara berättelser som en praktisk visdom blir möjlig att använda. Dreyfus
och Dreyfus (1990) i Brinkman & Kvale 2009) menar att det finns möjlighet till färdighetsinlärning av etiska kunskaper (ibid.).
Tabell 3. Antal genomförda intervjuer i studien.
Kategori

Fokusgrupper
Sektionschefer
1
Stödassistenter/stödpedagoger
1
Övriga
Enskilda brukare
TOTALT
2

Individuella
intervjuer

3
3

6.5. Genomförandet av enkätstudien
Förfrågningar skickades ut under december 2017 och januari 2018. För de som tackade ja till
att medverka i min undersökning, skickades det ut enkäter. De övergripande frågorna är
desamma både i enkäterna och fokusgrupperna, men delfrågorna i fokusgrupperna har
anpassats efteråt för att bättre svara mot undersökningsgruppens profil. De besvarade
enkäterna returnerades tämligen snart av respondenterna, men i något fall dröjde det upp till
en månad innan enkäten skickades tillbaka. Totala antalet besvarade enkäter uppgick till 24 av
26, vilket gör att svarsfrekvensen är mycket hög. Åtta av enkäterna besvarades av sektions/enhetschefer, tretton av stödassistenter/stödpedagoger/habiliteringsassistenter samt tre av omsorgsförvaltning/övrig personal. Den höga svarsfrekvensen kan förklaras med att enkäterna
skickades vidare av berörd sektionschef till anställd baspersonal på enheterna.
Tabell 4. Antal besvarade enkäter.
Enheter
LSS-boenden
Verksamhetschefer
LSS-handläggare
TOTALT

Antal besvarade enkäter
20
2
2
24

Intresseutskick med missiv
22
2
2
26

6.6. Bearbetning och analys
Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant. Därefter har jag tematiserat fokusgruppsintervjuerna genom koder som bestämdes i anslutning till intervjuutskrifterna till att svara mot
studiens syfte och frågeställningar, dess ”varför” (Kvale & Brinkmann, 2014). De huvudtemana som utvecklades vid ”rad för rad”-kodning och vid framväxten av relevanta kategorier/teman är: delaktighet, inflytande, integritet, leva som andra och självbestämmande.
Kodningen är ett sätt att skapa betydelse genom att i språklig mening tilldela betydelser. Kodning är en mycket vanlig del i kvalitativ metod. Problemen med att koda ett narrativt material
är att kontexten kan gå förlorad (ibid.). Genom att abstrahera textstycken förloras den sociala
meningen i berättelsen. Redan före insamlandet av empiri hade jag bestämt mig för att bruka
speciella begrepp som verkade användbara som tema för vidare analys (Bryman, 2011).
På samma sätt har jag gjort med enkätsvaren men med den skillnaden att jag där har sammanfattat svaren. Orsaken till detta är förekomsten av många identiska svar. Då kan det räcka att
ha med något av dessa som representativa svar. De individuella intervjuerna har även de sammanfattats i två av fallen medan den tredje mera uttömmande intervjun har tematiserats på
samma sätt som vid fokusgruppsintervjuerna.
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6.7. Studiens tillförlitlighet
I kvalitativt inriktade studier är det åtskilliga forskare som inte anser att begreppsparet validitet och reliabilitet är användbart, då dessa positivt laddade begrepp har utvecklats inom en
kvantitativ forskningsmiljö. Mot den bakgrunden introducerade metodforskarna Lincoln och
Guba i mitten av 1980-talet ett alternativt sätt för att kvalitetssäkra studier där det används
kvalitativa metoder (Bryman 2011, s. 354). Dessa två forskare lanserade paraplybegreppet
trovärdighet som består av fyra undergrupper (trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och
möjlighet att styrka och konfirmera). Jag har använt mig av denna indelningsgrund och
tillämpat den på följande sätt i min egen studie:
Trovärdighet som en betydelsefull faktor i forskningsprocessen. En social verklighet kan
beskrivas på många sätt. Trovärdigheten är en aspekt av tillförlitlighetskriteriet som avgör om
denna beskrivning också är acceptabel i andras ögon och som bekräftar om forskaren uppfattar denna verklighet på ett korrekt sätt. Detta kallas respondentvalidering (ibid.). Om jag
funderar kring den asymmetriska maktrelation som finns inbyggd i situationen brukare/stödperson så var detta inte någonting som någon av mina informanter överhuvudtaget nämnde.
Det är en trovärdig utgångspunkt, som oftast är dold i kontakten. Det betyder ju inte att den
inte finns. Om jag hade konfronterat en brukare med denna beskrivning hade hen kanske inte
känts vid den.
Kollegor bör granska forskningen efterhand för att uppnå en hög grad av pålitlighet vad gäller
alla delar av forskningsprocessen: material, analys, problemformuleringar, data m.m. Min
handledare har fungerat som kritisk granskare under alla delar av forskningsprocessen. Han
har blivit den revisor och bedömare av kvaliteten på de procedurerna som jag använt. I detta
ingår också en kritik av teoretiska slutsatser (Bryman 2011, s.355).
När det handlar om kvalitativ forskning är det kanske inte möjligt att exakt upprepa en undersökning, inte ens om man går till väga exakt som forskarkollegan. Anledningen till detta är att
forskarens ”jag” har en tendens att vara nära knutet till forskningsinstrumenten (Denscombe,
2018, s. 420). Kvalitativa forskare arbetar ofta med s.k. thick descriptions, fylliga eller täta
beskrivningar med detaljer, vilka blir till en uppsättning data som läsare kan använda för att
bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman, 2011). Jag har sökt att
göra s.k. täta beskrivningar av materialet när så har varit möjligt.
6.8. Forskningsetiska överväganden
Brukarna som är föremål för studien är en utsatt grupp i samhället och särskild hänsyn har
tagits till hur mitt projekt kan påverka dem och deras speciella situation. Individskyddskravet
är särskilt tydligt i forskning på sårbara och utsatta grupper, där de är lättigenkännliga eller
har typiska särdrag som kan peka ut dem och göra det möjligt att koppla känslig information
till specifika individer (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har därför vägt in nyttan av att intervjua
hyresgästerna genom att den kunskap som studien tillför förhoppningsvis kan förbättra deras
livsvillkor och möjligheter i tillvaron. Frågan som kommer upp här är givetvis om och på
vilket sätt eventuella uppgifter som kommer fram skulle kunna inverka menligt för deras del.
Jag anser inte att det föreligger någon sådan omedelbar risk.
För alla studier med någon form av forskningsansats, inte minst på avancerad nivå. Är det
väsentligt att Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer genomsyrar forskningsprocessens helhet – från början till slut. Dessa utgör rekommendationer och riktlinjer och ersätter
på intet sätt forskarens eget ansvar. Syftet är enligt Vetenskapsrådet ”att ge underlag för
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forskarens egna reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande” (VR 2000, s. 6). Nedan berör
jag i korthet hur jag har applicerat VR:s principer på min egen undersökning:
Informationskravet. Deltagarna ska informeras om sin roll i studien och de informerades därför om studiens bakgrund och uppläggning i stort. För det ändamålet fick deltagarna både ett
skriftligt informationsbrev och muntlig information vid intervjutillfället (se bilagor 1–2).
Samtyckeskravet. Deltagarna (”forskningspersonerna”) ger sitt samtycke till att låta sig intervjuas, vilket bör ske skriftligen. De kan avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva
förklara varför. De får inte utsättas för påverkan i endera riktningen. Jag påpekade, före och
under intervjuerna att respondenten hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst om så
önskades och utan att behöva förklara orsaken till detta. De informerades också om att de
hade rätten att ta tillbaka det de sagt.
Även vem som ger samtycket har betydelse när man forskar i en hierarkiskt orienterad
organisation. Det kan finnas mer eller mindre subtila påtryckningar om deltagande. Som
forskare gäller det att balansera vilken typ av information jag ger, hur mycket och när (ibid.).
Konfidentialitetskravet. I studien har jag anonymiserat deltagarnas personuppgifter för att försvåra identifieringen av intervjupersonerna. Även berörda kommuner har anonymiserats, och
det enda som framgår är att studien har genomförts i södra Sverige. Jag har arbetet med målgrupperna för den här undersökningen i ganska många år. På grund av detta är fältet för denna
undersökning förlagt till andra orter än där jag varit yrkesmässigt verksam, då jag inte ville
riskera att hamna i etiskt problematiska situationer.
Under forskningsprocessen har jag förvarat anteckningar, ljudfiler och intervjuutskrifter så att
ingen obehörig har haft tillgång till dem. Materialet har förvarats i min bostad och endast jag
har haft tillgång till det i okodad form. Allt insamlat material kommer att förstöras efter godkänd examination av denna uppsats.
Nyttjandekravet innebär att insamlad information får användas endast för det ändamål som
uppgivits för deltagarna. Samtliga informanter är informerade om att materialet endast kommer publiceras i en magisteruppsats vid Högskolan Halmstad.
6.9. Förförståelse
Jag har arbetat med personer med olika typer av funktionsnedsättningar omkring tjugo år.
Både på särskilt boende och i andra situationer. I fråga om utbildningar har jag en
socionomexamen. Jag har också praktiserat fritt skapande i form av bild och formkonst. Gått
två terminer på en konstskola, samt två års konstvetenskapliga studier. Jag har vidare studerat
etnologi på universitet, samt språk. Det finns en humanistisk värdegrund i det mesta. Det är
min medvetna avsikt att söka realisera denna i mitt arbete. Här ingår tillgången till mänskliga
rättigheter. En hyfsat jämlik levnadsstandard, och möjligheter att realisera en social mobilitet.
Att vara helt jämlika i en stöd/omsorgsrelation är kanske inte möjligt i realiteten. Det är i
denna insikt detta arbete tar sin utgångspunkt, och det är konsekvenserna av detta som måste
övervägas.
Det är ofta jag har blivit överraskad av mina ”brukare”, detta har för det mesta skett när jag
lagt formaliteterna åt sidan och mött personen framför mig som vem som helst. Bortser man
från etiketter och diagnoser finns det möjligheter att se människan bakom. Att kunna leva som
andra, med möjligheter att göra egna val. Ibland blir det fel, då går det bra att göra om igen.
Att få prova mig fram har varit viktigt för mig i alla fall.
l40

7. Resultat och analys
Nej, jag vill flytta och bo närmare stan. Med boendestöd i en egen
lägenhet. Personalen hjälper mig att borsta tänderna, de hjälper
mig att boka färdtjänst också. Jag åker buss, tåg och färdtjänst.
(Intervju brukare 3)
I denna del redovisas resultat och analys i följande ordning. Enkätstudie, (7.1–7.1.3),
Fokusgruppsintervjun med ledningsgruppen, (7.2–7.2.4). Fokusgrupp med baspersonal, (7.3–
7.3.4). Individuella intervjuer med hyresgäster, (7.4–7.4.4). De teman som jag använder i
analysen är delaktighet, inflytande, integritet och självbestämmande samt leva som andra.
Temana är delvis förutbestämda, hämtade från LSS lagens olika delar. Jag har slagit ihop
”integritet och självbestämmande” under samma rubrik i 7.1 t.o.m. 7.4 Dessutom har jag lagt
till temat ”att leva som andra” i resultatdelen i avsnittet brukare intervjuer (7.4.4).
Innebörderna av temana kommer ur läsning av referenslitteraturen. De är också föremål för
omvärdering över tid. Därför är dessa innebörder även tidsmässigt och kulturellt bundna, det
ska hållas i minnet under läsningen.
7.1. Enkätstudien
Enkätstudien är den metod har som gett störst bredd i fråga om insamlade data. Den har besvarats av 26 professionella med varierande arbetsuppgifter i fem kommuner i södra Sverige.
Den är besvarad av yrkesverksamma som ger råd och stöd till personer med insatser enligt
LSS. Informationslämnare var både baspersonal och personer i chefsställning. Enkäten besvarades av 8 sektions/enhetschefer, 13 stödassistenter/stödpedagoger/habiliteringsassistenter 3
inom omsorgsförvaltning/övrig personal.
Enkätens kvantitativt orienterade svar kompletterades genom att respondenterna kunde formulera egna synpunkter i form av öppna svar. De som besvarade enkäterna har det gemensamt
med fokusgruppsdeltagarna att de saknade erfarenhet av att ta emot stöd och service till följd
av funktionsnedsättningar, utan de hade enbart indirekt erfarenhet. Oavsett hur djupgående
denna är, så är det inte samma sak som att ha en egen direkt erfarenhet av råd och stöd som
denna kommer till uttryck i de individuella intervjuerna.
Av svaren framgår att det finns en stor beredvillighet att bejaka hyresgästernas rätt till självbestämmande och inflytande. Samtliga svar betonar delaktighet och vikten av självbestämmande, vilket mer utförligt framgår nedan.
7.1.1. Delaktighet
Vad gäller delaktighet lyfter respondenterna fram brukarnas nätverk i form av husmöten och
brukarråd, kontakter med legala ställföreträdare som god man och förvaltare, kontakter med
sjukgymnast, sjuksköterska och fastighetsägare samt APT-möten där brukarfrågor avhandlas.
Vidare framhålls möte med arbetsterapeut som genomför kartläggning med samtalsmatta.
Pict-O Stat undersökningen används också liksom delaktighetsmodellen. Delaktighetsmodellen beskrivs Värdegrunden som förmedlas genom personal i mötet med brukaren, är viktig.
Delaktighetsmodellen räknas som ett instrument som involverar både brukare och personal,
men ägs och distribueras av anställd personal (Socialstyrelsen, 2012). Den riktar sig dock till
målgruppen brukare inom LSS, socialtjänst och psykiatri. Det kan vara värt att notera att detta
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kommer från personal. Min slutsats är att det finns oklarheter kring hur de olika metoderna för
inflytande och delaktighet utövas samt vem som har mest att säga till om i tillämpningen av
metoden. Den asymmetriska maktbalans som finns inbyggd i situationen med en person som
ger hjälp och en som tar emot (Skau, 2018; Blomberg, 2006) kan i viss mån kompenseras
genom att maktbalansen förskjuts till de mera ”maktlösas” fördel. En internaliserad värdegrund i personalgruppen möjliggör ett gott utövande av ”metoder” för att öka delaktigheten.
Lyhördhet för personens önskningar i både smått och stort är viktigt. ”Vi har flera personer
utan väl fungerande tal här och då är det vi i personalen som känner de hyresgäster som har
ansvaret för att tillgodose deras önskningar. Vi lyssnar noga och ställer mycket frågor om vad
brukarna tycker i olika saker” (enkätsvar personal). Citatet ovan kan sägas utgöra en illustration till hur betydelsefull en nära interaktion mellan brukare och stödperson är.
Jormfeldt (2016) och Giertz (2012) som undersökt delaktighet och självbestämmande med
stöd av LSS menar att interaktionen mellan brukaren och servicepersonen är av stor betydelse
för utfallet. Om det i mötet dem emellan sker ett ömsesidigt erkännande av jämställdhet och
även skillnader, kan rätten att bli kompenserad för funktionsnedsättning få användaren att
agera ut sin autonomi med stödpersonen som hjälp (ibid.). Erkännande från stödpersoner blir
en katalysator för den enskilde och är enligt intentionerna i LSS nödvändigt för att kunna
förverkliga dessa (ibid.; Mineur et al. 2009). Jormfeldt (2016) påpekar att de med störst chans
att hävda sitt inflytande är de med stark egen röst, alternativt starka ställföreträdare som talar
för deras sak.
Sammanfattningsvis är genomförandeplanerna det instrument som flertalet respondenter
nämner för att öka delaktigheten. Att inkännande personal fångar upp enskilda brukares önskemål, är en viktig aspekt för att öka hyresgästernas grad av delaktighet. Olika typer av boenderåd eller möten är också vanligt förekommande för att brukarnas ska ges en reell möjlighet
att utöva inflytande/vara delaktig. Dessa kan anordnas varje vecka på mindre enheter eller en
gång per termin då det innefattar flera boendeenheter. Det är då möjligt att fatta mera
kollektivt gällande beslut.
7.1.2. Inflytande
Hyresgästen kan utöva inflytande genom att påverka utformningen av genomförandeplanerna.
Inga beslut tas utan att den som är berörd har tillfrågats. Inflytande vad gäller insatser i vardagen regleras till stor del genom den utformning som de ges i dessa arbetsbeskrivningar. Hyresgästen kan också avböja att medverka. Det innebär inte att de inte har inflytande över hur
insatserna utformas, det har de i högsta grad. Personal tillämpar ”delaktighetsmodellen”.
Picto-Stat undersökningar genomförs årligen, dessa tar tillvara hyresgästernas åsikter. Det
finns boråd, möten med personal, månatliga husmöten som protokollförs, samt enskilda
samtal med förvaltare/god man. Hyresgästerna kan utöva inflytande på den mat som serveras
på gruppboendet genom att framföra egna önskemål, då det förekommer gemensam matlagning. De kan tillsammans med personal bestämma sig för att genomföra utflykter eller andra
aktiviteter och på så vis utöva inflytande över vad som sker i närmiljön.
Intressant att notera är ett svar i enkäten där respondenten förklarar: ”stöttar hyresgästerna så
att det blir ett demokratiskt beslut” på husmöten och brukarråd. Det är rimligt att ställa frågan
på vilket sätt detta går till i praktiken. Personalen blir de som är resursen och den givna tolken
av rättvisa/demokrati. Det förutsätter att det finns en demokratiskt utformad agenda – ett rätt-
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visetänk som ska göra beslut som påverkar brukarna som helhet ”demokratiska; exakt på vilket sätt det ska vara demokratiskt framgår dock inte av svaret. Men, att det är personalens ansvar att hålla reda på denna agenda är tydligt.
Frågan är om brukarna förmåga till att realisera en känsla av rättvisa kan utvecklas genom
deltagande i self advocacy-grupper. Dessa anses enligt Mallander et al. (2018) vara en metod
som gör att deltagarna kan utveckla en mer positivt laddad identitet än den som ”handikappad”, som har en tendens att färga allt som vederbörande företar sig. De kan uttrycka sin åsikt,
och ta hänsyn till andras åsikter också.
Mallander et al. (2018) menar utifrån sina empiriska studier att brukarna i dessa SA-grupper
ville vara som alla andra med möjligheter att inta olika roller och identiteter i samhället. De
delade erfarenheter som blev en styrka för deltagarna i föreningarna. Formell tillhörighet till
en förening är en basal form av delaktighet. Den subjektiva dimensionen som också omfattas i
ICF blir en annan aspekt av delaktighet (Molin, 2004). Radermacher et al. (2012) påpekar att
positiva faktorer för att delta i en organisation för intellektuellt funktionsnedsatta var att utveckla det som deltagarna är bra på, möjligheter för deltagare att vara delaktiga i en konstruktiv planering, tid och rum. Verdonschoot et al. (2009) listar faktorer som kan ha en positiv påverkan såsom valmöjligheter, möjligheter att delta i skapandet av policyer, småskaliga boendemöjligheter, möjlighet till oberoende, variation och stimulerande utbud i fråga om stödåtgärder, stöd av familj, socialt stöd.
7.1.3. Integritet och självbestämmande
Samtliga enkätsvar svarade ”ja” på frågan om man arbetar aktivt för delaktighet och självbestämmande för brukarna. Jag har valt att slå samman ”integritet och självbestämmande” då de
är två mycket närliggande teman. De förut-sätter varandra i ett slags ömsesidig växelverkan.
För att kunna utöva ett självbestämmande förutsätter jag att det finns något slags integritet
som grund. Även respekt för den enskilde och dennes värderingar aktualiseras givetvis.
Hyresgästerna ska alltid vara i centrum. Vissa av dem har inget talat språk, vilket ställer andra
krav på hur personalen agerar. Det är viktigt att personalen är lyhörd för brukarnas åsikter och
önskemål. Det går att utveckla sätt att kommunicera som kan beakta varje brukares åsikt.
Personalen uppdaterar ofta genomförandeplaner, de samtalar med brukarna om önskemål, de
sätter upp delmål och mål gemensamt. Brukare skriver själva vilken hjälp de vill ha av
stödpersonerna och personal för in det i den aktuella planen. Personal och hyresgäster gör all
planering av insatser tillsammans. Alla är individer med olika behov/önskemål, och det finns
olika sätt att stötta dem på. Det gäller för personalen att ta reda på vilket sätt som passar den
aktuelle enskilde individen.
Olika former för deltagarbaserat inflytande kommer fram i enkätsvaren. De omtalas som
Kommunens synpunktshantering, boråd, veckomöte, deltagarråd, stormöte, månatligt husmöte
med dagordning och protokoll. Gemensamt för dem alla är att de är till för brukarna. Vad som
inte framgår är i vilken grad det handlar om inflytande som har ett legalt mandat inom organisationen. Karlsson och Börjeson (2011) föreslår ett legalt mandat som grund för reell brukarmakt, som då blir strukturellt betingad snarare än beroende av den enskilda personalens
goda vilja. Risken för att det blir något ”till intet förpliktigande” finns så länge det inte är
förankrat genom ett legalt mandat. Inflytandet blir något som är fint att kunna säga att det
finns, men som i realiteten är beroende av personalens goda vilja för att realiseras.
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7.2. Fokusgrupp med sektionschefer (ledningsgrupp)
En fokusgruppsintervju genomfördes med tre sektionschefer i en lokal som tillhandahölls av
funktionsstödsförvaltningen på den aktuella orten. I fokusgruppen berördes mycket om villkoren i verksamheterna samt om betingelserna som skapar förutsättningar för de enskilda hyresgästerna, bl.a. i form av bemanning och personaltäthet. De subjektiva erfarenheter som
kom till uttryck i de individuella intervjuerna med hyresgäster var inte alls så påtagliga i
fokusgruppsintervjun med sektionscheferna. Hyresgästernas åsikter och önskemål var av stor
betydelse för dem, men huvudsakligen indirekt. De vill, givetvis, ha nöjda hyresgäster. Vägen
dit kunde dock vara både lång och svår. Det finns här en inneboende konflikt, där de å ena
sidan ska stödja brukarens självbestämmande, öka deras inflytande, å andra sidan genomföra
ett organisatoriskt uppdrag, där det ingår såväl ekonomiska såväl som personella hänsyn. De
tog också upp talande exempel tagna från sina verksamheter (se vidare avsnitt 7.2.2). Jämfört
med enkätundersökningen gav fokusgruppen med sektionschefer mindre variation i svaren.
Den gav dock mycket tydliga bilder av hur de arbetar med delaktighet och inflytande för
hyresgästerna.
7.2.1. Delaktighet
Vad gäller delaktighet betonade cheferna i fokusgruppen vikten av genomförandeplanerna.
Det är instrumentet som ska lyfta fram brukarens mål och vilja. Personalen är redskapet för
detta. Genomförandeplanen är föränderlig och kan vid behov revideras, och den ska vara begriplig för brukaren. ”Ibland skriver vi den för oss själva, då kan vi glömma att brukarna ska
kunna förstå den” (Fokusgrupp sektionschefer). Vissa av hyresgästerna vill ha den skriven i
jag-form för att förstå den. Andra vill inte detta, då det enligt dem skulle bli obekvämt. Det är
av största vikt att det är brukarnas mål som är med i denna plan menade sektionscheferna.
Genomförandeplanen är av kvalitativ art och ska kunna uppdateras senast var sjätte månad.
Vid behov mera ofta. I fokusgruppen med sektionschefer betonades betydelsen av att vara
flexibel inför önskemål, och att kunna förändra innehållet även på kort varsel. Ett exempel
som illustrerar detta är hyresgästen som vill ha ett förstahandskontrakt på en egen lägenhet.
Hur ska detta gå till? Vilka mål och delmål måste uppnås för att uppnå målet? Den enskilde
brukaren får hjälp att kunna realisera detta.
I fallet med flytten till egen lägenhet med förstahandskontrakt finns det en social dimension.
Barnes et al. (2002) hävdar att i enlighet med den medicinska modellen kan funktionshindrades åsikter bli betydelselösa. Professionella med sakkunskap vet bäst helt enkelt. Handikappet är förborgat i kroppen, och det blir något alla måste acceptera, tolkat utifrån sakkunskapen, experterna. Om en social modell tillämpas på sagda resonemang blir det strukturerna
kring de sociala arrangemangen den faktor som i sig orsakar ”disability” (Shakespeare, 2014).
Den funktionshindrade får inte inneha ett eget kontrakt. Det som sektionscheferna lyfter fram
är de instrument som professionella har till sitt förfogande för att realisera brukarens önskningar i vardagen. Egard et al. (2017) poängterar dock att individuella planer och dokumentation i sig inte skapar delaktighet. I stället är det relationen till den enskilde, kommunikation
och flexibilitet i stödåtgärderna som är grunden, påpekar deltagarna i fokusgrupperna. Sektionscheferna betonar samstämmigt att ”ingenting är omöjligt”.
Att annat instrument för att kunna fånga upp hyresgästernas vilja är Pict-O-Stat undersökningar. Dessa görs med ojämna mellanrum. Avsikten är att ta fram vad hyresgästerna är nöjda
med, samt vad de är mindre nöjda med/vill förändra. Om det blir ett dåligt resultat i en Pict-OStat undersökning i ”delaktighet” eller något annat område görs en delaktighetsslinga på detta.
Det finns en metodutvecklare som arbetar med detta. Tidigare genomförde legala företrädare
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Pict-O-Stat-undersökningarna. Resultatet blev missvisande, då de inte själva är hyresgäster/brukare. Det är de senares egna förstahandsupplevelser som är det primära området att ta
hänsyn till i undersökningen. När legala företrädare besvarar personligt ställda frågor till
brukarna. Är det enligt den medicinska handikapp modellen ett annat exempel på att
expertkunskap har högre giltighet än den enskilde hyresgästens åsikter (Barnes et al. 2002).
Sedan fyra fem år tillbaka är det, enligt sektionscheferna, hyresgästerna själva som svarar på
Pict-O-Stat-frågorna, vid behov med hjälp av bild eller teckenstöd. Personal är endast
närvarande för att assistera med det tekniska. En miljörelativ förståelse av hur en funktionsnedsättning samman med omgivande faktorer kan förstås och rent av undvika att utvecklas
vidare till mera påtagliga inskränkningar i livsmiljön (Tøssebro, 2010). Det är möjligt att
fånga upp en problematik genom Pict-O-Stat-undersökningarna som annars hade riskerat att
förbigås.
7.2.2. Inflytande
Vi jobbar olika bra med olika personer. Personkemi är bra men man kan inte välja att
ha all hjälp av en viss person. Vi hade den ambitionen för något år sedan då vi startade
magnoliagatan att man själv skulle få välja. Men det fungerade inte, men man kan ju
välja till specifika insatser. På till exempel ADL-dagen vill jag träna och då vill jag
inte träna med dom som är pensionärer. Jag vill ha Kalle och Lisa som är i min ålder.
Då kan man lägga in på schema att då man ska gå och träna så är det dom som är med.
(Fokusgrupp sektionschefer, 2018).

Citatet ovan kan få belysa hur hyresgästerna kan utöva inflytande beroende på vem i
personalgruppen som ger stöd i en viss given situation. Faktorer som kön, genus, ålder och
intressen måste självklart ha en betydelse i detta sammanhang. Den enskilde hyresgästen får i
viss mån välja, och ett exempel härpå var träning som också belyses i ovanstående citat.
Denna diskussion var något som övriga sektionschefer också bekräftade att den förekom i
deras respektive verksamheter. Citatet ovan är således inget som kom som en apart åsikt från
en enskild fokusgruppsdeltagare, utan det var istället endast ett förtydligande i frågan om
inflytande och valmöjligheter för den enskilde hyresgästen under fokusgruppsintervjun. Om
en person däremot har samma kontaktperson väldigt länge kan det bli sårbart eftersom ett mer
personbaserat. symbiotiskt beroende kan uppstå. Andra mera rutinmässiga uppgifter som
städning, hygien, tvätt går på rullande schema. Hyresgästerna utövar i en viss verksamhet
inflytande genom brukarråd en gång i veckan, medan man i en annan sitter och pratar i stället.
Båda sätten att fatta beslut på är vanliga i den undersökta verksamheten.
Man bestämmer i brukarrådet t.ex. vad som ska köpas in gemensamt. En sektionschef berättar
att det är flera i hens verksamhet som vill ta körkort. Det är faktiskt så att för de flesta är detta
inte möjligt, men det vet ingen i förväg. Det kan mycket väl fungera i det enskilda fallet. Principen är att hyresgästerna inte ska begränsas, de ska få försöka. De ska få stöd i sina föresatser. De kanske inte kan börja övningsköra direkt, men börja att gå på teorilektionerna. Det kan
mycket väl visa sig fungera.
Hur hyresgästen förmår utöva inflytandet har en avgörande inverkan på utfallet. Att inte ha
makt i en given situation innebär att man får sin frihet begränsad av andra (Bauman, 1992). I
exemplet ovan handlar det om att brukare vill ta körkort det; gäller att ta reda på hur hen kan
nå ett givet mål och att få rätt typ av stöd för att nå hela vägen fram till det bestämda målet.
Giddens (2004) påpekar att den legitima auktoritetens maktutövning består i överenskommelser mellan två parter. För att ta körkort krävs ett läkarintyg, övningskörning och
godkända tester i samband med uppkörning. Makt handlar också om en förmåga att uppnå
l45

uppsatta mål (ibid.), vilket även gäller för hyresgäster i LSS-boenden. Vari denna speciella
förmåga består är en komplicerad historia. Fullständig maktutövning däremot kräver ingen
legitimitet på samma sätt, utan den kan vara enkelriktad och behöver inte grunda sig i en
gemensam överenskommelse (ibid.).
7.2.3. Integritet och självbestämmande
Brukarna har egna lägenheter – det är deras plats. Det är viktigt att knacka, framhåller fokusgruppsdeltagarna. Man går inte bara in, det finns inte på kartan. Det är brukarnas hem. De sätter ibland upp en lapp på dörren – ”stör inte” när hyresgästerna verkligen inte vill bli störda.
Vissa vill ha det exakt enligt genomförandeplanen, vilket kan innebära att man på förhand har
kommit överens om att personal går in med nyckel. Brukaren sitter eller ligger i lägenheten
och går inte upp och öppnar. Hyresgästen kan även ha dörren öppen till boende basen enligt
eget önskemål; det finns oftast inget hinder för detta. De kan för det mesta få insatser utförda
enligt sina egna önskemål, vilket sker med personal som brukaren trivs med och önskar
genomföra vissa göromål tillsammans med. Inskränkningar i självbestämmande kan trots
detta bli aktuella ibland.
I fokusgrupperna med sektionscheferna berördes ett fall med begränsad tillgänglighet till toaletter för rullstolsburna personer i en kommunalt driven inrättning för ungdomar med inriktning på fritidsverksamheter. Ekonomin är i hög grad styrande för vad som är möjligt att genomföra framhöll sektionscheferna, eftersom anställd personal är inblandad i riktade aktiviteter tillsammans med hyresgästerna. De funktionsnedsatta får anpassa sig till de ”normala”,
vilket inte blir optimalt med tanke på att en person som är rullstolsburen förväntas kunna röra
sig som andra samt också använda faciliteteter som är anpassade för icke-rullstolsburna.
Bemötandet av funktionshindrade åskådliggör samhällets värderingar. Lindqvist (1999) menar
att funktionshindrades rätt till full delaktighet behöver skrivas in i grundlagen, då detta skulle
öka förutsättningarna för att de ska bli bemötta med respekt. Funktionsnedsatta människor kan
också börja våga ställa krav på full delaktighet och jämlikhet. De nöjer sig annars gärna med
det som är ”lagom” för en person med funktionsnedsättning (ibid.).
I ovanstående exempel i detta avsnitt ser det ut som att delaktigheten blir något som relateras
efter förmåga till genomförande. En bieffekt kan även bli att de ungdomar som frekventerar
nämnda facilitet endast blir de ”normala”, dvs. de som inte behöver ha en rullstolsanpassad
toalett. Frågan är då om man har hjälpt till att möjliggöra ett oberoende liv med fullständigt
deltagande på livets alla områden som det formuleras i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26). Det är även rimligt att anta att icke-funktionsnedsatta kan komma att reflektera över detta tillstånd som någonting ”normalt”. De kanske
undrar varför en funktionsnedsatt kamrat inte är med i gemenskapen på fritiden. Det blir en
situation där deltagande efter förmåga blir avgörande, inte ett deltagande som möjliggörs genom en finstämd behovsanpassning. Tillgänglighet kan man kräva, full delaktighet är någonting som måste erövras (Molin, 2004). Delaktighet förutsätter deltagande/engagemang i en
given aktivitet för att den ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det är
också viktigt för känslan av att vara välkommen/accepterad på platsen ifråga (ibid.).
7.2.4. Att leva som andra
Utbudet av aktiviteter för hyresgästen är begränsat. Det finns ett specialanpassat utbud av fritidsaktiviteter som ska tillhandahålla kultur och nöje för deltagarna. Deltagandet är frivilligt
men regleras rent internt genom vilken funktionsnivå som föreligger bland deltagarna. De
som känner sig ”för duktiga” (fokusgrupp ledningsgrupp) söker sig hellre till det ”normala”
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utbudet av fritidsaktiviteter i stället till det som arrangeras speciellt för funktionshindrade,
exempelvis genom föreningen Grunden. Det finns ett samspel mellan funktionsförmågan och
kravnivån i den aktuella aktiviteten. Frågan om tillgänglighet handlar om attityder och om
rent fysiska arrangemang, vilket är en slutsats som kan dras utan att ha inhämtat synpunkter
från brukare som upplever sig ha blivit berörda av den.
När ungdomarnas hus i kommunen startade var inte brukarna välkomna. Jo, på speciella tider
då huset inte användes av andra. Om man är funktionsnedsatt och rullstolsburen kommer man
inte in i byggnaden. Ska man gå på toaletten måste man gå i korridoren – så visst är tillgängligheten begränsad. Detta kan ses som ett beslut från systemnivå som tydligt återverkar på
individnivå. Konflikten mellan de olika nivåerna blir markanta, och enskilda brukare och baspersonal blir de som upplever inskränkningen i tillgängligheten till den kommunalt drivna
enheten. Eftersom de inte kan gå dit på ordinarie öppettider som andra kan, så måste de anpassa sig till de ”särlösningar” som står till buds. Finns inte ”handikappanpassade” ingångar
och toaletter blir deltagande ”för alla” endast en politisk målsättning utan substans.
Frågan är då också om ett deltagande på jämlik nivå är möjlig i praktiken. Delaktighet som en
egenskap hos individen blir endimensionell – det krävs mer av ett samspel med sociala aktörer och den rent fysiska omgivningen. Även den subjektiva känslan av att vara delaktig, tillhörig är betydelsefull (Molin, 2004). Blir man bortsorterad av skäl som går utanför den enskildes horisont kan det uppstå en känsla av utanförskap enligt den starka sociala modellen
(Shakespeare, 2014). Om människor med funktionsnedsättningar blir uteslutna som ett resultat av samhällets barriärer är det bättre att eliminera dessa barriärer för att kunna inkludera
människor med handikapp än att arbeta med rehabilitering eller att bota dem (ibid.). Tøssebro
(2010) nämner att professor Ivar Lie har beskrivit att kärnan i att uppleva en funktionsnedsättning är att bli satt utanför deltagandet i livssammanhang som anses viktiga i det samhälle där
man lever (ibid.).
7.3. Fokusgrupp baspersonal
Fokusgruppsintervjun för baspersonal var även den förlagd i en mindre kommun i södra Sverige. Intervjun genomfördes i personalens ordinarie samlingslokal. Deltagarna var fem till antalet och bestod av stödassistenter och undersköterskor. Samtliga talade under intervjun, vissa
mer än andra. En informant dominerade samtalet. Hen talade ibland oombedd för övriga deltagare, och lade svaren i munnen på dem. Jag försökte då att återföra ordet genom att tillfråga
någon annan. Jag efterfrågade speciellt efter deras åsikt i någon fråga som sedan diskuterades
vidare i gruppen. På det viset försökte jag få fram åsikter från samtliga informanter.
Vad som framkom under fokusgruppsintervjun var att relationen mellan stödperson och brukare är ett instrument för inflytande och delaktighet. Relationen är enligt deltagarna betydelsefull för att hjälpa till att förverkliga delaktighet och inflytande för hyresgästerna, men den är
samtidigt känslig för påverkan. Det finns här många källor till bias. En informant betonade
politiska processer som försiggår utanför LSS-boendet. Dessa känner inte brukarna till, hävdade denna deltagare, men de påverkar hyresgästernas valmöjligheter i vardagen. Baspersonalen betonade svårigheterna beträffande de strukturella villkoren. De fångade också upp de
individuella villkoren i brukargruppen. Jämfört med fokusgruppen med sektionschefer märktes det att de hade en mera direkt brukarkontakt, då de arbetar direkt med enskilda hyresgäster. Ett fall med inskränkningar i tillgängligheten i den samhälleliga miljön som återverkade
på individnivå ges också i avsnitt 7.2.3.
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7.3.1. Delaktighet
Baspersonalen i fokusgruppen betonade matsituationerna som betydelsefulla för brukarnas
grad av delaktighet. De lägger pengar i en gemensam matkassa för inköp av matvaror under
den kommande veckan. Personalen administrerar ”kassan” och gör inköpen. Hyresgäster
hjälper även till att bereda maten och servera den, och de tar fram och läser recept. Brukarna
har delat matabonnemang, med middag som ett gemensamt tillagat mål, medan de själva står
för tillagning av frukost och kvällsmål.
Vid verksamheten anordnas ett brukarråd en gång i veckan där hyresgästerna kan framföra
sina önskemål, där kan de också komma till tals. De som inte är närvarande vid brukarrådet
kan få individuella samtal med personal där deras önskemål tillvaratas i stället. En av deltagarna i fokusgruppen betonade vikten av förutsägbarhet, vilket är viktigt för att brukarna ska
känna sig trygga med personalen. För att kunna vara delaktiga måste hyresgästerna kunna
kommunicera sina behov och önskemål – flera av dem kan läsa och skriva, någon använder
teckenförstärkning. De gör utflykter tillsammans, där hyresgästerna är med och bestämmer
utflyktsmålen. Det är av betydelse att hyresgästerna ska vara med och bestämma destinationen
för utflykter.
Fokusgruppen påpekar att de har regelbundna brukarråd. Där får hyresgästerna säga vad de
tänker och tycker. De går igenom veckans matsedel vad de ska ha till middagarna. Nu till
sommaren är det ju lite mera utflykter, personalen gör upp förslag. Sedan får de ju välja, det
är inget kollektivt alls. Det mesta går att genomföra, men det är ju inte alla som kan åka till
kanarieöarna (skratt i gruppen). Nä, men det blir mera dagsutflykter det har kommit några
förslag från hyresgästerna. Det är inte alla som klarar av att kommunicera sina behov vissa
kan läsa och skriva vissa behöver förstärkning av tecken (fokusgrupp baspersonal).
Mallander (1999) har undersökt olika typer av styrning på gruppboende. Han noterade att det i
vissa situationer förelåg en mera objektifierad syn på brukare och det handlade ofta om situationer när personalen upplevde tidsbrist. Ett exempel var i en inköpssituation, som inordnades
i ett tidsperspektiv, vilket var en av flera instrumentella situationer av livet på gruppboendet
(Mallandet, 1999). Att söka rationalisera matsituationen samtidigt som brukarna gjordes delaktiga i den genom aktiv medverkan kan tyckas vara ett exempel på instrumentell rationalisering av dagliga händelser. Genom att anordna en gemensam måltid kan personalen undvika
att behöva laga mat tillsammans med var och en av hyresgästerna. Man sparar tid, samtidigt
som det finns möjligheter att utföra en diskret styrning (ibid.).
Personalen i Mallanders undersökning (1999) definierade det ”normala goda livet” med sina
egna exempel som norm. Ett exempel var när personalen pekade ut grädden som huvudfienden i samband med i stort sett all matlagning. Då har man reducerat premisserna för ett öppet
meningsutbyte kring måltidernas sammansättning, mer i form av envägskommunikation. Baspersonalen i Mallanders studie komponerade en näringsriktigt sammansatt måltid i syfte att
manifestera det goda livet i kulinarisk form. Bakgrunden till denna aversion mot ”grädde”
berodde på att många brukare var och är överviktiga eller har en samsjuklighet då viss kost
rekommenderas. En av personalens uppgifter kan bestå i att fostra till en sund kosthållning.
Brukaren får därvidlag en roll som mottagare av goda råd, för hens eget bästa. Om denne vill
ta till sig dessa eller inte är en annan fråga.
Kommunikationen är viktig: det är uttalat att verksamheten ska utövas med respekt för den
enskildes integritet och rätt till självbestämmande. Brukarnas värderingar respekteras även när
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det kommer till frågan om delaktighet. Detta gäller även en delaktighet när det gäller att bestämma hur deras måltider ska komponeras. Deras önskemål ska personalen beakta och ta
hänsyn till. De får därmed också ett ansvar för hur utfallet av deras önskemål blir.
7.3.2. Inflytande
Ett sätt att utöva inflytande för brukare som kom fram i fokusgruppen med baspersonal är brukarråden. Brukarråd anordnas en gång i veckan, lördag eller söndag, man planerar för de som
har önskemål. Man går igenom idéer som brukarna har framfört, matsedeln för veckan samt
veckans tecken. Det är två stycken nya tecken ur teckenspråket varje vecka. Fritidsbladet läses
också igenom tillsammans med personal (fokusgrupp baspersonal).
Hyresgästerna kan enligt fokusgruppsdeltagarna utöva inflytande genom brukarråd, skrivna
lappar som kommuniceras med personal där deras önskemål finns nedskrivna. De kan ha enskilda samtal med personal. Brukarrådet är ett forum där hyresgästernas önskemål kommer
upp för att ventileras. En lite ovanlig detalj är att man studerar teckenspråk på dessa träffar.
I fokusgruppsintervjun med baspersonal nämndes exempel där politiska beslut fick konsekvenser för enskilda brukares tillträde till en simhall. En enskild hyresgäst kan inte besöka simhallen som hen önskar, inte ens i sällskap med två baspersonal, vilket är en konsekvens av ett
politiskt beslut på nämnds nivå och föranlett av en tidigare olyckshändelse i simhallen. Samma enskilda brukare är däremot välkommen till simhallen när arrangemanget anordnas av en
fritidsgrupp med specialutbud. Det är oklart vilken rent faktisk skillnad som föreligger. Förmodligen handlar det om ansvarsfördelning och en rädsla för olyckor och dess konsekvenser:
Det var den grejen med badet, då en deltagare från fritids drunknat i badet. Efter det blev det ett
politiskt beslut att inte få bada. De får bada när det är arrangerat av fritidsbladet, genom dem då det
finns mer personal tillgängliga där /…/. (Fokusgrupp basgrupp)

Nej, de får inte gå överhuvudtaget till simhallen. Anledningen till detta förstår kanske inte
brukaren. De får bara gå och bada på speciella tider när det är stängt för ”normala” badgäster,
och får inte gå dit fast det är i sällskap med två personal. Detta är enligt fokusgruppen ett
exempel på hur politiska beslut påverkar brukare. Detta ligger förstås helt utanför
baspersonalens förmåga att påverka, det ska tilläggas.
Det politiska beslutet i kommunen kan tolkas som diskriminerande gentemot de enskilda som
önskar gå och bada utanför de speciella arrangemang som anordnas av fritidsgruppen. Full
tillgänglighet är ett oavvisligt krav för att kunna tillhandahålla full delaktighet inom livets alla
områden enligt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ
2008:26). Sociala barriärer utgör en del i uppkomsten av funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2014; Shakespeare, 2014; Högberg, 2004). Att eliminera sociala barriärer ligger även
det inom räckhåll som en lösning. När händelsen tolkas mot bakgrund av den starka sociala
modellen (Shakespeare, 2014; Högberg, 2004) har den enskildes funktionsnedsättning ingen
avgörande betydelse. Det är hur den politiska lösningen formuleras som möjliggör vilket inflytande funktionsnedsatta har i praktiken. I konsekvens därmed påverkas också deras delaktighet.
Sociala lösningar tar bort fokus från individens fysiska eller mentala brister, för att i stället
beakta hur samhället exkluderar eller inkluderar dem (Shakespeare, 2014). Attityderna från
omgivningen har minst lika stor betydelse som den rent materiella standarden. Finns det en
fysisk tillgänglighet kan en brist på uppmuntran eller betoning av vardagliga göromål i en
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boendesituation vara ett hinder. Huvudsakligen handlar det om praktiska saker som beror på
ett bristande samspel mellan personens funktionsförmåga och omgivningens funktionskrav
(ibid.). Handikappolitiska mål manifesteras genom attityder gentemot de funktionshindrade
(Lindqvist, 1999).
7.3.3. Integritet och självbestämmande
I fokusgruppen med baspersonal berördes också omständigheter kring integritet och självbestämmande. Det finns en inarbetad värdegrund i personalen, där de tar hänsyn till hyresgästens individuella dagsform: hur de känner sig och hur de vill bli bemötta. Den enskilda hyresgästen kan vara i sin lägenhet hela dagen. De behöver heller inte delta i måltider tillsammans
med andra. För att öka graden av självbestämmande kan nattpersonalen också vara med på
aktiviteter ibland. De kan gå in och arbeta extra även på dagtid. Ingen här arbetar heltid,
chefen är bra på att personalen får bestämma hur mycket de vill arbeta. Det mesta går bra med
planering, när personal och brukare vill genomföra någonting. ”Om brukarna mår bra idag,
behöver vi inte ta in extra personal om två veckor” (fokusgrupp baspersonal). De skall kunna
leva som andra.
Fritidskonsulenterna i förenade kommuner sätter ihop ett aktivitetsblad där det ska finnas med
något för alla med tecken och bilder. Det finns också en utvärdering sist i aktivitetsbladet med
bilder, smileygubbar och tecken som man kan peka på. Man går igenom fritidsutbudet. Mat
serveras middag och kväll. En del brukare får en lapp som det är meningen de ska skriva förslag på. Man får ha lappen två veckor och sedan lämna den igen. Brukare svarar oftast det de
tror att personalen vill höra. Ekonomin sköts genom legala företrädare eller anhöriga. En vill
handla väldigt mycket, hon har en deal om fickpengar per vecka och har också veckoinköp
(frukost, kvällsmat, fika).
Tideman (2000) menar att så länge det finns skillnader i levnadsnivå finns det anledning att
försöka förbättra levnadsomständigheterna för personer med funktionsnedsättning, vilka bevisligen oftast lever under knappa förhållanden. Det är de legala företrädarna som styr upp de
ekonomiska förutsättningarna och försöker se till att de svarar mot hyresgästens individuella
behov och önskemål. Personalen kan i viss mån sägas följa upp dessa beslut och se till att de
realiseras. De har dock ingen skyldighet att utföra uppgifter åt de legala ställföreträdarna.
Bauman (1992) konstaterar att endast genom att följa givna order undgår den enskilde individen att aktivt göra en moralisk bedömning av handlingens konsekvenser. De behöver då
heller inte ta ansvaret för den om den av någon anledning visar sig vara tvivelaktig.
7.3.4. Att leva som andra
I fokusgruppen med baspersonal lades ytterligare fokus på att skapa levnadsomständigheter
med möjligheter. Hyresgästerna ska kunna göra egna självständiga val och ska kunna hävda
en viss autonomi genom dessa val.
”Att leva som andra” är en devis hämtad ur 5 § LSS vad beträffar en målsättning med LSSverksamheter, men är vag i sin utformning och behöver därför preciseras. Utifrån denna
lagbestämmelse kommer semesterresor på tal i fokusgruppsintervjun. En i personalen har
också introducerat hyresgäster till hästar som hen är intresserad av och de umgås med djuren
tillsammans som en följd av det unika personliga intresse som den anställde baspersonalen
själv har för just hästar.
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Det finns ett flertal samverkande olika faktorer som gör det möjligt att leva som andra.
Grundtanken är att leva som någon slags abstrakt ”normalpopulation” med fullständiga
medborgerliga rättigheter på alla plan i samhället.
Återigen vill jag återvända till exemplet med det inställda badet (7.3.2), då det åskådliggör hur
individer med funktionsnedsättningar är föremål för institutionell särbehandling. Detta kan
ske både till deras fördel, eller som i föreliggande fall som en inskränkning av tillgängligheten
till det samhällsutbud som finns för andra kommuninvånare. Det var på grund av en
drunkningsolycka i simhallen som gjorde att politikerna i nämnden beslöt att utestänga
funktionshindrade under normala öppettider. De får bada när det är arrangerade av
fritidsbladet – annars inte. Under de premisserna är det inte möjligt fullt ut ”leva som andra”.
Det ska dock påpekas att den beskrivna händelsen ligger utanför boendepersonalens utrymme
för påverkan. De har med andra ord inte med föreliggande exempel att göra och kan inte alls
läggas till last för detta.
7.4. Individuella intervjuer med hyresgäster
De totalt tre hyresgäster, i olika åldrar, som jag fick tillfälle att intervjua var inte lika vältaliga
som personalgruppen. De svarade från enstavigt ”ja”, ”nej” eller ett vagt hummande ljud till
långa och välformulerade svar. Gemensamt för var att de talade om närliggande ting, dvs. på
mikronivå: ett par nya glasögon, egen lägenhet, att dosera tvättmedel (hyresgäst 3); att komma ut i samhället, matlagning (hyresgäst 2). Verksamhetsperspektiven är helt frånvarande i de
individuella intervjuerna. Frågan om politik för personer med funktionsnedsättningar berördes
inte i samtalen, däremot saker som kan antas vara självklara för de flesta: eget lägenhetskontrakt, att sköta matlagning och hushåll. Begrepp som inflytande och delaktighet berördes inte
av hyresgästerna, däremot om de får vara med och bestämma. Sammantaget fokuserade
intervjuerna på hyresgästernas ”lilla värld”, medan den omgivande världen var frånvarande.
7.4.1. Delaktighet
En kvinna i 80-årsåldern framhöll när vi började prata om delaktighet: ”Jag vill vara ute mer
och röra sig i samhället än hon kan /.../ Ja, jag bestämmer själv vad jag vill /.../ Jag kan inte gå
ut med rullstolen” (intervju brukare 1). Då hon numera var rullstolsburen krävs det två stödpersoner som bistår henne; en personal som hjälper till med själva rullandet, en som bistår vid
förflyttningar från olika positioner till och från rullstolen. Kombinationen av nedsatt fysisk
förmåga och att det krävs två personer som följer med minskar hennes möjlighet att kunna ta
del av samhällsutbudet. Delaktighet definieras som ”engagemang i en livssituation” enligt
ICF (Socialstyrelsen, 2016) som dessutom kräver en aktiv ”handling” för att kunna förverkligas, vilket gör att miljörelaterade hinder blir betydelsefulla med avseende på delaktighet för
henne i praktisk handling. Delaktighet skapas genom tillgänglighet i samhället (MFD, 2018).
De miljörelaterade aspekterna för att underlätta delaktighet blir tydliga på akut sätt när det
kommer till rörelsehinder, men också attityder i samhället har en direkt inverkan för den
enskilde individen. Dessa attityder kan medverka till att bygga hinder för delaktighet (SÖ
2008:26, s. 2).
Delaktighet enligt ICF består av flera komponenter. Det handlar om rent fysisk tillgänglighet,
handling och genomförande (Socialstyrelsen, 2016). Fördelen med att beskriva delaktighet
som ett dimensionsbegrepp är att det då går att gradera. Därmed kan en enskild beskriva sin
grad av delaktighet, från minimal till maximal (Molin, 2004). Stödpersoner kan konstruera
separata genomförandeprofiler avsedda för olika miljöer och dessa kan då avpassas med
avseende på aspekter av delaktighet (Socialstyrelsen, 2016). Till detta kommer också den
påverkan en framskriden ålder kan ha på en individ. Nämnda kvinna (hyresgäst nr 1) hade
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vissa problem med hörseln. En stödpedagog, anställd vid LSS-boendet, var med och förtydligade det som berättades under intervjun. Jag upprepade också frågorna om det verkade
som att hon inte hörde riktigt. Att stödpedagogen förtydligade och därmed medierade det
sagda är också det ett slags aspekt av makt bundet till profession och utövande (Skau, 2018).
Den är dock omformulerad som ”hjälp” eller ”omsorg” i detta fall. Om kvinnan inte kan
berätta hur hon vill ha det till en lyhörd stödperson blir det enklare att omskapa det som ett
”objekt” för vård och omsorg, där det blir personalens uppfattning om ”hur det bör vara” som
blir den normerande.
Vid samtalet med brukare nr 2 berättade hon bl.a. följande: ”Sköter själv sin städning, och har
inga problem att säga till personalen vad hon vill eller inte vill göra.” Det är överhuvudtaget
svårt att säga något mer definitivt om denna människas liv. Hon har precis som hyresgäst 3
daglig verksamhet och sköter sig i stora drag själv. Min upplevelse av intervjun var att det
talade språket är ett medel som inte är optimalt för att jag skulle kunna ta del av hennes erfarenheter och uppfattningar. Hon talade väldigt lågt, med långa pauser mellan orden. Det var
ofta svårt att höra vad hon sade, vid något tillfälle bad jag henne förtydliga vad hon sagt. Hon
ville medverka i studien och låta sig intervjuas, men det talade språket blev ett hinder i interaktionen mellan oss, vilket gjorde att det blev svårt att bilda sig några uppfattningar om vad
som egentligen blir sagt under samtalets gång. Jag fick ingen uppfattning om hon kan läsa och
om hon i så fall har möjligheter att ta ställning till de skrivna genomförandeplanerna. Dessa
planer har en tendens att stänga ute huvudpersonen (Egard et al. 2017). Om det är möjligt bör
stödpersonerna anpassa sitt sätt att kommunicera till den enskildes behov. Stängs hyresgästen
ute från inbördes kommunikation kommer dennes inflytande att minska, vilket i sig även
påverkar delaktigheten på ett negativt sätt.
Den tredje informanten hade större möjligheter att kommunicera under samtalets gång och
berättade bl.a. följande:
Alltså, ja, det beror sig på vad. Vi sitter tillsammans och tittar, det är vad jag har i pengar jag
önskar att pengar kunde växa på träd, tyvärr gör dom inte det. Nu hade jag ju turen att kunna köpa
två par glasögon för tretusen, det är mycket pengar. Det räcker med ett par, jag har fått försäkring
nu på dom. Jag glömde glasögonen i taxin, det är mycket man kan glömma. (Intervju brukare 3).

Denna hyresgäst hade en högre grad av medvetenhet kring skötseln av sin lägenhet samt
vilken betydelse pengar kan ha för att införskaffa materiella ting. Hon förmedlade också att
hon skulle önska att ”pengar kunde växa på träd”. Denna hyresgäst kunde förmedla sina
erfarenheter och uppfattningar via det talade språket. Det verkade bereda henne ett visst nöje
att få tillfälle att berätta om sitt liv. Hon hade även långt gångna planer på att flytta till en
egen lägenhet med boendestöd. Det finns beskrivet i avsnitt 7.4.4 (brukare 3).
Intervjuareffekten var påtaglig i samtalet med denna informant. Hon var tämligen medveten
och ville framstå som ”duktig” i vårt möte. Detta är en känd påverkanseffekt som kan uppstå.
Även det faktum att en stödpedagog på det aktuella boendet är närvarande under intervjun
påverkade hur hon kommunicerar. Det visade sig att denna stödpedagog till vardags också är
hennes kontaktperson på boendet. Min uppfattning är denna hyresgäst verkligen vill kunna
”leva som andra”. Hon är ung, hon har en hög medvetenhet om värden i det vanliga livet.
Samtidigt får jag i samtalet också en känsla av ett annorlundaskap.
7.4.2. Inflytande
Exempel på inflytande är ganska magra. Överhuvudtaget blev materialet för de individuella
intervjuerna inte så omfattande som var fallet i fokusgrupperna. Ingen av hyresgästerna nämnde heller genomförandeplaner som en källa till inflytande. Det som framstod som en viktig
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källa till inflytande var mötet med stödpersonen. Hur denne uppfattade brukarens uttryck.
Men även i hög grad vilka responser stödpersonen gav på dessa.
Inflytande som påverkan utövade hyresgäst nr 1 genom att berätta: ”Lagar mat till alla på
boendet på onsdagar, jag tycker om att laga mat /…/ äggakaka med bacon speciellt gillar jag
att göra” (intervju brukare 1). Precis som i fråga om ”delaktighet” sätter ålder och rent fysisk
manövreringsförmåga upp gränser för vad hon kan utföra. Hon arbetar i köket, vilket hon
alltid har tyckt om att göra. Hon kan fortfarande själv skala potatis och morötter.
7.4.3. Integritet och självbestämmande
Denna hyresgäst i 80-årsåldern kunde numera inte vistas ute i någon större omfattning, då hon
har en begränsad rörlighet och tilltagande skröplighet som delvis är relaterad till ålderskrämpor. Som framhölls ovan är hon rullstolsburen, och det krävs två stödpersoner för förflyttningar ute. Hon berättade att hon bott i sin nuvarande lägenhet i sjutton år och trivs bra.
Vad gäller integritet och självbestämmande gav hyresgäst nr 3, en kvinna i 30-årsåldern,
följande exempel:
Det är som jag säger till min kille ibland. (frågar stödpedagog får jag berätta detta?) (Stödpedagog
hummar instämmande). Jag tar ju en sån här p-spruta i julaskinkan [skrattar] för att inte bli gravid.
Min kille har sagt flera gånger att du skall sluta att ta den sprutan, det är inte du som bestämmer det
sade jag. Det är jag och min kontaktperson och sköterskan som gör det. Jag blir inte på bra humör
om jag tar väck den sprutan, jag vill ha den kvar. Min kille säger åt mig att ta bort den, jag kan inte
ta bort den. Den ska jag ta hela mitt liv. (Intervju brukare 3)

När det handlar om rätten till att bestämma över sin egen kropp, så har hon själv bestämt att
hon vill använda eget preventivmedel. Denna informant berättade detta för mig efter att först
ha bett stödpedagogen om ”tillåtelse” att få dela med sig om detta. Mineur, Berg och Tideman
(2009) konstaterar att unga intellektuellt funktionsnedsatta ofta har en känsla av utanförskap,
deras inflytande över sitt vardagsliv är starkt begränsat. Ofta är det anhöriga eller personal
som utövar ett mycket påtagligt inflytande. I exemplet ovan med brukare 3 är det även ”pojkvännen” som nämns tillsamman med sköterska och kontaktperson. Pojkvännen vill att hon
skall sluta ta p-sprutan, vilket kan antas innebära att de har någon form av samliv.
Mallander (1999) menar att personalen kan påverka genom sin respons som kan vara aktiv
eller passiv. Brukaren befinner sig i beroendeställning och den ojämlika maktbalansen gör att
brukaren söker gillande och bekräftelse från sin personal som hon har god kontakt med. I
praktiken kan de påverka henne till ett beslut som de tycker är ”riktigt”. Skau (2018) framhåller att det är frågan om en ytterst ojämlik maktbalans, där klienten eller mottagaren av en
insats befinner sig i underläge i fråga om att driva igenom sin egen vilja. Stödpersonens roll är
rådgivande, att påverka till beslut som är bra. Problem kan uppstå då personal och hyresgäst
har olika åsikter om vad som är bra beslut.
7.4.4. Att leva som andra
Ett exempel från mina enskilda intervjuer med brukare avser en kvinna i 30-årsåldern som vill
skaffa en egen bostad. ”Jag vill flytta till en egen lägenhet närmare staden. Där ska jag ha
boendestöd i stället som hjälp. Jag tränar på att inte överdosera tvättmedel när jag tvättar”
(brukare 3). Här finns en hyresgäst med ett uttalat mål att vilja flytta till en egen lägenhet.
Hon berättade också att hon inte gillar alla i personalgruppen, men att hon inte alltid har möjlighet att välja vem hon vill ha som utförare och stöd i vardagen. Ibland säger hon sig inte
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riktigt förstå personalen i språkligt hänseende, då vissa på grund av olika etniska bakgrunder
pratar med stark brytning. Hon utvecklar ämnet lite mer nedan.
Det är ju de här kvinnorna som har såna här på huvudet ju. Så då sa jag till Andrea att de får ju se
på vårt hår här, va. Men vi får inte se på deras hår. De har ju den religionen och vi, vi har vår
religion ju. Jag försöker prata med dem, men det är svårt att förstå vad de säger. Hela X-stad är
alldeles fullt av dem nu. Sen är man ju olika som personer också. Jag kan inte hjälpa alla och ta
hem en hel drös av dem och låta dem duscha och bo hos mig. Det är som jag brukar säga varje år
när jag fyller år. Så önskar jag fred på hela jorden! vad betyder det att man gör det? /Om jag får
rösta bort han Stefan Lövén, så är det rätt så bra om han går skilda vägar/. Du vet han har en sån
näsa, (skrattar)/men hur gammal är han egentligen? Han ska väck i alla fall det har jag räknat ut,
jag ska rösta i valet i september/.../Hon frågar mig vad jag tycker om Stefan Lövén.
(stödpedagogen skrattar i bakgrunden). Ser du vem det är på den bilden förresten? (Hon pekar på
ett fotografi av sig själv i studentmössa). (Intervju brukare 3).

Informanten är medveten om den föreliggande politiska situationen med många nytillkomna
invandrare. Hon menar att den sittande regeringen har en del att säga till om hur detta
hanteras. Men tänker själv att hon skulle kunna ”låta dem duscha och bo hos mig”. Vilket
tyder på en ganska hög grad av delaktighet i samhällslivet. Det visar även på en ansvarskänsla
för sin medmänniska oaktat religiös tillhörighet och nationalitet. Det hela är lättsamt.
Det är en hel del som ska fungera med boendestödet i en egen lägenhet: tvätt, städ, matlagning, boka färdtjänst, som också är något hon behöver träna mer på, samt att borsta tänderna.
Hon utövar självbestämmande genom sitt uppsatta mål, där personalen kan stödja henne genom sin kompetens och den makt som de besitter. Vägen till en egen bostad kan vara lång och
snårig.
Jaaa, eftertänksamt Jag kan städa själv jag kan tvätta själv, vad är det mer jag kan. Jag tränar på att
sätta upp håret själv. Jag kan diska, tvätta, det är det jag jobbar emot att få flytta till egen lägenhet.
Så ska jag försöka få boendestöd. Jag är så duktig, nu är jag noga med att inte ta för mycket tvättmedel i maskinen jag tog för mycket det tycker inte maskinen om. Händer det fler gånger så får vi
själva betala det, man ska inte ta för mycket. (Intervju brukare 3).

Giertz (2012) anser att interaktionen mellan stödperson och brukare är avgörande för utfallet.
Att tillvarata brukarens intressen är utgångspunkten. Om mötet är jämställt, men att skillnader
också erkänns, finns förutsättningar att brukaren kan kompenseras för sin funktionsnedsättning och kan agera ut sin autonomi med stödpersonen som redskap. Målen beskrivs utifrån
brukarens normer, inte personalens eller anhörigas (Egard et al. 2017). Problemet aktualiseras
när det kommer till att ”leva som andra” med full delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor (1, 5 §§ LSS). Dessutom ska verksamheten grundas i respekt för den enskildes
integritet och självbestämmanderätt (5–6 §§ LSS), vilket ställer krav på personalen att vara
ödmjuk och ha en tillåtande attityd till hyresgästernas önskemål. För personalen gäller det att
vara medveten om sina egna normer och preferenser och att skilja dessa från brukarens. En
stödperson som erkänt den unika individen bekräftar dennes rätt till att ha egna normer. Makten över det egna valet ligger hos hyresgästen.
Självbestämmande och integritet aktualiseras som principer, där den enskilde har ett eget ansvar för sina val. Bauman (1992) talar om den traditionalistiska legitimeringen av makten respektive den som är baserad på karismatisk auktoritet och båda har det gemensamt att de väljer
värden åt oss. Båda förutsätter att vi avstår från rätten att välja värden. Vi blir därmed befriade
från eget ansvar för våra handlingar; andra kan i stället hållas ansvariga för följderna av våra
handlingar (ibid.). Stödpersonal måste respektera hur brukarna väljer värden och anpassa åtgärderna efter detta. Genom en överenskommelse mellan hyresgäst och stödpersonal skapas
l54

ett legitimt maktutövande (Giddens, 2003). Att till exempel inte vara tillräckligt bra på att
städa räcker inte som motivering till att inte kunna ha ett förstahandskontrakt på en egen lägenhet. Kvalitén på städningen är inget som det är personalens uppgift att sätta en standard
för, så länge inte bo-staden utvecklas till att bli en sanitär olägenhet. Målsättningarna sätts upp
och prioriteras efterhand, att endast fokusera på de basala behoven kan vara hindrande för
brukarens utveckling i riktning mot en högre grad av självbestämmande.
Ingen av brukarna verkar medvetna om genomförandeplanerna, som av deltagarna i båda fokusgrupperna ansågs vara betydelsefulla för att förverkliga hyresgästers delaktighet och inflytande över sin vardag. Skillnaden mellan fokusgrupper och individuella intervjuer med
brukare är att de förstnämnda är anställda löntagare. De ska indirekt medverka till att realisera
målsättningarna i LSS för målgruppen och har ingen egen erfarenhet av att ta emot stöd och
hjälp på grund av funktionsnedsättningar.
Det måste vara en stor skillnad att kunna lägga behoven åt sidan, och gå hem till en
annorlunda verklighet. Vilket stödpersonerna kan göra. Jämfört med att ständigt vara i behov
av stöd och service, låt vara av välvilligt inställda personer. Det är mycket svårt att leva sig in
i en annan människas upplevelse av sin verklighet. Men det är det som måste till för att kunna
göra en bedömning av vilka behov som finns, samt hur det är lämpligt att gå till väga för att
möta dessa behov i vardagen.
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8. Avslutande diskussion
I detta kapitel sammanfattas inledningsvis studiens viktigaste resultat utifrån dess syfte och
forskningsfrågor. I avsnitt 8.2 reflekterar jag över vad jag benämner ”de frånvarandes röster”
och vikten av att alla hyresgäster vid LSS-boendena kommer till tals, inklusive de som inte
behärskar det skrivna språket. I avsnitt 8.3 diskuterar jag huruvida det utifrån en asymmetrisk
maktrelation är möjligt att åstadkomma en maktutjämning i praktiken. Sedan kommer i 8.4 en
metodologisk diskussion. Detta självständiga arbete avslutas i 8.5 med, förslag till ytterligare
forskning.
8.1. Studiens slutsatser
I kapitel 7 redovisas i detalj studiens resultat och analyser. I detta avsnitt redogör jag kortfattat
för mina sammanfattande slutsatser utifrån studiens forskningsdesign. Det övergripande syftet
har varit belysa hyresgästers respektive personalens uppfattning om brukares delaktighet och
inflytande vid kommunala LSS-boenden (se avsnitt 1.2). Utifrån insamlad empiri och tidigare
forskning kan frågeställningarna besvaras på följande sätt:
1. Hur ser beslutsprocesserna ut på en mindre enhet för funktionshindrade?
Beslutsprocesserna involverar olika forum som personalens arbetsplatsträffar, brukarråd,
boråd, husmöten och sammankomster av olika slag. Även externa aktörer såsom legala
företrädare och anhöriga är involverade. Frågor om användning och utformning av enhetens
gemensamma utrymmen kan beslutas efter att det har diskuterats vid personalens
arbetsplatsträffar eller i brukarråd. Hyresgästerna bestämmer veckans matsedel och kommer
med förslag på vad som ska köpas in och tillagas gemensamt, att allt detta sker tillsammans
med personal. Brukarna kommer med förslag på utflykter och evenemang som de vill delta i,
individuellt eller enskilt, och där beslut fattas gemensamt av personal och hyresgäster.
2. Hur resonerar personalen om hyresgästernas inflytande och delaktighet samt på vilket sätt
utövas detta på gruppboendet?
Resonemangen från personalens sida handlar mycket om att på olika sätt ta in hyresgästernas
åsikter och önskemål. De senare ska få bestämma utflyktsmål, vara med och utforma veckans
matsedel på boendet. De ska också kunna påverka vad som avhandlas vid husmötet, brukarråd
och stormöte. Även om hyresgästerna inte vill/kan vara närvarande personligen är avsikten att
stödpersonerna ska framföra deras åsikter och har därmed närmast rollen som ett slags informell ”ställföreträdare”.
3. På vilket sätt är hyresgästerna delaktiga och har inflytande vid utformningen av insatser i
vardagen som riktas till dem?
Samtliga professionella som deltagit i fokusgruppsintervjuerna lyfter fram genomförandeplanen som ett viktigt instrument för att kunna realisera hyresgästernas inflytande i vardagen.
Brukarna uppmanas alla att vara delaktiga i utformningen av denna plan och de kan underteckna den själv med assistans av personal. Pict-O-Stat undersökningar är ett instrument för
delaktighet och inflytande där brukaren svarar på frågor. Kommunens synpunktshantering är
ett annat, dit klagomål och synpunkter kan skickas. Det kommer sedan en respons på dessa.
Hyresgästerna kan berätta för sina stödassistenter om sina åsikter och önskemål, vilka sedan
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ska förmedla dessa till personalgruppen. Brukarnas möjligheter att bestämma måste betecknas
som ganska begränsade, då deras resurser är små.
4. Hur kan den asymmetriska maktrelationen påverka självbestämmandet för enskilda brukare?
Det är uppenbart att maktrelationen har en stor betydelse när det gäller att påverka hyresgästen till att samtycka till eller acceptera professionellas beslut eller uppfattningar i olika vardagsfrågor. Omsorg och hjälp blir ett uttryck för makt. Utövas denna makt utan att det finns
en ömsesidig acceptans kan den bli till ett redskap som används för att forma hyresgästen
normativt. Stödpersonens resurser blir genom mediering en tillgång också för hyresgästerna.
Om det kommer till en konflikt mellan personalens vilja och brukarens, blir den asymmetriska
maktrelationen en faktor som väger över till stödpersonens fördel.
Personalen i brukarnära arbete framstår som mycket benägna att vara inkännande. Det märks
en mycket tydlig vilja att söka företräda hyresgästerna på ett humant sätt. Att se till det bästa
ur hyresgästernas synvinkel. Mina observationer räcker dock inte riktigt till för att jag skall
kunna bedöma informanternas kunskaper om evidensbaserade metoder. Verkan av denna är
dock i riktning gentemot empowerment, en styrkt egenmakt. När det handlar om
ledningsgruppens inställning var även de öppna. En viss grad av disciplinering parat med de
bästa avsikter. Man genomför ibland vissa åtgärder som kan uppfattas som begränsande för
att få till ett gott utfall.
Olika uppfattningar framträder i empirin om brukares delaktighet och inflytande. De enskilda
intervjuerna med hyresgästerna ger värdefull kunskap om deras vardagsliv, deras mål och de
medel som står till deras förfogande för att nå dessa. Baspersonal och sektionschefer står i
högre grad för en instrumentell användning av tillgängliga medel. Redskapen för att uppnå
inflytande och delaktighet är individuellt utformade, men är också påverkade av de gemensamma processer som finns på ett ordinärt gruppboende år 2018. Husmöten och brukarråd är
sammankomster där hyresgäster kan utöva sitt självbestämmande. Beslut i dessa forum för
kollektiva beslut återverkar på vilka personella resurser den enskilde kan tilldelas.
Slutligen vill jag också nämna att majoriteten av informanterna är kvinnor. Samtliga
individuella intervjuer var med kvinnor. Fokusgruppen med baspersonal bestod endast av
kvinnor. I ledningsgruppen var de två kvinnor och en man. Frågan är om det är en tillfällighet
att det är på detta viset. Könsmaktsordningen är sedan länge legio i samhällsvetenskaplig
forskning. Den är en bestämmande faktor som jag dock har avstått från att ta med i teoridelen
för detta arbete.
8.2. De frånvarandes röster
Skriftspråket tenderar att stänga ute hyresgästerna från samtal och diskussion om deras behov
och önskemål. Den ojämlika maktbalansen tenderar att väga över till förmån för dem som
behärskar det skrivna ordet. De tolkar även det sagda och ger det innebörd. Hyresgäster som
behärskar det skrivna ordet och är verbala kan bestämma vad som ska föras upp på dagordningen. Mina anspråk har inte varit att lägga orden i munnen på informanterna, vare sig när
det gäller professionella eller hyresgäster, utan om att åskådliggöra situationen utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.
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Brukarna i denna studie kommer ur olika samhällsskikt; de har olika bakgrund. Svårigheterna
med att kommunicera med målgruppen handlar om mer än bara språklig framställningsförmåga. Den speciella situationen måste också tas i beaktande – brukaren som traditionell mottagare av omsorger har ersatts av en mer flexibel roll som huvudrollsinnehavare i sitt eget liv,
där självbestämmande och delaktighet är självklara faktorer när det handlar om att iscensätta
den egna vardagen. De är också bärare av flera identiteter i egenskap av barn, föräldrar, ensamstående. Stödpersonalen blir de som ska hjälpa till med detta, förutsatt att de gör det med
på ett följsamt och inkännande sätt.
Ramarna för korrekt framställning i skrift inkluderar oftast inte människor som inte är verbala, och som inte kan argumentera på ett sätt som är begripligt och ”vettigt”. Deras berättelse
blir även föremål för en bedömning som relevant eller inte, med hänsyn till tolkningsföreträdet i den aktuella situationen. Brukarens förmåga att uttrycka sig lägger nivån för hur stödpersonalen bedömer deras kompetens att fatta beslut i sina egna liv. Det är givet att brukaren
uppmuntras till att delta i beslut som fattas. De har ett givet mandat att säga till hur de vill ha
det i sin vardag om det skulle uppstå en konflikt där de har en annan åsikt.
8.3. Maktutjämning i praktiken
Mitt förtroende för dig avgörs av om jag tror på att du handlar i överensstämmelse med
mina intressen. Brukare i (Oskarson, S, Svensson T, Öberg P, 2009. i Socialstyrelsen,
2014).

Situationen där den enes bostad är den andres arbetsplats är en källa till diskussion kring överenskommelser för hur insatserna ska formuleras. Den enskilda lägenheten i LSS-boendet är
hyresgästens eget territorium där hen ska kunna känna sig trygg. ”Att bo i en fullvärdig bostad
är en viktig förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv”, framhåller Socialstyrelsen
(2011, s. 15) i en vägledande skrift. Personal har absolut inte tillåtelse att utan vidare gå in
där, såvida det inte finns ett uttryckligt medgivande från hyresgästens sida. Gemensamhetsutrymmena som finns på gruppboenden är ett annat område dit både personal och hyresgäster
har tillträde. Besluten kring vad som tilldrar sig där involverar både personal och brukare. I
allmänhet bestämmer personalen i större utsträckning än brukarna hur utrymmet ska disponeras, vilket också innefattar regler kring uppförande och öppettiderna för dessa utrymmen
samt städning och skötsel.
För brukarnas vidkommande saknas det en reell motsvarighet till personalens arbetsplatsträffar. En brukarträff med motsvarande mandat att bestämma kring boendesituationen kan vara
en väg till att utjämna maktförhållandet. I flertalet verksamheter finns en ”delegationsordning” om vem som fattar beslut i olika typer av frågor. Brukarträffen skulle kunna ges en
motsvarande legal status.
Karlsson och Börjeson (2011) menar att brukainflytandet upphör när brukare börjar ifrågasätta personalens vilja. Det kan eventuellt leda till godtycke och även till att det utvecklas ett negativt eller repressivt maktutövande om situationen blir tillspetsad och det blir en kamp mellan två viljor. Hjälpapparaten har värden, ekonomiska, juridiska och kulturella resurser till sitt
förfogande och kan formulera skrivna och oskrivna regler om vad som ska anses vara ett godtagbart leverne (Skau, 2018). Det skulle krävas en struktur som stödjer brukarbeslut utan att
intervenera för mycket i beslutsprocessen. Efter att dessa beslut är tagna är det dessa som gäller – ingenting annat. Det finns en inneboende paradox i detta. Samma resurser som styr upp
verksamheten måste ta hänsyn till hyresgästernas viljor och önskemål, även om dessa inte är
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rationellt betingade eller förenliga med vad som anses vara ”vettigt” eller ”praktiskt” genomförbart.
Personalens maktutövande präglas av stor välvilja och sympati gentemot de som är föremål
för omsorgerna. Det finns dock en baksida av denna välviljans retorik: brukarna blir ibland
behandlade som barn; någon som man måste utöva tillsyn över och se till så att det blir ”rätt”
och inte ”tokigt”. Det finns en uppenbar risk för att brukarinflytande blir till ett intet förpliktigande värdeord utan någon innehållslig substans. Verklig brukarmedverkan måste innebära att
individen ha legalt mandat att kunna påverka sin vardag. Det är ovanligt att det finns en formaliserad ordning för hur makt och inflytande bör eller ska utövas för brukare (Karlsson &
Börjesson, 2011). Brukarinflytandet nämns ofta i förbigående, medan personal däremot har ett
givet mandat i sin roll att utöva makt i sin roll som hjälpare – i vissa fall på ett oreflekterat
sätt. Den yttrar sig i att det finns en begränsad tilltro till både hyresgästernas uppfattningar
och deras artikulerade krav på verksamheten. Det sistnämnda är en av de springande punkterna. På ett gruppboende är det de professionella som har störst befogenhet att formulera
villkoren. De utövar denna professionalism också genom att aktivt involvera brukarna i
arbetet. De många olika typerna av forum för gemensamma beslutsangelägenheter som boråd,
husmöte, veckomöte, utflykter eller möte för att bestämma veckans matsedel är exempel. De
kräver aktiva insatser från deltagare, det hjälper personalen med att inspirera till. Det görs
mycket för att tillvarata brukarnas intressen även från ledningshåll. Ett exempel från
fokusgrupperna med sektionschefer som inte berördes i resultatdelen var. ”Fotbollsresan”, det
fanns intresse av att genomföra en resa till Storbritannien för att titta på favoritlagen i fotboll.
Incitamentet kom från brukarhåll, det var också mycket riktigt en resa som också
genomfördes i realiteten. Den är enligt min mening ett fint exempel på hur man tar tillvara
initiativ från brukare och hur personal utövar makt i en positiv bemärkelse.
En aspekt av maktförhållanden som Bauman (1992) lyfter fram är att den är en metod för att
utöka sin egen frihetsgrad på bekostnad av andras genom att utnyttja andra människors önskemål för sina egna syften. Situationen i fråga manipuleras så att andra människor kan uppnå
sina eftersträvade värden bara genom att följa reglerna som makthavaren har bestämt (ibid.).
Detta kan appliceras i situationen på ett gruppboende: husmötet eller motsvarande får struktureras genom regler som personal i verksamheten bestämt. Självklart kan även brukarna vara
införstådda med dessa. När makt döljs genom omformuleringar som ”tjänsteerbjudande”,
”omsorg”, ”undervisning”, ”behandling” (Skau, 2018) kan det bli svårt för hjälparen att se
möjligheterna för sitt maktutövande. Det blir då också svårt att göra detta för brukarens bästa.
Det finns också anledning att fundera över hur stödpersonerna kan tillvarata hyresgästernas
vilja, utan att förlita sig alltför mycket på ett skriftligt material. Detta är svårtillgängligt för
många brukare. Det hamnar i en begreppslig sfär dit de flesta personer med intellektuella
funktionsnedsättningar inte har tillträde. Det finns ett tolkningsföreträde att det skrivna gäller,
det har en legal förankring. De som tolkar och begripliggör det skrivna i genomförandeplanerna, är i allmänhet anställd personal med god skriv och läsförmåga. Brukaren kan meddela
verbalt vad de vill. Det blir då en sak för personalen att tolka och värdera vad de säger, där
kommer brukarnas vilja att medieras genom tolkning. Den kan sedan utföras i enlighet med
deras önskemål eller ges en annan innebörd.
8.4. Metodologisk diskussion
Urvalet har en stor betydelse för utfallet i detta arbete. Begränsningarna i den geografiska sfären kombinerat med att undersöka en bestämd målgrupp som har bostad i LSS-boenden har

l59

varit bestämmande för vilka som medverkat i undersökningen. Om undersökningen genomförts vid en tidigare eller senare tidpunkt hade respondenterna kanske inte varit desamma. Att
begränsa förfrågningarna om medverkan till fem kommuner i södra Sverige minskar också
möjligheterna till en högre grad av mångfald i empirin. Självfallet hade jag kunnat göra en
geografiskt bredare undersökning, men den hade då krävt en mer omfattande arbetsinsats och
tagit längre tid att genomföra.
Det finns också anledning att än en gång lyfta fram att samtliga intervjuade identifierar sig
som kvinnor. Även personalgruppen bestod av kvinnor. I ledningsgruppen var det två kvinnor
och en man. Denna kvinnodominerade verksamhet skulle kunna analyseras ur ett feministiskt
perspektiv. Det bildar en grund för maktordning baserad i könstillhörighet. Det är ingen jag
valt att ta upp i detta arbete. Denna hade i sig krävt ett eget arbete, vill jag påstå. I själva
verket är denna könsmaktsordning lika betydelsefull för levnadsomständigheterna som
funktionsnedsättning, klass, utbildning eller social position.
Hade jag haft mera tid hade jag också kunnat intervjua fler brukare, eventuellt också genomföra enskilda intervjuer med professionella. Med fler intervjuer hade empirin blivit mer bred
och variationsrik vilket hade påverkat analysen i en positiv riktning teoretiskt sett. Endast en
av de enskilda informanterna gav uttömmande, detaljerade svar.
En annan aspekt som bör lyftas fram är att fokusgruppsintervjuer respektive individuella intervjuer skiljer sig inte enbart antalsmässigt, utan även innehållsmässigt. De individuella intervjuerna med hyresgästerna behandlar näraliggande ämnen som rör deras personliga angelägenheter. Så är inte alls fallet i fokusgrupperna eller i enkätstudien som vänder sig till professionella. Ämnet för dessa intervjuer är istället funktionsnedsattas situation. Låt vara att den
är relaterad till de anställdas arbetsmiljö och deras professionella situation.
Graden av funktionsnedsättning i den undersökta populationen är utan tvivel en faktor som
påverkat mitt material. Det är svårt att uttala sig om exakt hur den kan ha påverkat insamlade
data. Det handlar om språklig förmåga och även villighet att dela personlig information. Jag
var glad att överhuvudtaget kunna få tala med brukare som ville medverka i studien, gärna då
också med ett rikt språk då språket är det verktyg som jag använt för att inhämta data. I
intervju 2 var informanten mycket förtegen och hen hummade mest men gav dock klara och
tydliga svar när t ex. favoritmat kom på tal. Kanske hade fler återkommande intervjuer – över
tid – med samma hyresgäster kunnat ge mer täta beskrivningar av de beslutsprocesserna som
jag har försökt utforska i detta arbete. Det hade kanske varit möjligt att få information även
om saker som ligger utanför det primära dagliga livet. Som drömmar, livsmål och
värderingar. Jag funderade också över möjligheterna till att använda andra
datainsamlingsmetoder som t. ex. rörliga bilder eller foto.
8.5. Implikationer till ytterligare forskning
Min studie visar på de goda levnadsomständigheter, brukarna i undersökningen erhåller enligt
LSS. Den visar också på svårigheterna för den enskilde brukaren i att ”leva som andra”. Men
också betraktade som kollektiv i förhållande till de normer som styr beslutsfattande i lokala
organisationer. Det uppstår ibland en intressekonflikt mellan å ena sidan den enskildes rätt till
autonomi, och de rationella organisatoriska resonemang leverantörerna av LSS håller sig med.
Dessa handlar om synen på hyresgästerna, tid och ekonomiska förutsättningar. Det finns skäl
att ytterligare undersöka hur personer med intellektuell funktionsnedsättning kan omdefiniera
sig själva. Till identiteter med mera positivt laddade konnotationer än de som finns för
utvecklingsstörd, mentalt handikappad. Dessa begrepp är kopplade till stigmatisering och
självstigmatisering. De ”färgar av sig” på allt personen företar sig, de är negativt associerade.
Personerna bör kunna omtala sig själva med respekt, det återspeglar då omgivningens
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benämningar på dem. Språket är nära förbundet med makt och hierarkier av ordning. Den
förskjutning av språket som sker hela tiden speglar behovet av en fortsatt reflektion kring
begreppen.

Implikationer till ytterligare forskning på mikronivå.
Studier av brukarstyrda beslutsmodeller. Hur en mera tydlig legitimering av dessa
brukarstyrda modeller kan realiseras på ett rent praktiskt plan. I verksamheter enligt LSS.
Studier kring hur medarbetarnas åsikter och värderingar avspeglar sig i vilket förhållningssätt
de intar till brukarna. Hur de utövar de makt enligt sina värderingar och åsikter. Om detta i så
fall är önskvärt, när blir det legitimt att hävda de personliga normerna också skall bli
rättesnöre för hur brukaren agerar.
Hur pass medvetna är medarbetarna om den inbyggda ojämlika maktrelationen brukare och
stödperson emellan. Hur ser de på sin egen roll?
Hur uppfattar brukare/hyresgäster detta att ”vara delaktig”, ”att ha inflytande” eller att kunna
utöva ”självbestämmande”.
Några idéer om vidare forskning på makronivå.
Studier kring hur bestämmande faktorer som kön, klass och social position. Hur påverkar de
enskilda personernas förmåga att realisera personliga mål.
Hur ställer man sig till mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta. Är det någon skillnad på
dessa ”funktionsnedsattas” rättigheter, och rättigheterna ”icke-funktionsnedsatta” människor
kan förvänta sig. Skiljer de sig kvalitativt, sett ur stödpersonernas synvinkel.
Vad beträffar organisatoriska studier på mera övergripande nivå. Finns det skäl att titta på.
Hur olika maktordningar förhåller sig till vartannat, hur kan exempelvis organisationer med
funktionshindrade ges en starkare legitimitet.
Det kan också finnas anledning att titta över vilken effekt LSS har gett för de berörda
grupperna. Lagen har funnits sedan 1993. Det är dags att utvärdera om det ”har blivit bättre”.
Eller i alla fall hur det har förändrats över tid för de personer lagen berör. Finns det några
skillnader i det man uppfattar som ”god levnadsnivå”, förr och nu? Är lagen fortfarande
funktionell i sin befintliga form?
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Bilaga 1
Förfrågan med missiv
Malmö den 20/11 - 2017
Hej,
Jag läser för närvarande magisterprogrammet i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad, och kommer nu att genomföra en studie som i juni 2018 kommer att publiceras inom
ramen för en magisteruppsats vid högskolan. Jag kommer att närmare undersöka inflytande
och delaktighet rörande tillämpning av LSS.
Jag undrar därför om du är intresserad av att delta i en så kallad fokusgruppintervju tillsammans med cirka fyra andra anställda vid den enhet där du själv arbetar. Fokusgruppsintervjuer
är en form av gruppintervju som fokuserar på ett specifikt tema och där avsikten är att fånga
personalens erfarenheter och åsikter under samtalsliknande former. Intervjuerna beräknas ta
cirka 60 minuter.
Vid genomförandet av studien kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att
beaktas, vilka i korthet innebär följande:
• Intervjupersonens medverkan är frivillig och kan när som helst välja att avsluta sin
medverkan eller avstå från att svara på en fråga under intervjun.
• Kommunens och intervjupersonernas namn kommer att avidentifieras i uppsatsen. Ingen
obehörig kommer att få ta del av intervjumaterialet eller få vetskap om vem som sagt vad
under fokusgruppsintervjun.
• Intervjun kommer att spelas in för att kunna göra en så tillförlitlig analys som möjligt, och
jag kommer själv att transkriberas samtliga intervjuer.
• Efter godkänd examination kommer allt inspelat material och intervjuutskrifter att
förstöras.
Förhoppningsvis finner du ämnet intressant och vill medverka i studien! Du når mig på
följande e-postadress och telefonnummer: maglof16@student.hh.se tel: xxxxxx.
Universitetslektor Weddig Runquist vid Högskolan i Halmstads akademi för hälsa och välfärd
är min handledare och han nås på e-postadress: weddig.runquist@hh.se; tel. xxxxxx.
Med bästa hälsningar
Magnus Lövgren
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Följebrev till enkät
Malmö 2018-01-04
Hej,
Jag läser för närvarande magisterprogrammet i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad, och kommer nu att genomföra en studie som i juni 2018 kommer att publiceras inom
ramen för en magisteruppsats vid högskolan. Jag kommer att närmare undersöka inflytande
och delaktighet rörande tillämpning av LSS.
Jag undrar därför om du vill svara på medföljande enkät. Svaren skickas sedan tillbaka till
mig inom loppet av två veckor. Ifrågavarande enkät kombinerar kvantitativ metod med en
kvalitativ ansats för att bättre kunna motsvara mot behovet av kombinerade data.
Vid genomförandet av studien kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att beaktas, vilka i korthet innebär följande:
• Medverkan är frivillig och informant kan när som helst välja att avsluta sin medverkan eller
avstå från att svara på en fråga.
• Kommunens och informanternas namn kommer att avidentifieras i uppsatsen. Ingen obehörig kommer att få ta del av intervjumaterialet eller få vetskap om vem som sagt vad under fokusgruppsintervjun.
• Enkätsvaren kommer anonymiseras och kvantifieras. Såväl geografisk som personligt ursprung kommer inte att synas i det färdiga arbetet.
• Efter godkänd examination kommer allt material att förstöras.
Förhoppningsvis finner du ämnet intressant och vill medverka i studien! Du når mig på
följande e-postadress och telefonnummer: maglof16@student.hh.se tel: xxxxx.
Universitetslektor Weddig Runquist vid Högskolan i Halmstads akademi för hälsa och välfärd
är min handledare och han nås på e-postadress: weddig.runquist@hh.se; tel. xxxxx.
Med bästa hälsningar
Magnus Lövgren
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Enkät till boendepersonal
Malmö 2018-01-11
Hej,
Jag läser för närvarande magisterprogrammet i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad, och kommer nu att genomföra en studie som i juni 2018 kommer att publiceras inom
ramen för en magisteruppsats vid högskolan. Jag kommer att närmare undersöka inflytande
och delaktighet rörande tillämpning av LSS.
Jag undrar därför om du vill svara på medföljande enkät. Svaren skickas sedan tillbaka till
mig inom loppet av två veckor. Ifrågavarande enkät kombinerar kvantitativ metod med en
kvalitativ ansats för att bättre kunna motsvara mot behovet av kombinerade data.
Vid genomförandet av studien kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att beaktas, vilka i korthet innebär följande:
• Medverkan är frivillig och informant kan när som helst välja att avsluta sin medverkan eller
avstå från att svara på en fråga.
• Kommunens och informanternas namn kommer att avidentifieras i uppsatsen. Ingen obehörig kommer att få ta del av intervjumaterialet eller få vetskap om vem som sagt vad under
fokusgruppsintervjun.
• Enkätsvaren kommer anonymiseras och kvantifieras. Såväl geografisk som personligt ursprung kommer inte att synas i det färdiga arbetet.
• Efter godkänd examination kommer allt material att förstöras.
Förhoppningsvis finner du ämnet intressant och vill medverka i studien! Du når mig på följande e-postadress och telefonnummer: maglof16@student.hh.se tel: xxxxx.
Universitetslektor Weddig Runquist vid Högskolan i Halmstads akademi för hälsa och välfärd
är min handledare och han nås på e-postadress: weddig.runquist@hh.se; tel. xxxxx.
Med bästa hälsningar
Magnus Lövgren
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Intervjuguide för fokusgrupp sektionschefer
Nyckelfråga 1
Vad bör enligt er bedömning ingå för att kunna förverkliga målsättningarna i er verksamhet
rörande inflytande och delaktighet?
• Vilka områden i livet är centrala enligt er mening?
• Finns det områden som är ”mindre viktiga”?
• Hur stärker man den enskildes förmåga till självständighet?
• Går det att stärka inflytandet för den enskilde?
• Påverkar tillgängligheten till samhällsutbudet detta ”att vara delaktig”?
Nyckelfråga 2
Hur ser ni på möjligheterna att kunna tillgodose individers önskemål/behov då det påverkar
helheten på boendet?
• Husmöten demokratisk agenda?
• Självbestämmande`?
• Finns hinder för självbestämmande?
• Samverkan med familj, legala företrädare?
• Hur ser man på integriteten i en boendesituation?
• Påverkar personalens val (bemanning, säkerhet)?
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Studieprotokoll baspersonal
Intervjuguide för fokusgrupp baspersonal 2018-03-21
Bakgrund
Dessa fokusgrupper är en del i materialet till en uppsats på magisternivå på högskolan i
Halmstad under våren 2018.
Syfte
Att undersöka hur man ser på frågor om delaktighet och inflytande ute i en professionell
verksamhet inriktad på att tillgodose behov av stöd och service inom ramen för särskilt
boende.
Nyckelfråga 1
Vad bör enligt er bedömning ingå för att kunna förverkliga målsättningarna i er verksamhet
rörande inflytande och delaktighet?
• Vilka områden i livet är centrala enligt er mening
• Finns det områden som är ”mindre viktiga”
• Hur stärker man den enskildes förmåga till självständighet
• Hur lever hen ett liv ”som andra”
• Arbetar ni med tillgänglighet till det samhälleliga utbudet
Nyckelfråga 2
Hur ser ni på möjligheterna att kunna tillgodose individers behov på era boenden när det
påverkar situationen för andra där också personal är inkluderad?
• Husmöten demokratisk agenda
• Självbestämmande
• Samverkan med familj legala företrädare
• Hur ser man på integriteten i en boendesituation
Fokusgruppsammansättning
Fokusgruppen för dagen består av anställd personal med uppgifter som stöd och service till de
enskilda hyresgästerna i verksamheten (totalt 5 personer).
Det är sektionschefen som utsett vilka som ska medverka i fokusgruppen idag. Jag förväntar
mig olika utfall i de fokusgruppsintervjuer jag ämnar göra. Tanken är att göra jämförande studier mellan utfallen av de olika grupperna. Blandning av män och kvinnor i gruppen kommer
att finnas. Nyckelfrågorna blir samma i båda kategorierna, yrkesroll och erfarenhet och plats i
organisationen som ger olika utfall i svaren. Antal deltagare per grupp blir ca sex personer.
Gruppledare: studenten ML
Genomförande
Lokal i småköping som tillhandahålls av funktionsstöd där.
Fokusgruppintervjun kommer ta ungefär en timme i anspråk.Kontakt initierad genom utskick
med en förfrågan att medverka i en den här undersökningen. Vidare har kontakten hållits med
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xxx genom email och telefonkontakt. Hen har sedan tyckt att det var en bra idé att hålla en
sådan här session tillsammans med kollegorna.
”Bryta isen”-fråga: Hur kan vi hjälpa till att förverkliga ett gott liv för all ute i verksamheterna?
[Barbour 2007, Krueger & Casey 2015, Liamputtong 2011, Litosseliti 2013, Morgan 1997,
Silverman 2004, ref. i Dahlin-Ivanoff, 2017]
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Bilaga 6
Studieprotokoll fokusgrupp sektionschefer
Gråköping 2018-02-05
Bakgrund
Dessa fokusgrupper är en del i materialet till en uppsats på magisternivå på Högskolan i
Halmstad under våren 2018.
Syfte
Att undersöka hur man ser på frågor om delaktighet och inflytande ute i en professionell
verksamhet inriktad på att tillgodose behov av stöd och service inom ramen för särskilt
boende.
Nyckelfråga 1
Vad bör enligt er bedömning ingå för att kunna förverkliga målsättningarna i er verksamhet
rörande inflytande och delaktighet?
• Vilka områden i livet är centrala enligt er mening
• Finns det områden som är ”mindre viktiga”
• Hur stärker man den enskildes förmåga till självständighet
• Hur lever hen ett liv ”som andra”
• Arbetar ni med tillgänglighet till det samhälleliga utbudet?
Nyckelfråga 2
Hur ser ni på möjligheterna att kunna tillgodose individers behov på era boenden när det
påverkar situationen för andra där också personal är inkluderad?
• Husmöten demokratisk agenda
• Självbestämmande
• Samverkan med familj legala företrädare
• Hur ser man på integriteten i en boendesituation
Fokusgruppsammansättning
Fokusgruppen för dagen består av personal med arbetsledande befattningar i en kommunal
verksamhet i Skåne. De verkar samtliga som sektionschefer inom särskilt boende LSS. De har
arbetat i denna verksamhet en tid, vissa längre än andra.
Heterogenitet kommer genom att andra fokusgrupper skall genomföras med deltagande av
baspersonal ute i verksamheterna. Tanken är att göra jämförande studier mellan utfallen av de
olika grupperna. Blandning av män och kvinnor i gruppen kommer att finnas. Nyckelfrågorna
blir samma i båda kategorierna, yrkesroll och erfarenhet och plats i organisationen som ger
olika utfall i svaren.
Gruppledare: studenten ML
Genomförande
Lokal i Gråköping som tillhandahålls av funktionsstöd där.
Fokusgruppintervjun kommer ta ungefär en timme i anspråk.
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Kontakt initierad genom utskick med en förfrågan att medverka i en den här undersökningen.
Vidare har kontakten hållits med XXX genom email och telefonkontakt. Hen har sedan tyckt
att det var en bra idé att hålla en sådan här session tillsammans med kollegorna.
”Bryta isen”- fråga: Hur kan vi hjälpa till att förverkliga ett gott liv för alla ute i verksamheterna?
[Barbour 2007, Krueger & Casey 2015, Liamputtong 2011, Litosseliti 2013, Morgan 1997,
Silverman 2004, ref. i Dahlin-Ivanoff, 2017]
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Bilaga 7
Intervjuguide för hyresgäster
Frågor
Vad tycker du är roligt att göra?
Får du bestämma om saker som är roligt att göra?
Får du den hjälp du vill ha hemma?
Får du bestämma om vilken hjälp du vill ha?
Kan du göra saker själv hemma?
Får du själv bestämma när du vill göra saker och vad?
Bryr sig personalen om dig?
Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?
Förstår personalen vad du menar?
Kan du säga ”nej jag vill inte” till något som personalen vill att du ska göra?
Känner du dig trygg med personalen?
Är du rädd för något hemma?
Trivs du hemma?
Tycker du om att laga mat?
Är du kvinna eller man?
Frågorna är inspirerade av frågorna i Pict-O-Stat undersökningar (Erdfelt & My 2016).
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Magnus Löfgren

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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