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There are many reasons why people need support and help from others. One may be that you 

live with a disability. The ones who help, often staff has a role as a helper. To be able to help 

you have automatic power because a person who helps is neither powerless nor helpless. It 

differs in a way this power is expressed, used and what impact it has om both helpers and 

those who receive help. The purpose of the study is to increase the knowledge about the staffs 

work with people living in grouphomes, their opportunity for a privatelife based on the 

concepts of self-determination and integrity, the conditions they have and the difficulties that 

exist in the work. This mainly of two basic needs, food and sexuality. 

 

Focusgroups where used as a method. Eleven staff, seven women and four men, from seven 

grouphomes participated in three different focusgroups. To analyse the results, theories of 

power and help, criptheory and the normalizationprinciple have been used. 

 

The staff are aware of their position of power in their helper role and they see problems with 

it. Part of what the staff talk about is the balance between security/safety and self-

determination. There is a consensus among staff in the study that food and sexuality 

sometimes require staff to make boundaries for the people living in the grouphomes. At the 

same time there is ambivalence and shared opinions in the focusgroups with when the 

boundaries should be drawn. Some staff give suggestions on minimizing risks as much as 

possible in order to create security for the people living in the grouphomes while other staff 

lean more towards that it is ok with certain risks in life. 

 

People who live in the grouphomes their own sexuality, self-determination and integrity are 

safeguarded. If the sexuality includes a partner or partners, it can sometimes be interrupted by 

staff. The people who live in the grouphomes and are or can be interpreted to be within the 

scope of LGBTQ they get acceptance and support from staff. The staff are responsive to self-

determination and safeguard the integrity of the people who live in grouphomes. It can be 

interpreted as that the society’s previous norms and values have adapted and included people 

with disability. This differs from previous research and this needs to be complementary with 

more research. It can be said that the staff is “the good helper”. The power aspect is always 

present and there are many examples of when it is exercised by the staff. Much indicates that 

this exercise of power is a great help to support people in the grouphomes. There are also 

examples of when the power does not lead to so much help or occasions when it only hurts 

without helping. Self-determination and integrity in relation to safety and security for the 

people living in grouphomes leads to difficult situations for staff, how they shall balance 

boundary, responsibility and power. The organisation has a great responsibility to provide 

greater conditions for the staff and strengthen them in their role. 
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1. Inledning  

Det finns många skäl till att personer behöver stöd och hjälp av andra. En kan vara att man 

lever med en funktionsnedsättning. De som står för hjälpen, ofta personal, har i rollen som 

hjälpare. För att kunna hjälpa så har man automatisk makt, för en person som hjälper varken 

är maktlös eller hjälplös. Det skiljer sig åt på vilket sätt denna makt uttrycks och används och 

vilken påverkan den har på såväl hjälpare såväl som den som tar emot hjälp.  

Det är viktigt hur en hjälpare förvaltar sin makt över andra på ett värdigt och konstruktivt sätt. 

Grundläggande för en professionell hjälpare är att förstå maktaspekten, dels i den egna 

yrkesrollen och dels i samspelet med andra människor. Makt behöver inte utövas för att 

finnas. Bara genom att ha möjligheten att utöva makt finns den. Exempelvis kan detta 

illustreras av att det går att vålla andra människor smärta, även om det inte behöver innebära 

att man gör det. Makten kan användas i ett hjälpande syfte såväl som att den kan användas i 

skadande syfte. Dessa begrepp kan vara sammankopplade, d.v.s. man kan ge hjälp men 

samtidigt skada. Ta t.ex. en person som ansöker om stöd i en kommun. Stödet som personen 

söker kommer att vara till hjälp, så hjälparen, i detta fall en handläggare kan ge bifall till 

stödet som hjälper, men för att bevilja stödet så frågar handläggaren ut personen om t.ex. 

personlig hygien. Detta kan av den sökande personen upplevas som integritetskränkande och 

därmed vara skadligt (Skau 2010).  

 

Maktaspekten gör att det är en balansgång för många hjälpare mellan makt och hjälp. Den 

grupp hjälpare som är studiens målgrupp utgörs av personal i gruppbostäder. På en 

gruppbostad bor människor med funktionsnedsättningar, i första hand personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, och dessas personer benämns som stödanvändare i studien. 

För personal som arbetar i en gruppbostad så innebär det att ge stöd och service till 

stödanvändarna så att de kan leva som andra i en trygg hemmiljö samtidigt som personalen 

ska säkerställa deras integritet och privatliv. Stödanvändarna ska få stöd i att leva som alla 

andra men det stödet kan innebära att personal ger stöd i stödanvändarnas liv utifrån 

personalens föreställningar om vad det innebär att leva ett liv som alla andra. Det är en 

balansgång för personalen att utöva sin makt eller inte. Socialstyrelsen (2017) talar om att 

normer för vad som är lämpligt behöver utmanas d.v.s. de professionellas val av ”vad som är 

lämpligt” kan behöva ifrågasättas. Professionens bemötande för att hitta en balans som 

innebär att de boende varken blir överbeskyddade eller övergivna, om det finns stereotypa 

föreställningar om vad som är rätt, skötsamt eller lämpligt som kan styra och begränsa de 

boendes möjligheter att leva sitt liv som hen vill. Exempelvis handlar det om traditionella 

könsmönster, män och kvinnor eller HBTQ-frågor (Socialstyrelsen 2017). Det är en 

balansgång gällande maktaspekten för personal i den bemärkelsen att makt enbart finns till 

per se, tills att det går över till att bli ett medvetet eller omedvetet maktutövande, på gott eller 

på ont. Det finns relativt lite forskning på området i synnerhet om mat och sexualitet, något 

som är viktiga delar av en persons välmående, hälsa och identitet. Det övergripande syftet 

med studien är att få mer kunskap om hur personalen resonerar kring, och hanterar, 

maktaspekten samt hur personalen arbetar för att värna om stödanvändarnas 

självbestämmanderätt och integritet. 

 

 



6 
 

2. Bakgrund 

Vissa personer i samhället har rätt till särskilt stöd och omfattas av Lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, förkortas LSS. Denna lag ska främja jämlika 

levnadsvillkor och skapa full delaktighet i samhällslivet med målet att personerna som 

omfattas av lagen ska få möjlighet att leva som andra. Det finns tre grupper som omfattas av 

LSS: 

 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

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

den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

Lagen innefattar tio insatser och genom den/de insatser som ges ska den enskilde tillförsäkras 

goda levnadsvillkor. En av dessa är Bostad med särskild service för vuxna. Det innebär att ha 

möjlighet att bo som andra, att ha ett eget hem med trygghet och trivsel. En bostad som 

tillförsäkrar personer med större funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor är en av 

förutsättningarna för att nå lagstiftningens mål. Under en stor del av 1900-talet var stora 

institutioner så som mentalsjukhus och vårdhem vanligt i Sverige. Hit blev personer med 

olika funktionsnedsättningar hänvisade till att bo. Varför personer med funktionsnedsättning 

hänvisades till dessa typer av boende skiftade med stöd av olika ideologer genom åren, från 

att personer med funktionsnedsättning skulle skyddas från ett ont och oförstående samhälle 

till att samhället ska skyddas från personer med funktionsnedsättning. Oftast så skedde 

placering på institutionerna frivilligt, men även tvångsplaceringar förekom. Institutionerna 

ledde till att de intagna ofta fick institutionsskador och det uppdagades över tid att det inte var 

en bra miljö, varför dessa började avskaffas redan under 60-talet och ersattes av mer hemlika 

boendeformer. På 70-talet fick personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att 

ha ett eget hem med s.k. boendeservice. Hemtjänst inrättades och hjälpmedelsförsörjning 

förbättrades (Socialstyrelsen 2017).  

 

1986, trädde lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl., 

omsorgslagen, i kraft. En nationell handlingsplan för handikappolitiken tog vid med kraft - 

Från patient till medborgare. Vårdhemmen och specialsjukhusen skulle succesivt avvecklas 

och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trädde i kraft den 1 januari 

1994. En av de insatser som regleras i lagen är vuxnas rätt till bostad med särskild service 

eller annan särskilt anpassad bostad. Verksamheten enligt LSS ska alltså vara grundad på 

respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största 

möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. 

Bestämmelsen markerar respekten för individens egna önskningar och behov samt att stöd ska 

ges och utformas i samverkan med den enskilde (Socialstyrelsen 2017).  

 

Det finns två former av Bostad med särskild service, servicebostad respektive gruppbostad. 

Socialstyrelsen rekommenderar att tre till fem personer bor i en gruppbostad, ytterligare en 
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person kan bo under förutsättning att goda levnadsvillkor kan tillförsäkras. Bostaden är 

utformad så att alla boende har var sin lägenhet under samma tak, och i anslutning till 

lägenheterna så finns gemensamhetsutrymmen. 2017 bodde drygt 27 100 personer i bostad 

med särskild service för vuxna (Socialstyrelsen 2017). 

 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel så presenteras tidigare forskning som gjorts inom området funktionsnedsättning 

samt annan relevant forskning som kan kopplas till denna studie. Denna tidigare forskning 

kommer att användas i analysen av studiens resultat tillsammans med valda teorier.   

 

Självbestämmande och makt  

Viktiga fundament i LSS (SFS 1993:387) är självbestämmande, delaktighet och integritet. 

Tideman (2000) menar att personer med intellektuell funktionsnedsättning har små 

möjligheter att påverka och styra över de stora besluten i sina, t.ex. att få bestämma över sitt 

boende och vem som ska anställas som personal. Det finns stora brister i stödanvändares 

möjlighet till inflytande och självbestämmande. De stödanvändare som själva kan hävda sina 

rättigheter eller har starka företrädare är också de som har störst inflytande över sina egna liv 

(Jormfeldt 2016). Även om stödanvändares egen kapacitet har betydelse så handlar det till 

stor del om att både personal och organisation inte i stor utsträckning kan, vill eller förstår hur 

de ska kunna främja ett ökat självbestämmande för stödanvändare. Personalen i en 

gruppbostad har ett ansvar när det kommer till att främja stödanvändares självbestämmande 

(Bigby m.fl. 2012). En vanlig inställning inom professionen är känslan av otillräcklighet, som 

tar sig uttryck i form av ”vi är bara människor”. Skau (2010) menar att detta inte stämmer. De 

är professionella människor, vilket skiljer sig avsevärt då de professionella inte har några 

känslomässiga familjeband så som man kan ha till ett barn eller en förälder. Detta är mycket 

bättre förutsättningar för att kunna kontrollera sina egna känslomässiga reaktioner. Har man 

dessutom ett bra samarbete på arbetsplatsen och inte har olösta personalkonflikter så ökar 

förutsättningarna ytterligare att inte kränka stödanvändare. Dock kan personalen hindras i 

detta genom beslut högre upp i organisationen (Bigby m.fl. 2012).  

 

Jormfeldt (2016) har i sin studie visat på att makt är starkt förknippat med möjligheter till 

självbestämmande och inflytande. Studiens resultat påvisar att stödanvändare ofta är nöjda 

med sitt vardagsliv. Detta skulle kunna ses som att gruppbostäderna med dess arbetssätt är 

lyckat men det skulle även kunna ses som att stödanvändare finner sig inom denna ram och att 

man ”gett upp” sina egna önskemål. Inom äldreomsorgen säger Harnett (2010) att de äldre har 

störst chans att få sina önskemål tillgodosedda om de anpassar önskemål så att de passar in i 

verksamhetens ram. Jormfeldt (2016) säger att det ”innebär att personer som under sitt liv fått 

vänja sig vid att ha mycket blygsamma anspråk på inflytande anpassar sig till det och framstår 

som relativt nöjda när de tillfrågas.” De begränsningar (men även möjligheter) som finns för 

stödanvändares självbestämmande beror på flera faktorer, t.ex. organisatoriska 

förutsättningar, hur personalen i gruppbostäderna använder sitt handlingsutrymme och hur de 

bedriver såväl institutionsprojekt likväl som individprojekt. Det behövs en ökad förståelse för 

vikten av ett eget beslutsfattande för stödanvändare i de allra minsta besluten i vardagen. Kan 
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man som stödanvändare inte bestämma vilket kort man ska lyfta i sällskapsspel eller längden 

på ärmarna på de tröjor man ska köpa, är det inte troligt att man tar initiativ till större beslut i 

vardagen. Resultatet i Jormfeldts studie visar att det behövs diskussioner i verksamheterna om 

möjligheten för stödanvändare att fatta beslut, göra val och delta i planering. 

Barron (2001) har studerat hur LSS-lagens intentioner om självbestämmande har förverkligats 

för personer med funktionsnedsättning samt hur självbestämmanderätten kommer till uttryck i 

stödanvändarens samspel med såväl föräldrar som professionella. Barron menar att 

självbestämmande ofta ses utifrån ett individualistiskt och psykologiskt perspektiv där 

individuella förmågor och kompetens är i fokus. Den sociala kontext och de relationer som 

stödanvändaren ingår i påverkar dock i såväl möjliggörande som begränsande riktning för 

stödanvändarens självbestämmanderätt. 

 

Makt och normaliseringsprincipen 

Historiskt så har normaliseringsprincipen haft en mycket positiv inverkan för personer med 

funktionsnedsättning vilken har skapat en större inkludering i samhället samt bättre och nya 

välfärdsinsatser. Detta samtidigt som det fanns en stark politisk uppslutning bakom 

normalisering (Ineland 2008). Inom funktionshinderverksamhet så tolkas normalisering som 

något positivt och att det är något som ska eftersträvas (Svensson 2007). Det finns en 

diskussion som problematiserar både normalisering som begrepp, då begreppet kan tolkas 

olika, såväl som verksamheter som har en strävan åt normalisering. (Ineland 2008). 

 

I begreppet normalisering finns makt inbyggt. Makten att bestämma vad som är det normala 

och vad som ska eftersträvas för att uppnå det normala. Makten används för att pålägga andra 

hur de ska uppträda eller agera för att nå det normala, något som andra definierat åt dem. Vi 

har färre strukturer i vårt land som gör oss lika och det kan ses som en möjlighet eller också 

ett krav att forma sitt eget liv. (Ineland 2008). Det viktiga att ha i åtanke är att makt behöver 

inte utövas för att existera, makt består i möjligheten att få sin vilja igenom, makten är en 

möjlighet (Skau 2010).  

 

Mat, makt och självbestämmande 

Någon specifik forskning om mat kopplat till makt, självbestämmande och 

funktionsnedsättning har jag ej kunnat finna inom forskningsfältet, men det finns mer generell 

forskning som kan knytas an till temat. Maten är dels ett viktigt sociokulturellt inslag och dels 

viktigt näringsmässigt i en människas liv. Maten är ett sätt att utveckla sin identitet t.ex. 

kopplat till social samvaro (Mattsson Sydner 2002). Utifrån denna utgångspunkt torde 

självbestämmande vara viktigt för personer med funktionsnedsättning.   

Lewin (2011) hävdar kan att personal ibland ställer högre krav på att stödanvändare ska leva 

ett hälsosammare liv och ta mindre risker än vad personalen själv gör. Lewin säger att målet 

med personalens handlande ibland bör ifrågasättas. Personalens uppdrag blir att värdera och 

bedöma risker av stödanvändares livsval, där val av kost inkluderas. Lewin menar att det inte 

går att skyddas från alla risker men framförallt så ska stödanvändare inte skyddas från alla 

risker. Detta gör så att personal inte vet hur de ska hantera vissa situationer (Lewin 2011; 

Bigby 2012). Lewin (2011) menar att personal inte vet hur de ska gå tillväga när 

stödanvändare gör livsval som personalen anser går tvärt emot goda levnadsvillkor. Detta 
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behöver inte vara en överenskommelse utan bara ett annat sätt för personalen att utöva sitt 

maktövertag, något som Levin kallar för vardagsförtrycket. Hon menar att stödanvändare 

ständigt befinner sig i en beroendeställning till personalen, vilket gör att det är av vikt för 

stödanvändare att inte vara till besvär och foga sig i överenskommelser som de egentligen inte 

själva skulle valt. 

 

Sexualitet, integritet och självbestämmande 

Whittle och Butler (2018) samt Knutagård (2016) menar att personer med 

funktionsnedsättning ses antingen som asexuella utan förmåga eller kapacitet till sexuell lust 

eller som hypersexuella. Kulturella värderingar kan påverka personer med 

funktionsnedsättnings sexualitet. Att bli "skyddad" från sexualitet innebär att man kan bli mer 

sårbar och beroende. Thomas (2006) visar på att kvinnor med en funktionsnedsättning jämfört 

med män med funktionsnedsättning är mer begränsade till ett självständigt boende, har ett 

förvärvsarbete i lägre utsträckning, sämre möjlighet till utbildning och sjukvård. Vidare är 

kvinnor med funktionsnedsättning mer begränsade till att få tillgång till välfärdssystemet 

såväl som till kulturella arenor. Denna begränsning är p.g.a. sitt kön. Kvinnor med 

funktionsnedsättning blir styrda eller socialiserade in i en norm gällande att vara kvinna med 

ansvar och omsorg över hushållsarbete och familjeliv. Detta ger ytterligare en begränsande 

dimension. Liknande studier har gjorts på män med funktionsnedsättning vilka visar på att de 

blir socialiserade in i en typiskt manlig norm. Det begränsar personer med 

funktionsnedsättning till vad man som individ kan bli och vill vara. Detta upprätthåller gamla 

normer och en förlegad samhällsstruktur. Thomas diskuterar även i sin artikel om vad som 

bibehåller denna struktur och lyfter fram det materialistiska samhället som en sådan faktor. 

Rent emotionellt så kan personer med funktionsnedsättning bli hindrade i sin utveckling 

genom att känna sig odugliga, otillräckliga och värdelösa. En aspekt är hur media framställer 

oss människor som ofta stärker mönster om hur en kvinna respektive en man ska vara 

(Thomas 2006). Barron (1997) menar att som kvinna med funktionsnedsättning blir inte livet 

dubbelt så begränsat, utan flerdubbelt begränsat. Logeswaran m.fl. (2019) har i deras studie 

kommit fram till att flera med intellektuella funktionsnedsättningar är väl medvetna om att 

andra ser den intellektuella funktionsnedsättningen som negativt. Det vanligaste är negativa 

sociala interaktioner som de har upplevt i hela sitt liv. Detta belyser att omgivningen är av 

största vikt för personernas identitet på så sätt att människor är både en produkt och en 

skapare i utvecklingen av sin identitet genom relationen mellan individen och miljön.  

 

Att bli placerad i ett fack av omgivningen som en person med funktionsnedsättning (som icke 

normal) innebär att personer socialiseras in i denna roll. Detta kan resultera i att man ser på 

sig själv med omgivningens ögon vilket kan ge negativa konsekvenser. Att bli placerad i fack 

leder till stereotypa föreställningar som kan leda till att vi förenklar problem till 

utgångspunkten i individen istället för att vända blicken mot omgivningen (Svensson 2007). 

Omgivningen lägger grunden för hur man uppfattar sig själv och hur samhället bemöter en 

människa påverkar utvecklingen intellektuellt, känslomässigt och socialt. (Tideman 2000). 

Vad som är intressant är att personer med intellektuell funktionsnedsättning inte anser att 

funktionsnedsättningen är det dominerande i deras identitet, även om det kan vara det i andras 

ögon. Även om många har beskrivit negativa känslor förknippade med stämplingen kopplat 
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till funktionsnedsättning, kan anmärkningen av stämpling till sig själv också ha positiva 

konsekvenser (Logeswaran m.fl. 2019).  

 

Personer med funktionsnedsättning är mer begränsade i sin sexualitet genom att de har sämre 

möjligheter till sexualupplysning samt att de får sämre stöd och uppmuntran till sin sexualitet. 

Förstärker unga män och kvinnor med funktionsnedsättning traditionella könsroller? Eller 

håller dessa på att brytas upp t.ex. om man har en avvikande sexualitet från det stereotypa och 

traditionella. Löfgren-Mårtensson (2013) har forskat på detta genom cripteori d.v.s. 

dialektiken mellan det normala och det onormala som har sitt ursprung från queerteori. Det 

normala kan bara finnas om något annat är onormalt. Cripteorin ifrågasätter normen som 

utgör en funktionsfullkomlig kropp och hur vårt samhälle privilegierar idén om en viss kropp. 

Cripteorin kritiserar också de normer som utgör gränser för det normala.  

 

Normaliseringsprincipen utifrån ett genusperspektiv som präglas av ett stereotypt 

könstänkande som upprätthåller traditionella könsroller. En orsak kan vara en strävan att 

personer med funktionsnedsättning inte ska avvika ifrån normen och om normen innehåller en 

”traditionell” syn på manlighet och kvinnlighet så det blir ännu svårare för en person med 

intellektuell funktionsnedsättning att avvika från denna (Löfgren-Mårtensson 2013).  

 

Sexualiteten är ett inlärt beteende genom de värderingar och normer som råder i samhället och 

detta ses som den normala respektive den naturliga sexualiteten och som ofta betraktas som 

medfött. Dock är det endast vissa biologiska funktioner som människan har från födseln 

(Barron 2004). Om sexualiteten för en person med funktionsnedsättning skulle avvika från 

normen så sticker personen ut för mycket, då blir sexualiteten begränsad, ex. ska den inte leda 

till barn, man ska inte ha one-night-stands, sexualiteten ska inte vara bi eller homo och i ett 

förhållande så ska åldersskillnaden inte vara för stor. Sexuella variationer och uttryckssätt 

som faller utanför normen uppfattas som ett problem bland personal och andra hjälpare t.ex. 

anhöriga. Sexualitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning ses som onaturlig 

och offentlig medens den egna ses som naturlig och privat (Löfgren-Mårtensson 2005). Som 

tidigare nämnts så ses personer med funktionsnedsättning antingen som översexuella eller 

asexuella och Löfgren-Mårtensson tar upp att det är främst män ses som översexuella och 

kvinnor ses som asexuella. Viktigt att påpeka är att det finns inga större skillnader i sexuell 

mognad hos personer med funktionsnedsättning jämfört med personer som inte har en 

funktionsnedsättning. Utvecklingen kan dock försenas om man har en lägre IQ (Karellou 

2017). Detta kan då innebära att man kan mogna fysiskt under tonåren men den ”inre” 

mognaden kan fördröjas. Det kan även ha med omgivningen att göra, eftersom hur man blir 

bemött påverkar individens utveckling (Tideman 2000).  

 

Svårigheter med att infria lagstiftningens intentioner handlar om det stora antalet stödpersoner 

som finns omkring personer med funktionsnedsättning. Stödpersonerna förvaltar gamla 

repressiva traditioners grundläggande människosyn. Löfgren-Mårtensson (2013) påpekar 

också att det finns annan forskning som visar på positiva resultat av integrering av personer 

med funktionsnedsättning. Helt eniga resultat saknas, men utifrån synlighet, aktörskap och 

stigmahantering är stödpersonernas roll angeläget att uppmärksamma. Integreringen i 
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samhället har ofta lett till att makten har förskjutits från institutionspersonal till stödassistenter 

och stödpedagoger och inte till stödanvändaren med intellektuell funktionsnedsättning. 

Knutagård (2016) hävdar att det är personalens moraliska uppfattning som förbjuder eller 

hindrar sexuella relationer och brister i respekten för personer med funktionsnedsättning.  

 

Löfgren-Mårtensson (2005) har studerat hur samspelet kring kärlek och sexualitet ser ut 

mellan unga vuxna med utvecklingsstörning. Studien har utgått ifrån observationer på danser 

och intervjuer med personer på danserna samt personal. Det går inte att beskriva unga med 

intellektuell funktionsnedsättning som en homogen grupp utan de har stora variationer i 

exempelvis funktionsnedsättning, social förmåga, kön, uppväxtmiljö och individuella 

egenskaper. Gemensamt är att det finns ramar som är tillrättalagda, organiserat och nyktert 

som gör att det är svårt att skapa privat tid och ställen för interaktion. Personal är mer 

accepterande än föräldrar och bland personalkategorin är äldre kvinnor mer restriktiva än 

yngre män. Det finns åsikter om att de unga ej kan ta ansvar för sin sexualitet, ”att något ska 

hända”. Personal kan också känna en osäkerhet inför föräldrar och ibland följa deras 

önskemål. Vidare beskrivs att personalen har en ansvarskänsla som grundar sig i huvudsak av 

rädsla, rädsla för att det ska begås sexuella övergrepp, att en person ska gå över gränsen eller 

att en person blir utnyttjad och att individen inte förstår konsekvensen av sitt handlande. Det 

finns även en rädsla för graviditet. Dock är ansvarskänslan oklar för vart ansvarsgränsen går, 

inför vem är personalen ansvarig och vad händer om personalen brister i ansvar?  

 

HBTQ- personer som har en funktionsnedsättning är fortfarande ej särskilt synliga i samhället 

och är exkluderade, det gäller även den forskning som finns, vilken oftast utgår ifrån 

heterosexualitet som norm (Knutagård 2016). I Lövgren-Mårtenssons (2005) studie så är det 

ovanligt med homosexuella uttryck och när så sker så tolkas det som vänskap eller korrigeras. 

Konsekvenserna blir att det är svårt att pröva sig fram och på så sätt begränsas personerna i 

sin sexualitet vilket kan leda till att utvecklingen av sin identitet hämmas.  

 

Löfgren-Mårtensson (2005) visar på att många unga är utsatta för en avsexualisering. När 

jämnåriga tonåringar utan funktionsnedsättning utvecklar sin sexualitet genom aktiviteter, så 

hålls tonåringar med funktionsnedsättning kvar i gamla aktiviteter. De är vana att det är 

personal och föräldrar som styr, även deras sexualitet. Knutagård (2016) tar upp att personer 

med funktionsnedsättning ses som oskuldsfulla och man ska beskydda dessa personer, vilket 

gör att de behandlas som barn. Men trots detta så finner Lövgren-Mårtensson (2005) i sin 

studie att flera unga är positiva till sin sexualitet och kan hävda sin rätt. På ytan verkar det 

som om unga med intellektuell funktionsnedsättning kan leva på samma premisser som andra, 

att de har samma sexuella rättigheter som andra unga, men det är bara på ytan, i praktiken 

styrs de av regler och normer som primärt föräldrar och personal sätter upp. Dessa regler och 

normer grundar sig i rädsla och osäkerhet men också av omtanke. Lövgren-Mårtensson talar 

om en mittemellan-generation i den bemärkelsen att det finns en blandning mellan synsätt av 

gamla traditionella normer och värderingar till nya rättighetsperspektiv. Detta kan skapa 

otydlighet för unga med intellektuell funktionsnedsättning men även personalen är utlämnad 

till sitt eget ”sunda förnuft” då det råder en tvetydighet i frågan om unga med 

funktionsnedsättning och dess sexualitet. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Personal som arbetar i gruppbostad hamnar i svåravvägda situationer, där trygghet och 

säkerhet kan stå i konflikt med integritet och självbestämmande. För att tillförsäkra en 

trygghet hos stödanvändaren utan att kränka rätten till självbestämmande och integritet så 

behövs mer kunskap om personalens arbete i gruppbostäder. Syftet med studien är att öka 

kunskapen om personals arbete med personer som bor i gruppbostad, deras möjlighet till ett 

privatliv utifrån begreppen självbestämmande och integritet, vilka förutsättningar de har och 

vilka svårigheter som finns i arbetet främst utifrån två grundläggande behov, mat och 

sexualitet. Målet med studien är att den en ökade kunskapen ska kunna användas i 

verksamhetens förbättringsarbete. 

 

• Hur arbetar personalen med stödanvändarnas integritet och självbestämmande? 

• Hur påverkar personalen stödanvändarnas självbestämmande och integritet utifrån 

personalens egna värderingar och tolkningar? 

• Vilka förutsättningar och hinder har personalen i att arbeta med integritet och 

självbestämmande?  

 

 

5. Teori 

Den grupp människor som personalen i denna studie arbetar med tillhör gruppen med 

funktionsnedsättning. För att förstå funktionshinder så finns tre huvudsakliga modeller; 

medicinsk/individuell, social och relationell. Det medicinska/individuella synsättet utgår ifrån 

individen och funktionsnedsättningen som behandlas hos individen genom medicin eller 

rehabilitering. Det sociala synsättet utgår ifrån att det är samhället som skapar funktionshinder 

då miljön inte är anpassad efter individen. Det relationella synsättet på funktionsnedsättning 

utgår ifrån att individen har funktionsnedsättningen men funktionhindret uppstår i samspel 

mellan individen och dess omgivning (Tideman red. 2000, 2007).   

 

Teorier och begrepp som studien använder är normalisering och normaliseringsprincipen, 

strävan efter det normala. Cripteori vilken ifrågasätter samhället och dess kroppsideal. Till sist 

finns makt och hjälpbegreppen som det viktigaste, detta då makt och hjälp är knutet till 

varandra. Dessa teorier redogörs i kapitlet var för sig. I kapitlet definieras även integritet, 

självbestämmande, sexualitet samt matens betydelse för att därefter avslutas med en kort 

sammanfattning av kapitlet. 

 

Normalitet och Normaliseringsprincip  

Begreppet normaliseringsprincip inom funktionshinderspolitik uppkom på 60-talet d.v.s. en 

strävan efter det normala (Gustavsson 2004). Normalisering har varit ett viktigt incitament för 

förändring, att personer med funktionsnedsättning ska få medborgliga rättigheter och samma 

levnadsvillkor som andra. Dock har begreppet normalisering tolkats olika och är och har varit 

ända sedan begreppet lanserades varit tvetydigt (Tideman 2000).  De främsta tre synsätten på 

begreppet normalitet utgörs av följande: 
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• Individuell eller medicinsk normalitet. Det innebär att individen är onormal eller 

avvikande och det är individen som ska förändras, behandlas eller tränas i att bli så 

normal som möjligt. Genom mediciner eller psykologer ska individen bli ”frisk”. 

• Normativ normalitet. Det innebär vad som är normalt i det samhälle som individen 

befinner sig, vad som är normalt i kulturen under en viss tid. Det finns en vision om att 

alla ska nå hit för att vara normala.  

• Statisk normalitet. Det innebär att ett normalt tillstånd utgörs av ett genomsnitt eller ett 

medelvärde. Det är inte individen som ska förändras utan miljön och omgivningen 

samt förutsättningar ska anpassas för individen så att alla ska kunna leva ett så 

”vanligt” liv som möjligt. 

 

Normaliseringsprincipen är sprunget ut den statiska normaliteten och Nirje (2003) definierar 

denna enligt följande: 

”Normaliseringsprincipen innebär att alla utvecklingsstörda ska ges tillgång till 

levnadsmönster och livsvillkor som så långt möjligt liknar dem som är de normala i 

samhället”.  

 

När normaliseringsprincipen infördes på 60-talet så var syftet att uppnå en statisk normalitet i 

samhället. Personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett vanligt liv så som 

alla andra. Fokus var inte att ändra på personer med funktionsnedsättning utan att ändra på 

samhällets villkor för välfärd, dess miljö och omgivning (Gustavsson 2004). Det innebär att 

personer med funktionsnedsättning ska ges möjligheter och få det stöd som krävs för att leva 

som andra samhällsmedborgare, detta innefattar en individuell valfrihet. Normalisering 

betonar valfrihet och rätten till självbestämmande. ”Normalisering betyder att människor 

accepteras i det normala samhället, med sina handikapp, och har samma rättigheter och 

skyldigheter som alla andra” (Nirje 2003). Det kan även innebära att funktionsnedsättningen 

kan döljas eller övervinnas. Normalisering blir ett skydd för att stigmatiseras (Tideman 2000).  

 

Normaliseringsprincipen är omskriven av amerikanen Wolfensberger vilket ger begreppet en 

annan innebörd. Wolfenbergers normaliseringsprincip innebär en normativ normalitet vilket i 

betyder att individen ska anpassas efter samhällets rådande normer och värderingar. 

Wolfensberger talar om att denna normalisering kan erbjudas personer med 

funktionsnedsättning men normalisering kan också behöva ske under tvång. Nirje hävdar att 

detta förhållningssätt är att utöva ett maktmissbruk och är något helt annat än den 

ursprungliga normaliseringsprincip som byggde på humanitär grund där individens val av 

livsstil var gällande (Nirje 2003). 

 

Ineland m.fl. (2009) talar även om att det finns individuell normalitet inom stöd och service 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att det finns normerade 

föreställningar om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning bör leva sina liv. Målet 

med stödet är en förändring och en normalisering, det vill säga att personer med t.ex. 

intellektuell funktionsnedsättning ska förändras och formas in i ett ”normalt” liv. 
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Cripteori 

Cripteori har sitt ursprung från queerteorin d.v.s. dialektiken mellan det normala och det 

onormala. Queerteorin problematiserar heterosexualitet som uppfattas som det normala. På 

samma sätt har cripteorin en stark kritik mot normaliseringsbegreppet och vänder sig emot 

funktionsdugligheten. Cripteorin ifrågasätter en perfekt kropp och om hur vårt samhälle 

privilegierar idén om en viss kropp. Crip kan uppfattas som provokativt då det är en 

förkortning av cripple som betyder krympling. Genom att använda ordet crip anses det att 

personer med funktionsnedsättning återtar det nedsättande ordet och gör det till sitt. Personer 

med funktionsnedsättning markerar genom att visa upp sitt stigma som något positivt och 

känner sig stolt för den man är. Det innebär inte att man söker empati eller tolerans, utan att 

man tar stigmat till sig. Personer med funktionsnedsättning identifierar sig med utanförskapet 

på ett medvetet sätt och utifrån den positionen ifrågasätter normalisering. Cripteorin kritiserar 

de normer som utgör gränser för det normala. Cripteorin ifrågasätter t.ex. att operera döva till 

att bli hörande. En sådan operation leder till att man lämnar en subkultur med människor som 

har liknande livsvillkor och ett gemensamt språk, teckenspråket för att gå över till de normala 

som hör (Löfgren-Mårtenson 2013). 

 

Makt och hjälp 

Maktaspekten är alltid närvarande mellan personal, vilka kan benämnas som hjälpare, och de 

som tar emot hjälpen, vilka benämns stödanvändare. Det finns flera definitioner av makt och 

studien använder sig av Webers definition av makt: ”möjligheten att få sin vilja igenom i en 

social relation, även i händelse av motstånd oavsett vad denna möjlighet beror på” (Skau 

2010). Folkestad (2003) talar om den makt som personalen har på gruppbostäder. De ska ge 

stödanvändare stöd och service, och genom sin ställning som personal har de makten att 

bestämma över livet i gruppbostaden. De befinner sig i ett fält mellan makt och hjälp, där 

hjälpaspekten oftast är den tongivande. Detta innebär inte att stödanvändare alltid inordnar sig 

i personalens beslut. Folkestad visar på olika strategier där stödanvändare gör motstånd mot 

personalen. Det kan vara att strunta i rutiner eller överenskommelser, vägra förhandla om 

regler, ignorera personal, göra skillnad mellan personal eller ställa krav på uppmärksamhet, 

och även sexuell uppmärksamhet kan förekomma. Dessa motmaktstrategier är viktiga att 

uppmärksamma så att de inte tas för ex. ett dåligt uppförande eller dålig impulskontroll.  

 

Om gruppbostadens personal tar över beslutsfattandet och agerar för en stödanvändare, utan 

hens medgivande, med argument att de gör detta för stödanvändarens bästa och utan hänsyn 

till stödanvändarens önskningar och vilja så kan detta definieras som paternalism. Personalen 

sätter mål och värderar risker i stödanvändarens ställe. Stödanvändaren får ingen information 

eller motivering till handlandet. Det kan innebära att stödanvändaren tvingas att göra något 

hen inte vill eller förnekas att göra något som hen vill göra. Självbestämmande handlar inte 

bara om att bestämma vad man vill göra och hur, utan det handlar i lika hög grad om att få 

bestämma vad man inte vill göra” (Jormfeldt 2016). Hur närvarande maktaspekten är varierar 

stort beroende på vilket typ av verksamhet det är, men det är också situationsstyrt. Skau 

(2010) har tagit fram en makt- och hjälpmodell bl.a. för att kunna jämföra olika delar av 

verksamheterna och titta på tyngdpunkten av makt i förhållande till hjälp. Modellen visar på 

förhållandet mellan stödanvändare och hjälpare utifrån grad av makt och grad av hjälp. 
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Modellen kan också förstås utifrån ett processperspektiv där det går att se olika faser ur 

modellen. T.ex. då en stödanvändare flyttar in på en gruppbostad behöver hen mycket stöd 

och hjälp. Målsättningen för hen är att på sikt kunna flytta från boendet till en egen lägenhet 

med mindre stödinsatser framöver. 

 
A. Mycket makt och lite hjälp: Tvångsingripanden med låg hjälpeffekt. Obalans mellan 

hjälp- och maktaspekten. Ett exempel kan vara omhändertaganden av barn och unga i 

vissa fall. 

B. Mycket hjälp och mycket makt: Tvångsingripanden med hög hjälpeffekt och balans 

mellan hjälp- och maktaspekten. Ett exempel kan vara tvångsbehandling av personer med 

missbruksproblem. 

C. Lite hjälp och lite makt: Frivillig hjälp med låg hjälpeffekt. Balans mellan hjälp- och 

maktaspekten. Exempel är rådgivning, vägledning samt förebyggande och uppsökande 

verksamhet. 

D. Mycket hjälp och lite makt: Frivillig hjälp med hög hjälpeffekt. Ett exempel kan vara en 

gruppbostad som en person frivilligt kan söka för att få stöd och hjälp. Verksamheten 

bygger på att stödanvändarna litar på verksamheten och att inga maktutövanden sker mot 

dem även om maktaspekten aldrig helt kan raderas. 

 

Ytterligare en maktaspekt utgörs av förhållandet mellan systemnivå och personnivå. Systemet 

är den hjälpande verksamheten som helhet och innefattar normer, regler, värdegrunder, 

maktmedel, ekonomiska resurser, kompetens, roller och strategier. Systemet sätter ramen för 

personnivån d.v.s. mötet mellan hjälparen/personalen och stödanvändaren. Ramen kan vara 

vid eller snäv samt mer eller mindre flexibel och kan ge mer eller mindre frihet till de olika 

rollerna i systemet. I systemets ytterligheter är det på ena sidan det öppna fria systemet som 

ger stor frihet till professionsutövarna. Är dessa yrkeskompetenta och etiskt medvetna så talar 

det för ett välfungerande system med positiva följder, men om det finns stora brister i 

yrkeskompetens och etiskt medvetande så kan följderna bli det motsatta. I ytterlighetens andra 

sida finns det slutna systemet som inte lämnar mycket frihetsutrymme till 
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professionsutövarna. Utrymme för handlingsfrihet varierar inom ett system, detta beroende på 

vart i hierarkin man befinner sig. Systemnivån och personnivån är ihopkopplat där systemet 

utgör ramen för personnivån och systemet kan ej fungera utan personer. Enskilda personer i 

systemet kan påverka den strukturella maktaspekten både genom att öka eller minska den. 

Detta kan ske genom mötet med stödanvändaren men de kan också verka för att ändra 

systemet. 

 

Modellen visar förhållandet mellan stödanvändare, hjälpare och system. Modellen har en 

horisontell axel som representerar den strukturella nivån (S) och en vertikal axel som 

representerar den personliga nivån (P). Båda axlar sträcker sig ifrån en jämlikhetsorientering 

till en hierarkisk orientering. Modellen bildar fyra olika rum där olika typer av relationer 

placeras emellan stödanvändare och hjälpapparat. Varje möte kan placeras in i ett dessa fyra 

rum. Notera att samma möte kan placeras in i olika rum beroende på vem som placerar mötet. 

 
1. Oasen: Här råder det obalans i system- och personnivån. Det är en empatisk hjälpare i ett 

maktutövande och förtryckande system. T.ex. den humana läkaren i ett 

koncentrationsläger eller den humane vårdaren i en auktoritär tvångsinstitution. Här ses 

personen som ”Den räddande ängeln” 

2. Växthuset: Här råder det sund balans mellan system- och personnivå och båda är 

jämnliksorienterade samt att hjälpaspekten är det mest framträdande. Förhållandet mellan 

hjälpare och stödanvändare präglas av tillit och respekt. Hjälparen i detta rummet 

definieras som ”den goda hjälparen” och systemet har humana ramar som främjar 

hjälparen. 

3. Tvångskammaren: Här råder det totalt förtryck. Systemet utövar ett högt maktutövande 

som överensstämmer med personnivån som ses som ”torteraren”. T.ex. kan det vara en 

torterare i ett fängelse. 

4. Mörkrummet: Här finns det en motsättning mellan struktur- och personnivån där 

strukturen framhäver jämnliksideal medens hjälpare utövar makt och kontroll i mötet med 

stödanvändaren. Här har hjälparen övergått till att bli ”maktmissbrukaren”.  
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En stor del av personal inom socialtjänsten upplever det som en etisk utmaning att 

hjälparrollen också inkluderar makt och kontroll över andra. En viktig förmåga i yrket är att 

kunna hantera maktaspekten. Makt och hjälp är sammanflätat, genom att hjälparen har makt 

så kan hjälparen också hjälpa. Använder hjälparen alltid sin makt för att hjälpa 

stödanvändaren eller kan en hjälpare hjälpa sig själv? T.ex. att ge lugnande medicin till en 

person med ett utåtagerande beteende, trots att personen inte vill. Medicinen hjälper då vem? 

Maktaspekten finns i alla relationer mellan hjälpare och stödanvändare men detta är ofta dolt. 

Redan i begreppet hjälp eller stöd så osynliggörs maktaspekten trots att makt och hjälp går 

hand i hand. Begreppet makt är ofta negativt laddat och vanligtvis så värjer sig personer mot 

att andra använder sin makt över personen eller att själv vara en maktutövare. Makt behöver 

inte vara negativt, det kan leda till både gott likväl som till ont. När makt leder till negativa 

konsekvenser så beror det ofta på att maktutövarna är omedvetna om sitt maktutövande eller 

att de är oprofessionella (Skau 2010).  

 

Skau (2010) visar på att organisationsstrukturen har betydelse för hjälpare i dess organisation 

och att det finns några grundstenar som Skau pekar ut som de viktigaste för att bibehålla en 

sund maktbalans. 

  

• Den informella organisationskulturen d.v.s. gemensamma normer, värderingar, 

attityder och handlingsmönster. Att utöver organisationens regelverk kunna hantera 

yrkesmässiga och etiska normer då det alltid uppstår situationer som kräver en 

personlig bedömning som är sakligt grundad. 

• En formell och en informell statushierarki. Både den formella och den informella 

statushierarkin är viktig för att få genomslag i en organisation. De informella ledarna 

kan ses som ”förmedlare av kollektiva erfarenhetsvärden och normer”. 

• Sammanhållning, gemenskap och lojalitet mellan dem som arbetar tillsammans. En 

god sammanhållning och lojalitet bygger på ett öppet nära samarbete med varandra. 

Men lojalitet kan också bygga på olösta konflikter och spänningar inom en 

personalgrupp. 

• De professionellas behov av enighet och rädslan för att bli utstött ur 

arbetsgemenskapen. En oenighet i organisationen kan skapa förvirring hos 

stödanvändare men det kan också leda till att obehagliga samtalsämnen i en 

personalgrupp förstärks, kritik skjuts upp och locket läggs på för konfliktfyllda ämnen. 

 

Integritet och självbestämmande 

Integritet är enligt svenska akademin ”rätt att ha en egen sfär som är skyddad mot intrång” 

Dehlin och Rundgren (2007) förklarar begreppet integritet att en person ska respekteras som 

den människa man är och inte bli påtvingad andras åsikter och värderingar. Knutagård (2016) 

säger att det innefattar att styra och bestämma över sitt liv och inte vara ett subjekt som det 

talas om, utan som man talar med. Leino-Kilpi m.fl. (2001) delar in begreppet integritet i fyra 

delar; fysisk, psykologisk, social och informativ integritet.  

 



18 
 

• Den fysiska integriteten är den personliga sfär som varje människa har och som kan 

förklaras som ett privat osynligt område runt varje person. Människor har också ett 

eget fysiskt område, hemmet är en sådan vanlig plats.  

• Psykologisk integriteten innebär rätten om personens egna tankar och känslor. 

Personen bestämmer när, om och till vem personen delger tankar och känslor.  

• Social integritet är en persons förmåga att styra sina sociala kontakter. Den sociala 

integriteten är kopplad till den kultur och det samhälle som personen lever i. Vad som 

är privat skiljer sig åt mellan olika kulturer och samhällen.  

• Informativ integritet är en persons rätt att bestämma hur, när och i vilken omfattning 

information om personen själv ges till en annan person eller organisation. 

 

För att ”ha en egen sfär som är skyddad mot intrång” så är en människas självbestämmande 

viktigt och begreppet självbestämmande går hand i hand med integritet. Dehlin och Rundgren 

(2007) definierar självbestämmande som att en person själv fattar beslut och tar ställning i 

viktiga frågor. Armstrong (2007) förklarar begreppet självbestämmande med att det är en 

persons förmågan att tänka, besluta och handla efter det beslutet, fritt, självständig och utan 

hinder. Wehmeyer (2007) definierar självbestämmande som att bestämma över sin egen 

person, sina saker och dagliga aktiviteter. Självbestämmande innebär rätten att sätta upp egna 

mål och visioner samt göra egna val, fatta egna beslut och handla utifrån dessa utan någon 

inblandning av andra.  

 

Enligt LSS ska verksamheten vara grundad på respekt för den boendes självbestämmanderätt 

och integritet. Stödanvändaren ska ha inflytande och medbestämmande över insatser som ges 

i så stor utsträckning som möjligt. Stödanvändarens integritet ska respekteras i alla situationer 

och vid alla tillfällen. Detta ska-krav gäller oaktat behov stöd eller av stödanvändarens 

förmåga. Detta innebär att stödanvändaren har rätt att själv välja värderingar och utifrån sina 

värderingar leva sitt liv (Socialstyrelsen 2017). Man kan inte frånta stödanvändares rätt till 

självbestämmande med skäl att personen har nedsatt beslutsförmåga. När en stödanvändare 

har nedsatt beslutsförmåga så kan det finnas skäl att ha en god man eller förvaltare, dock har 

stödanvändaren kvar sin självbestämmanderätt (Lewin 2011). 

 

Att ha inflytande och vara delaktig kan exempelvis innebära att kunna påverka beslut på olika 

nivåer. Att vara delaktig i sitt liv är viktigt för både självkänslan och för den personliga 

integriteten. För stödanvändare med stora funktionsnedsättningar, som är mycket eller helt 

beroende av stöd, är det extra viktigt att delaktighet och självbestämmande garanteras 

eftersom detta i hög grad utgörs genom att personer som ger stöd har förmåga att skapa 

förutsättningar till delaktighet och självbestämmande. Det behöver alltid finnas en 

medvetenhet i verksamheten om att ju mer en stödanvändare är beroende av stöd och service, 

desto större är risken för integritetsintrång (Socialstyrelsen 2017). 

 

Det finns några förutsättningar för att kunna uppfatta stödanvändarens vilja, bl.a. att hen 

känner sig trygg med personalen på boendet och att stödanvändaren känner att personalen litar 

på att hen har förmåga att skapa sitt eget liv. Stödanvändaren behöver ha kunskap om vad det 

betyder att vara delaktig i planeringen av hens insats i boendet, vilket kan innebära att 
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personalen behöver göra information förståelig för stödanvändaren. Personalens vilja och 

förmåga till ett gott bemötande och en god omvårdnad är avgörande faktorer avseendes 

stödanvändarens integritet. För att personalen ska kunna ge ett gott bemötande kräves det 

kunskap, lyhördhet, inlevelseförmåga samt insikt om att stödanvändarna oftast har liknande 

förväntningar på livet som människor i allmänhet. En stödanvändare är inte sin 

funktionsnedsättning utan det är endast en aspekt. Grunden för ett bra bemötande är att varje 

stödanvändare uppmärksammas som hela den person hen är (Socialstyrelsen 2017). 

 

Sexualitet 

Sexualitet är en naturlig del av livet och i denna del bör rättigheter inkluderas. Rätten att få 

göra sin röst hörd och få möjligheter till relationer och det offentliga rummet. Rätten att få ha 

kontroll över sina känslor och sina kroppar. Rättighet att få möjlighet att välja sin identitet, 

livsstil och könsuttryck (Knutagård 2016).  

 

Barron (2004) beskriver sexualitet med att det finns biologiska faktorer som lubrikation, 

erektion och orgasm som kan ses som sexuella uttryck men det finns inga medfödda värden, 

värderingar eller normer knutna till dessa. Sexualitet är en social konstruktion vilket innebär 

att sexualiteten skapas mellan individ och samhälle utifrån samhällets rådande normer och 

värderingar. Under uppväxten så tillägnar sig individen dessa socialt bestämda normer och 

värderingar. I denna socialiseringsprocess så skapas en sexuell person i hur personen ska vara 

utifrån rådande normer. Fastän sexualiteten är en social konstruktion så ses oftast denna som 

det naturliga och något som är medfött (Barron red. 2004).  

 

Världshälsoorganisationen WHO beskriver sexuell hälsa enligt följande: 

"... ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till 

sexualitet. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet och 

sexuella relationer, liksom möjligheten att ha trevliga och säkra sexuella upplevelser, utan 

tvång, diskriminering och våld. För att uppnå och upprätthålla sexuell hälsa måste alla 

människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas. " Tillämpningen av 

befintliga mänskliga rättigheter på sexualitet och sexuell hälsa utgör sexuella rättigheter. 

Sexuella rättigheter skyddar alla människors rättigheter att uppfylla och uttrycka sin sexualitet 

och njuta av sexuell hälsa med vederbörlig hänsyn till andras rättigheter och inom ramen för 

skydd mot diskriminering"(WHO 2011). 

 

Mat 

Maten i en människas liv har en stor betydelse både i för att det är fysiologisk nödvändigt 

samt att det är sociokulturellt betingat. Fysiskt så kan bristande intag av mat eller näringsfattig 

mat leda till nedsatt hälsa, ge sjukdomar eller t.o.m. leda till en för tidig död. Måltider kan ses 

som vardagens ritualer och ett sätt att utveckla normer, rutiner och vanor, utifrån de normer 

som råder i samhället. Detta är ett sätt att utveckla sin identitet som kan vara kopplat till social 

samvaro. Matens betydelse kan skilja sig från på olika sätt såsom att vara hälsosam, att det är 

en ren njutning till att enbart bli mätt (Mattsson Sydner 2002). 
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Med hjälp av teorierna i kapitlet har resultatet analyserats. Det har legat ett särskilt fokus på 

att med hjälp av makt- och hjälpteorin analysera personalens förhållningsätt till 

stödanvändarna. Detta då makt är sammanflätat med hjälp och har en central roll i personalens 

arbete. Även cripteori och normalisering samt normaliseringsprincipen har använts för att 

testa hur dessa begrepp står sig i förhållande till personalens arbete, åsikter och värderingar.  

 

 

6. Metod 

För att ta reda på personalens erfarenheter och upplevelser i arbetet för stödanvändares 

integritet och självbestämmande på gruppbostäder så gjordes en kvalitativ studie. 

Datainsamlingen har skett genom tre fokusgrupper och fokusgrupperna bestod av personal 

som arbetar på gruppbostad. Fokusgrupper som metod skiljer sig ifrån annan kvalitativ 

forskning då den baseras på en kollektiv förståelse av deltagarnas synpunkter. Metoden utgår 

inte ifrån individen, även om enskildas synpunkter kan lyftas fram, det är den kollektiva 

kärnan i diskussionerna som växer fram som är det väsentliga d.v.s. kunskapen som växer 

fram genom diskussioner. Det är personalens livsvärld och levda erfarenheter samt 

upplevelser som är det väsentliga. Berättelsen är det viktiga och metoden uppmuntrar en 

fördjupning i berättelsen som är föremål för forskningen, vad personalen tänker och får en 

förståelse till varför de tänker som de gör (Dahlin-Ivanoff, Holmgren 2017). Då studien syftar 

till att få ökad kunskap om personalens balansgång mellan makt och stöd, vilka hinder och 

möjligheter som finns samt hur personalen påverkar medvetet och omedvetet fann jag att 

fokusgrupper lämpade sig väl för studien. Metoden utgår ifrån ett antal byggstenar som utgör 

kärnan: 

 

• Personalen i fokusgrupperna integrerar med varandra - ny kunskap bildas genom att 

personalen interagerar med varandra. Metoden främjar samspel mellan personalen i 

fokusgrupperna där uppfattningar ändras och anpassas gentemot andra. Samspelet 

utgör en lärandeprocess där man får nya erfarenheter. 

• Gemensamhet och delad erfarenhet – deltagarna har det gemensamma att de är 

personal i gruppbostäder. Utifrån det perspektivet är det en homogen grupp som kan 

diskutera ämnet utifrån samma gemensamma erfarenheter men också att deltagarnas 

olika skillnader i erfarenheter främjas. 

• En tillåtande miljö - syftet med fokusgrupper är att personalen ska dela med sig av 

sina erfarenheter, detta främjas genom en tillåtande miljö. Gruppledaren har en stor 

roll i att skapa denna miljö - tillåtande och att olika åsikter främjas och uppmuntras, 

alla åsikter är värdefulla för forskningen. 

• Att ge makt till personalen - makten förskjuts från gruppledaren till personalen, detta 

gör att de har större kontroll över innehåll och genomförande vilket kan resultera i 

ökat engagemang. Även negativa åsikter kan vara enklare att uttrycka i närvaro av 

andra som delar samma erfarenheter. Det är viktigt att framhäva att personalen är dem 

som är experter och att gruppledaren är neutral och inte dömande. Sammantaget så 

genererar detta en kraft i gruppen. 
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• Att skapa medvetenhet - fokusgrupper blir en heuristisk process d.v.s. personalen kan 

bli medvetna om att deras problem inte är individuella utan kan delas av andra och 

vara allmänna. De kan påverkas av andra genom att lyssna och ändra sin åsikt samt att 

lära av varandra eller får en förnyad förståelse av sin egen bedömning (Dahlin-Ivanoff, 

Holmgren 2017). 

 

Urval 

Urvalet har skett via grindvakter d.v.s. chefer som har släppt in mig i organisationen och 

möjliggjort att personal i gruppbostäder kunnat tillfrågas (Dahlin-Ivanoff, Holmgren 2017). 

En större kommun i Sverige har kontaktats. Jag presenterade idén med studien för 

verksamhetschefen som blev intresserad och lät mig komma och presentera tilltänkt studie för 

enhetscheferna. Jag frågar enhetscheferna om ett medvetet urval om tre gruppbostäder där det 

finns personal med olika etnisk bakgrund, personal i olika åldrar samt män och kvinnor. Jag 

fick namn på tre gruppbostäder och skickade ett brev via mail till samtlig personal på dessa 

gruppbostäder och presenterade tilltänkt studie samt frågade om medverkan från några i 

personalgrupperna. Då responsen var mycket låg så kontaktade jag ånyo två av 

enhetscheferna och frågade om förfrågan kunde gå ut till fler gruppbostäder än de tre som 

blev tillfrågade först. Förfrågan gick ut till samma tre gruppbostäder igen samt ytterligare fyra 

gruppbostäder. Detta skedde genom att jag genomförde två personliga möten med personal 

samt att en enhetschef informerade om studien på ett personalmöte. Tolv personer anmälde 

sitt intresse direkt till mig eller via sin chef. En av dessa tolv kunde ej delta p.g.a. förhinder 

vid den planerade tiden.  

 

En rekommendation av storleken på en fokusgrupp är 6 – 12 deltagare men när det är ämnen 

av känslig karaktär eller sårbara grupper rekommenderas färre deltagare. Då studiens ämne 

bedöms vara känsligt och att personer med funktionsnedsättning är en utsatt grupp så valdes 

färre deltagare till varje fokusgrupp (Dahlin-Ivanoff, Holmgren 2017). Utifrån ovanstående så 

delades personalen in i tre fokusgrupper där urvalet av personal kom från olika gruppbostäder 

samt en fördelning av män och kvinnor gjordes. I fokusgrupp ett medverkade tre kvinnor och 

en man ifrån två gruppbostäder, i fokusgrupp två medverkade tre kvinnor och en man ifrån 

två gruppbostäder och i fokusgrupp tre medverkade två män och en kvinna från tre olika 

gruppbostäder. Samtlig personal hade lång arbetslivserfarenhet i funktionsverksamhet, mellan 

8 år till 35 år, samtlig personal hade adekvat utbildning för yrket med undantag av en personal 

som var outbildad för yrket.  

 

Genomförande 

Fokusgrupperna hölls på tre olika gruppbostäder i dess personalutrymmen. Samtliga deltagare 

samtyckte muntligt till att dialogen spelades in och dessa dialoger varade mellan 65 – 80 

minuter. Frågorna utgick ifrån tre huvudsakliga teman; makt och självbestämmande, privatliv 

och integritet samt förutsättningar i arbetet. 

 

Jag har genomfört en tematisk analys. Efter varje genomförd fokusgrupp transkriberade jag 

dialogen till en utskrift, deltagarna avidentifierades genom att de fått figurerade namn. Jag 

lyssnade på ljudfilerna och skrev ner ordagrant vad som sades. Efter det började jag koda 
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materialet utifrån de teman som frågeställningarna utgått ifrån, detta för att ta reda på vart 

analysens tyngdpunkt skulle ligga, d.v.s. jag identifierade de områden som många uttalat sig 

om. Studiens resultat består av fokusgruppernas svar och jag har till största delen citerat det 

väsentliga under resultat och analysdelen. Jag har både använt mig av citat som speglar 

majoriteten av deltagarnas kunskap och åsikter samt unika citat från enstaka deltagare har 

använts. Kodningen av materialet skedde i flera steg. Först läste jag igenom materialet för att 

skapa mig en samlad bild över vad som sagts. Sedan läste jag igenom för att ta ut material 

som bedömdes relevant för studien och för att identifiera begrepp som kan ingå i teman. 

Tematisering analyseras med hjälp av teorier, främst om makt men även om normalisering 

och cripteori, till min hjälp har jag även använt mig av tidigare forskning. (Dahlen 2015). 

 

Metodreflektion 

Metoden har valts för att låta deltagarna i fokusgrupperna vara centrala och styra samtalet. 

Genom att deltagarna kan identifiera sig med varandra bidrar detta till en känsla av 

samhörighet som främjar dialogen. Det finns kritik mot metoden genom att deltagarna kan bli 

hämmade i att utrycka sig om det är för privata ämnen. Jag skulle kunna använda mig av 

intervjuer eller använda enkäter som metod för att undgå detta. Om jag använt mig av enkäter 

så hade svaren ej blivit så djupa som studien är ute efter. Med intervjuer så hade det troligtvis 

saknats dynamiska diskussioner där kunskap växer fram genom kollektiva diskussioner. 

Ämnet om integritet och sexualitet kan uppfattas som privat men deltagarnas medverkan är 

utifrån deras yrkesroll vilket gjorde att jag bedömde risken som liten att deltagarna i en 

fokusgrupp skulle hämmas. Om det är en stark grupp med åsikter av viss karaktär så finns 

risken att avvikande åsikter ej kommer fram. Därför var det extra viktigt att jag som 

gruppledare hade en neutral och icke-värderande roll. Denna neutrala och icke-värderande roll 

skapade goda möjligheter att observera huruvida det rådde konsensus i gruppen eller om fanns 

underliggande motsättningar, vilket också därmed kunde lyftas fram. 

 

Etisk reflektion 

Jag har följt forskningens etiska riktlinjer. När deltagarna har rekryterats till fokusgrupperna 

så har det funnits vissa risker. Då jag har gått via deltagarnas chefer finns risk att deltagare 

känner sig tvingade att delta. För att undvika detta så har jag vid första kontakt som skedde 

via mail (se bilaga 1) påtalat att det är på frivillig basis och det är efter detta mail man kan 

kontakta mig. Då det var få som svarade på detta mail så kunde jag via chefer boka in mig på 

två personalmöten i syfte att informera om studien. Även här informerade jag om det frivilliga 

deltagandet. Efter de fysiska mötena så anmälde sig deltagare direkt till mig eller via sin chef.  

 

I direkt anslutning till fokusgruppen så informerade jag kort om studien, tillvägagångsätt och 

även här informerade jag om frivilligaspekten. Samtliga medverkanden valde att delta utan att 

avbryta. I anslutning till fokusgruppernas möten så informerade jag även om min tystnadsplikt 

gentemot gruppen, men även att gruppdeltagarna har det gentemot varandra samt vad som 

sägs och vem som säger vad stannar i rummet. Det informerades om att fokusgruppen 

spelades in, att alla deltagare som medverkar är anonyma samt att inspelningen transkriberas 

efteråt för att raderas senast när studien är klar. Det innebär att namnen figurerats men även 

att uppgifter som lämnats under fokusgruppen behandlas så att de inte går att härleda till en 
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enskild deltagare (Dalen 2015). Det informerades att alla åsikter är välkomna och dessa ska 

respekteras för att ha ett gott och öppet samtalsklimat.  

 

 

7. Resultat och analys 

Resultatet baseras på tre genomförda fokusgrupper. Genom att ha fokusgrupper som metod så 

har det inneburit att fokusgrupperna har fått styra samtalen utifrån givna frågor om 

självbestämmande och integritet. Utifrån dessa två områden så kunde två teman utrönas, 

sexualitet och mat. Sexualitet fanns med som ett givet tema ifrån början.  Det andra temat som 

var om mat visade sig vara av stor betydelse i fokusgrupperna när det diskuterades om 

självbestämmande. Att dessa teman blev framträdande i studien kan bero på som Frans i 

fokusgrupp 1 uttryckte sig: ”mat och sex, det blir alltid jäkligt laddat”. Resultatet har jag 

analyserat med hjälp av tidigare forskning och olika teorier. Maktperspektivet är centralt och 

löper genom hela resultat- och analysdelen, detta då maktaspekten alltid befinner sig i 

relationen mellan stödanvändare och personal. Personalen befinner sig inom verksamhetens 

ramar varför resultat- och analysdelen börjar med organisationens betydelse. Sedan följer 

möten mellan personal och stödanvändare utifrån olika perspektiv. 

 

Organisations betydelse 

Gruppbostadens intention och mål är att stödanvändare ska få möjlighet att få leva som andra 

och få jämlika levnadsvillkor. Genom stöd och service som ges av personal ska stödanvändare 

få möjlighet till full delaktighet i samhället samtidigt som integriteten ska respekteras. Utifrån 

dessa ramar så kan gruppbostaden med dess personal ses som ”växthuset”. Detta utifrån 

Skaus (2010) teori om förhållandet mellan stödanvändare och hjälpapparat där växthuset 

symboliserar balans mellan person-och systemnivå. Gruppbostaden har humana ramar som 

främjar personalens arbete med att uppnå organisationens mål och att stödanvändare ska få 

möjlighet att leva som andra. Men i växthuset så råder det ibland utmaningar och svårigheter.  

 

”Vi är ju bara människor, vi är ju inga supermänniskor”  

- citat från Sabina i fokusgrupp 2 

 

Skau (2010) menar att påståendet ”vi är bara människor” är ett vanligt förekommande 

argument från personal. Detta argument ses som ett försvar när makten nyttjas på ett felaktigt 

sätt. Skau menar att detta inte stämmer, personalen är inte ”bara människor” utan 

professionella människor vilket är en avsevärd skillnad. Skillnaden ligger i att det inte finns 

känslomässiga band som man har till en nära anhörig, t.ex. mellan förälder och hens barn. Det 

gör att personal kan handla mer rationellt och utifrån kunskap snarare än känsla. Detta gör 

inte personalen till supermänniskor men det ger dem mycket bättre förutsättningar för att 

hantera maktaspekten i sitt yrke. Förutsättningarna ökar ytterligare om personalgruppen har 

bra arbetssätt och verkar i en välfungerande organisation.  

 

Lisa i fokusgrupp 2 berättar om exempel när kommunen upplevdes som begränsande. En 

populär aktivitet för flera stödanvändare har varit att åka på endygnskryssningar. Personal har 

tidigare följt med som stöd men sedan en tid tillbaka så har ledningen i kommunen bestämt att 
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personal från boendet inte längre får följa med på dessa aktiviteter. Sonja i fokusgrupp 2 

fortsätter förklara: ”Vi jobbar ganska mycket för deras självbestämmande, det här året så har 

vi blivit väldigt motarbetade av kommunen och begränsade, i alla fall med detta. Vi jobbar 

där våra brukare är väldigt aktiva, dom vill åka iväg och dom vill göra saker och dom har 

ekonomin för att göra det men kommunen har inte ekonomin för dom har valt och prioritera 

vissa saker.” 

  

Liknande diskussion uppkommer i fokusgrupp 1 där Frans säger:”…men jag vill inte att 

någon säger att det inte är någon som inte får åka på kryssning däremot så tillhandahåller 

kommunen inte personal för det.”  

 

Oaktat bakomliggande orsaker, så har kommunen i dessa fall gjort en inskränkning för 

stödanvändare som är behov av stöd när de åker på endygnskryssningar. Det är inte ovanligt 

att kommunen som organisation har en hämmande effekt, som i detta fall att personalen 

hindras i sitt arbete att ge stöd till stödanvändare (Bigby m.fl., 2012). Det kan tolkas att 

kommunen begränsar den normaliseringsprincip som arbetades in i det svenska samhället på 

60-talet, rätten att leva som andra. Frans säger i citatet ovan att kommunen inte direkt hindrar 

någon att åka på kryssning men det kan påstås att kommunen utgör ett indirekt hinder då 

stödanvändare som är beroende av personal förvägras stöd. 

 

Det finns några grundpelare i organisationsstrukturen som är av stor betydelse för personalen. 

En är personalens gemensamma normer, värderingar, attityder och handlingsmönster (Skau 

2010).  

 

Marita, fokusgrupp 1: ”Jag tycker att det jobbigaste är att vi i personalen är så fruktansvärt 

olika och så länge vi är olika så kommer vi alltid ha ett problem, för självbestämmandet för 

mig är uppenbarligen inte det samma som min andra arbetskollega eller... Jag tycker det är 

ganska lätt att jobba med dom boende men sjuhelvetes svårt att jobba med personalen.”  

 

Lars Krister, fokusgrupp 3: ”När personalgrupper börjar motarbeta varandra, det går ut 

över dom boende. Det är dom som blir drabbade först och främst. För vi kan ju välja och 

sluta, ja vi har ju valt det här och vi kan gå hem efter ett antal timmar, men det kan ju inte 

dom göra, dom är ju där dygnet runt.” 

 

Det finns en medvetenhet hos personalen att det är viktigt att reflektera över sina normer och 

värderingar samtidigt som det är svårt att vara neutral. 

Sabina, fokusgrupp 2: ”…Vi är ju mänskliga och gör mänskliga fel och lägger våra 

värderingar men man behöver vara lite medveten om det för man kanske ska kunna ändra 

sättet att tänka och arbeta och man lär sig nya saker hela tiden.” 

 

Janne, fokusgrupp 2: ”Ja för att om man ser en avvikande norm…min norm behöver inte vara 

hans norm, men vi har rätt så lätt att lägga våra värderingar eftersom vi inser att det inte är 

samma normer.” 
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En annan grundpelare är sammanhållning, gemenskap och lojalitet mellan dem som arbetar 

tillsammans. Vikten av detta vittnar flera personal om och det finns också en medvetenhet att 

personalgruppens klimat påverkar stödanvändare. 

Bo, fokusgrupp 3: ” Personalgruppen, det är jätteviktigt att den funkar för att de boende ska 

komma till sin rätt eller få ett värdigt liv, så ska jag uttrycka mig.” 

 

Åsa, fokusgrupp 3: ”Men det handlar om att man måste veta vart är linjen och så går alla 

ditåt.” 

 

Lisa, fokusgrupp 2: ”Men strategin är väl att vi alltid är enade i gruppen vi kanske inte tycker 

samma men vi måste kunna jobba på samma sätt för det blir ju väldigt splittrat om det blir sex 

olika personer och alla tycker olika och alla jobbar åt helt olika håll då blir det ju jättesvårt.” 

 

Karen, fokusgrupp 2: ”Det gäller att lyssna på kollegorna för man har ju sitt sätt. Kollegorna 

öppnar våra horisonter.” 

 

Bo, fokusgrupp 3: ”Kontentan är ju att funkar personalgruppen så funkar allt. Så det speglas 

jättemycket på de boende hur dom mår liksom.” 

 

Det finns konsensus hos fokusgrupperna i att det krävs en sammanhållen personalgrupp med 

gemensamma normer och värderingar samt att de har gemensamma arbetssätt och synsätt. Det 

tyder på att flera personalgrupper arbetar sammanhållet och strävar efter gemensamhet, dock 

finns det svårigheter med detta som personalen är medvetna om. Sammanfattningsvis så kan 

det tolkas som att det finns små sprickor i växthuset och ibland uppstår det svårigheter i 

växthuset men till störst del är gruppbostäderna ett växthus där personalen som ”den gode 

hjälparen” verkar.  

 

Den goda hjälparen?  

”Det finns tillfällen när självbestämmande kommer på kant med hälsa och säkerhet eller 

trivsel eller ja då får man ju ibland hjälpa till och i högsta möjliga mån kanske motivera 

snarare än att bryta av. I bland hamnar man i ett gränsland”  

- Citat från Frans i fokusgrupp 1 

 

Personalen befinner sig i ett fält mellan makt och stöd. Oftast är stödaspekten den som är mest 

tongivande i studien, men det finns tillfällen då personalen använder sin makt. Det finns 

tillfällen när personal bestämmer vad stödanvändaren ska äta med motivering att det är för 

personens bästa eller att det finns risker. Detta kan ske ibland utan stödanvändarens 

medgivande eller att personalen inte tar hänsyn till boendes önskemål och vilja. Även 

Jormfeldt (2016) har i sin forskning påvisat att detta förekommer.   

 

Sabina, fokusgrupp 2: ”…vi har ju en som om han fick välja så skulle han käka hamburgare 

varje dag, vi vet att det inte är bra. Då kommer alla möjliga olika saker, sjukdomar...  
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Lisa, fokusgrupp 2: …just den här den brukaren som vill äta hamburgare varje dag, det är 

inte bara hamburgare han skulle ju säkert välja att äta semla till frukost, godis till mellanmål, 

läsk som nattdricka… där har han ju inte hela sitt självbestämmande för där är det ju vi som 

hjälper till och styr och påverkar hans självbestämmande för att han ska fortsätta kunna leva.  

 

Sabina, fokusgrupp 1: Där handlar det ju om risk för hälsa liksom, att det finns risker för 

hans hälsa.” 

 

Sonja, fokusgrupp 1: ”…men det här med maten det är alltid ett dilemma, om en brukare 

öppnar sina Finduslådor och äter fryst mat… vad ska man ska göra? Ska vi sätta lås? Om 

brukaren säger nej och jag vet svaret redan. Frågar man brukaren om man får flytta maten 

till en annan kyl till en annan lokal då kommer det direkt att bli nej, det är min mat. Men 

tyvärr har vi varit tvungna att göra undantag i överenskommelse med gode mannen och 

förklarat för god man att personen börjar bli dement och han äter rå mat, fryst mat. Han mår 

inte bra i magen och då blev det att vi flyttade frukosten…jaha då gör vi så utan att hans 

självbestämmande. Om vi inte gör det då kommer han att bli sjuk.” 

 

Folkestad (2003) talar om makten som personalen har i gruppbostäder. Personalen ska ge 

stödanvändarna stöd och service, samtidigt har personalen makten att bestämma över 

stödanvändarnas liv. Personalen i fokusgrupperna vittnar om denna balansgång mellan stöd 

och makt. När personalen tar makten i sina händer så har de gjort en bedömning att det är för 

stödanvändarnas bästa, av omsorg och omtanke. Personalen ger exempel på att de ibland 

bestämmer vad stödanvändarna ska äta och värderar risker i stödanvändarens ställe. Det kan 

innebära att stödanvändarna förnekas att äta något eller bli motiverade/övertalade till att äta 

något de egentligen inte vill.  

 

Rosa, fokusgrupp 1: ”…dom är ju utvecklingsstörda och kan inte besluta själva det är därför 

vi (personalen) är där…när det gäller maten så självklart måste vi stödja boende för annars 

hamnar de i fel bana ...man ska försöka motivera jättemycket.” 

 

Det finns en medvetenhet hos personalen att de väver in sina egna värderingar, de ser 

problematiken med detta och personalen medger att det är svårt att göra avvägningar ibland. 

När det anses befogat för personalen att frånta stödanvändarens val av matvanor diskuteras i 

fokusgrupp 2: 

 

Karen: ”Vi har en man här som brukar äta filmjölk varje dag. Det gjorde han flera 

decennier, det är svårt att ändra på sådana vanor, men ändå man provar andra saker och 

händer att han dricker något nytt, att vi ger något med äppelmos eller fruktmos. Först säger 

han nej jag vill inte ha, men man provar... men han kommer ändå tillbaka till gamla vanor.”  

 

Sabina: ”Någonstans måste man tänka själv, vad tycker jag är det skadligt för personen, ja 

men vi har någon han vill käka filmjölk varje kväll. Vi kanske tycker att det här är tråkigt, det 

här är inte bra. Vi lägger vår värdering men sen är det en fråga, är det hälsofarligt för 

honom att äta filmjölk varje kväll om han har en annan kanske blandad kost?”  
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Karen: ”Dietisten sa att det inte är det bästa.” 

 

Janne: ”...man lägger sin egen värdering som personal. Jag tycker inte att det är rätt att käka 

blodpudding varje dag eller det är inte gott…men vi brukar lägga det på ett så sätt att ’du har 

gjort det här, kanske kunde du prova det här?’ Man matar in någon viss tanke att det här 

kanske är bättre. Du har visat vägen, du har hjälpt till men ändå anser man att det är 

personen i fråga som har bestämt i slutändan.” 

 

Lisa: ”Man lägger sitt eget tyckande.” 

 

Sabina: ”…ibland behöver man ifrågasätta sig själv och stoppa sig själv. Man måste inse vad 

som är hälsofarligt, är det farligt för en person? Man måste gå till sig själv ibland, hur hade 

jag reagerat i den här situationen, jag har också sådana här saker för mig, jag äter också 

bara mackor och filmjölk ibland.” 

 

Janne: ”Ja, jag känner ibland att jag lägger mina egna värderingar men man ska 

självrannsaka sig själv ” 

 

Som Jormfeldt (2016) och Tideman (2000) pekar på så har personer med intellektuell 

funktionsnedsättning begränsade möjligheter till självbestämmande och de har ett begränsat 

handlingsutrymme. Lewin (2011) menar att personal ibland ställer högre krav på att 

stödanvändare ska leva ett hälsosammare liv med färre risker än vad personalen själva gör. 

Personalens uppdrag blir att värdera och bedöma risker av stödanvändares livsval och Lewin 

menar att det dels inte går och att dels så ska stödanvändare inte skyddas från alla risker. 

Detta gör att personalen inte vet inte hur de ska hantera situationer (Lewin 2011; Bigby 2012). 

Lewin (2011) menar att personal vet inte hur de ska gå tillväga när stödanvändarna gör livsval 

som personalen anser går tvärt emot goda levnadsvillkor. Dessa svårigheter och avväganden 

påvisas av personalen i denna studie då det finns stödanvändare som har matvanor som 

uppfattas som annorlunda eller skadliga. Personalen reflekterar och gör bedömningar av vad 

som är förenat med ohälsa eller risker och det är inte ovanligt att personalen tar en 

utgångspunkt i sig själva. I exemplet med stödanvändaren som äter filmjölk varje dag så kan 

det vara en riktig bedömning att det är skadligt, men det kan också vara ett sätt för personalen 

att utöva sitt maktövertag ett s.k. vardagsförtryck. Då stödanvändarna är i en 

beroendeställning till personalen så är det av vikt för stödanvändarna att inte vara till besvär 

och kan foga sig i överenskommelser som de egentligen inte själva skulle välja (Lewin 2011). 

Att personal ställer högre krav på stödanvändare än på sig själva reflekterar Åsa i fokusgrupp 

3 om:”…det blir en sån hälsohets ibland typ ”nu ska vi minsann visa att våra brukare aldrig 

ska få diabetes och dom ska inte ha någon övervikt” Fast du (personalen) käkar ju pommes 

varje dag efter jobbet, det är så jäkla orättvist… Det är en sån svår avvägning.” 

 

Gruppledare: ”Hur hanterar du det när du möter kollegor som säger så?” 
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Åsa: ”Ja det är så svårt för man vet att alla vill deras bästa. Det är klart att ingen ska ha 

diabetes, det är jättejobbigt att bli sådär...men är han med på det här verkligen? Vill han äta 

grönsaker varje dag eller kan han tänka sig det varannan? Eller har han vitaminbrist? Nä, då 

kanske kosten inte är så jäkla kaos om man inte har några brister, då kanske vi kan köra ett 

tag till och se om vi kan motivera lite försiktigt istället för att bara mixa ner fyra sellerier i 

varje middag. Gör du det här för personens bästa som i att du är livrädd att han ska få 

diabetes i morgon eller handlar det om att du vill göra ett mönster nu för att han är ung och 

det är mycket lättare när han är 24 än när han är 42. Vad är motivationen bakom det här 

beslutet eller är det t.o.m. så illa att du vill se bra ut i din chefs ögon? Den här hälsohetsen 

som vi inte har på oss själva, varför ska då en människa som har mindre möjlighet att ha 

roligt i livet än jag bli fråntagen det? Det finns personal sätter sig på ngn piedestal och bara 

’såhär ska man leva’. ’Ja för du lever som en dietist, javisst’ (sägs med ironi i rösten).” 

 

Det kan tolkas som att Åsa ifrågasätter rådande normer att leva ett sunt och hälsosamt liv. 

Hon skulle kunna ses som en förespråkare inom ramen för cripteori då hon ifrågasätter detta 

sunda liv som norm. Som Lewin säger (2011) lyfter Åsa rätten för stödanvändarna att få leva 

ett osunt liv. Men hon visar också en lojalitet gentemot sina kollegor viket är en viktig 

hörnsten i organisationsstrukturen (Saku 2010). Denna lojalitet och samhörighet som hon 

visar med sina kollegor kan tolkas som de svårigheter med bedömningar och egna värderingar 

som samtliga fokusgrupper lyfte att de faktiskt har. Detta tyder på att det finns en öppenhet 

och transparens i personalgrupperna. Personalen ger stöd till stödanvändare av välvilja, 

omtanke och omsorg. Det är med en god intention från personalen när de ibland bestämmer 

vad vissa stödanvändare ska äta eller inte äta. Även om intentionen är god så fråntas 

självbestämmandet hos stödanvändaren när personalen bestämmer vad som de facto ska ätas. 

Tidigare forskning har pekat på den egna kapaciteten och förmågan vilken har betydelse för 

möjligheten till självbestämmande (Lewin 2011). Fokusgrupp 3 resonerar om två exempel när 

stödanvändare har nedsatt beslutsförmåga och menar på att självbestämmandet behöver inte 

enbart vara förenat med risker, utan självbestämmande kan också krocka med den egna 

tryggheten. I första exemplet nedan så bestämmer personalen i förväg vad en tjej med autism 

ska äta, personalen sätter dessa ramar för att skapa trygghet.  

 

Åsa: ”…om hon får veta innan att det är två grillade korvar och en tårtbit som gäller då är 

hon trygg och lugn då vill hon inte ens ha mer tårta, men släpper man på det och säger du 

bestämmer själv vad du käkar…ja visst hon får det hon vill men tryggheten är borta…man 

tror att man gör henne en tjänst men någonstans så finns det en otrygghet som hon inte 

pallar…där gäller det verkligen att avväga.  

 

Åsa förklara att ramar sätts för att skapa trygghet men även för att testa om ramarna fungerar: 

”Om hon ballar ur” så ändras ramarna ”Då har man ju också visat att såhär hon får 

bestämma över sitt liv men inte på ett sätt som gör henne själv illa.” 

 

I det andra exemplet handlar det om en man som inte får mer mat förens alla vid matbordet 

ätit upp, detta för att minska stödanvändarens stress. 
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Bo: ”När vi hade middag så satt han och vräkte i sig snabbt som attan, dom andra hann 

knappt sätta kniven i maten innan han hade gjort slut på sitt och ville ha mer. ’Nej du får 

vänta tills alla andra är klara och sen frågar vi om vi vill ha mer.’ För han trodde att om han 

är först då kan han äta upp allt det som är där borta. Men det fick han inte han fick sitta 

snällt kvar att vänta tills vi alla är klara och sen fråga. Sen när folk räckte upp handen så 

delade jag upp det som var kvar mellan dom. Sen lärde han sig, han började äta lugnt och 

stilla. Du har någon som sitter och stampar medens du försöker äta lugnt det är inte det 

lättaste men vi fick stå ut med det tills han lärde sig att äta snabbt betyder inte att du får äta 

mer.”  

 

Åsa: ”Det blir inte bara så här att nu ska han lära sig eller nu ska vi uppfostra. Det handlar 

ju om att öppna en värld där man kan sitta och ha en gemenskap runt ett matbord utan att det 

blir stress och hets…ja hur når man det målet och med vilka medel, vad känns ok…mmm...det 

är svårt.” 

 

Resultatet tyder på som Skau (2010) menar att makt och stöd är sammanflätat. Utifrån 

ovanstående situationer kan det tolkas som att personalen har mycket makt som utövas men 

genom maktutövandet så får stödanvändaren mycket hjälp. Detta genom t.ex. att förhindra 

sjukdomar eller en ökad social gemenskap. Utifrån Skaus (2010) teorier om makt så befinner 

sig personalen på en hög nivå både i maktaspekten och hjälpaspekten och när makt och stöd 

är i balans kan det ses som ett positivt maktutövande för att skapa trygghet hos 

stödanvändaren. Utifrån detta synsätt ses personalen som ”den goda hjälparen” då de 

använder makten för ett gott syfte och med lyhördhet för stödanvändaren.  

 

Personalen i studien antyder att det är en etisk utmaning att hjälparrollen också inkluderar 

makt och kontroll över andra, något som Skau (2010) menar på är vanligt förekommande. Det 

viktiga för personalen är att kunna hantera maktaspekten. Personalen i studien visar både på 

yrkeskunskap och en medvetenhet i deras maktutövande samtidigt som de medger svårigheter 

i att balansera maktaspekten. 

 

Maktmissbrukaren? 

Personalen i fokusgrupperna visar både på vilja och kompetens i att främja stödanvändares 

självbestämmande och integritet. Personalen har samtidigt en insikt om att de ibland 

inskränker boendes självbestämmande genom att personalens egna värderingar tar över, dock 

med den goda intentionen. Samtidigt så ges en blid av det finns personal eller situationer när 

inte den goda intentionen råder och att det ibland finns en ovilja hos personal att ge stöd till 

att leva som andra. 

  

Marita, fokusgrupp 1: ”...allting handlar om vad det ärt för personal innanför väggarna, är 

det personal som vill vara ute och göra massa saker då kommer boendena få göra dom här 

grejerna. Är det personal som inte vill göra någonting då är man jävligt snabb på dom här 

papperna (riskbedömning som leder till begränsningsåtgärd) i alla fall på dom enheterna som 

jag har jobbat.  
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Frans ifrån samma fokusgrupp säger: ”Ibland när det kommer ny personal så tycker jag att 

man kan åka på det också (att personal talar över huvudet på stödanvändare)…det kommer 

någon vikarie som ska laga mat … så kommer brukaren i fråga och vill smaka på 

korvändarna, då börjar vikarien fråga mig om han får ge brukaren i fråga… det är hans mat 

… hade det varit en ungdom som inte riktigt greppade då är det en sak men om det är någon 

som har jobbat i den här branschen länge då tycker jag att det vittnar om en ganska tråkig 

människosyn.” 

 

Resultatet tyder på att det finns vissa situationer där personal utövar makt som har en liten 

hjälpeffekt eller ingen alls. I sådana situationer kan gruppbostaden symboliseras som 

”mörkerrummet” där personalen blir ”maktmissbrukaren”. Personalen motsätter sig 

organisationen och dess humana grunder. Resultatet pekar på situationer där maktmissbruket 

används är för att begränsa stödanvändarna. Vad detta beror på är svårt att svara på men 

tänkbara anledningar som Bigby m.fl. (2012) pekar på är att stödanvändare begränsas då 

personal inte kan, vill eller förstår hur de ska göra. Skau (2010) menar att det finns personer 

som har egenskaper som gör att man inte ska arbeta med att hjälpa eller att personer befinner 

sig i en livssituation som inte gör det lämpligt att hjälpa andra. En annan tänkbar anledning är 

att personal kan sakna självinsikt och kunskap om makt som personal besitter och därmed är 

oförmögen att se när makten övergår till ett maktmissbruk. En tredje anledning kan vara 

organisatoriskt, att personal inte får rätt förutsättningar för att ge stöd på ett adekvat sätt t.ex. 

riktlinjer och kompetensutveckling inom området (Skau 2010). Det kan också vara en 

kombination av flera ovanstående anledningar. 

 

Folkestad (2003) talar om stödanvändare som gör motstånd mot personalen. Från fokusgrupp 

1 tar Rosa upp ett exempel:”…han vill inte duscha…det går inte (att flytta tiden för att 

duscha) så jag måste försöka med brukaren… jag behöver mera tid för att övertala brukaren 

för att komma och duscha. Så vi har flyttat på tiden en halvtimma så att vi har den tiden att 

slippa stressa honom.” 

 

Bara för att en viss duschtid har beslutats oaktat om det är enbart personalens beslut eller i 

överenskommelse med stödanvändaren så vill han inte alltid duscha på utsatt tid. Detta kan 

tolkas som ett maktmotstånd. Det går inte att utröna vilken grad av hjälp det ger 

stödanvändaren i att få stöd till att duscha vilket kan tolkas som att personalen i situationen 

kan vara ”maktmissbrukaren” såväl som ”den goda hjälparen”.  

 

Maktutövande föräldrar 

Barron (2001) talar om att stödanvändares möjligheter till självbestämmande står i relation till 

en social kontext. Något som kom fram i fokusgrupperna är svårigheter i samspelet mellan 

föräldrar, stödanvändare och personal. Föräldrar har inflytande som påverkar både 

stödanvändare och personal. Ibland uppkommer situationer när föräldrar som maktutövare 

orsakar problem för både personal och stödanvändare. Främst var det fokusgrupp 3 som 

diskuterade dessa svårigheter som citaten nedan är hämtade från. 

 

Åsa: ”Vi ska jobba för dom (stödanvändare) och inte arbeta för att hålla föräldrarna nöjda.” 
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Lars-Krister: ”Precis dom är våra arbetsgivare det är dom som bor här det är inte föräldrar 

syskon, dom har en bild av vad dom ska vara med det är dom inte. Det är många gånger att 

dom (föräldrar) har en bild av sitt barn som inte stämmer över huvud taget, en bild av att de 

önskar att det vore så, och vi kan inte jobba på det sättet. Dom blir väldigt påverkade av sina 

anhöriga och just då håller dom (stödanvändarna) ju med om allting men så fort dom 

(föräldrarna) går ut ur dörren så är det bara ’jag vill inte nej jag vill inte’… ’men lugn du 

behöver inte, det är vad du vill’.” 

 

Åsa: ”Att vi vågar stå på oss där, det är en av yrkets…det är en av utmaningarna, att våga 

säga det. Det är inte att göra chefen nöjd och en nöjd chef är en som aldrig får mail ifrån 

anhöriga så då håller jag anhöriga nöjda och då glöms dom (stödanvändarna) bort lite och 

det är så jäkla lätt att hamna där. Jag tänker så här, jag försöker gå tillbaka och tänka hur 

kan jag få den här människan att växa, se sin plats och vilja ta den...man får jobba på ett sätt 

där man visar (föräldrarna) att man har rätt men på ett sätt där man inte kör över dom inte 

’kolla du har fel’ utan ’så här glad var ditt barn’ och ’så här bra mår hon’ men också att man 

får jobba med de här små grejerna som man kan göra som föräldrarna inte har sagt ngt om, 

att man förstorar dom på något sätt.”  

 

Det finns en stor skillnad mellan föräldrar och personal när det kommer till att vara hjälpare. 

Föräldrar har känslomässiga band till sina barn som gör att de blir mer känslostyrda medens 

personal inte har det och de kan då agera professionellt (Skau 2010).  

 

Åsa: ”…att man oavsett hur mycket frustration som vi kanske bär på p.g.a. dom (föräldrarna) 

så måste man ju komma ihåg att jag är på jobbet och hon(föräldern) är i sitt privatliv… ja 

allting som hände här skulle skickas till dom, exakt vad ska hon äta, exakt vad ska vi handla, 

exakt vad ska hon fika, exakt hur många glas vatten hon har druckit sen hon kom hem från 

promenaden. Det som hände då är att fast man har jobbat med det här ganska många år…till 

slut sätter det sig i en, man börjar anklaga sig själv, man börjar tvivla på sig själv…då blir 

man heller ingen bra vårdare.” 

 

Personalen talar om hur föräldrar använder sin makt för att styra sina vuxna barn till en 

önskan som föräldrarna har. Samtidigt är det inte alltid förenligt med vad stödanvändarna 

själva vill. Stödanvändarna blir i vissa fall integritetskränkta av sina egna föräldrar. Det finns 

situationer när föräldrar inkräktar på stödanvändarnas fysiska integritet i form av sitt hem då 

föräldrar vill att det ska vara mer välstädat i stödanvändarens hem än var hen själv anser är 

nödvändigt. Det finns tillfällen då föräldrar kränker social och informativ integritet då de vill 

ha reda på detaljerad information om stödanvändarna så som hur mycket vatten 

stödanvändaren druckit och vill styra social interaktion såsom fika.  Personalen visar på en 

förmåga att se med mer neutrala ögon och ser hur stödanvändare anpassar sin egen vilja och 

önskningar till att vara sina föräldrar till lags. Neutraliteten kan hänga ihop med den 

professionalitet som personal besitter och att de inte har de känslomässiga band som en 

förälder har (Skau 2010). Att personalen har denna insikt gör att de också arbetar för att öka 

stödanvändarnas självbestämmande. Detta görs samtidigt som de arbetar för att bibehålla en 
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god relation till föräldrarna genom att bl.a. visat på positiva effekter när stödanvändaren gör 

något som går emot föräldrarnas vilja. Det är en balansgång att ge stöd för stödanvändares 

självbestämmande och att bibehålla en god relation till föräldrar, som Lars-Krister i 

fokusgrupp 3 säger: ”Du sitter och aktar dig hela tiden för att inte göra fel.” 

 

Sexualitet, integritet och självbestämmande  

 

”…det där är ju jättesvårt, det är väl en av de jobbigare grejerna som man ska försöka ta sig 

runt utan att försöka lägga sin egen värdering i.” 

Citat från Sabina, fokusgrupp 2 

 

Vi har ett stereotypt könstänkande i vårt samhälle och det finns en strävan åt att personer med 

funktionsnedsättning inte ska avvika ifrån normen. Om sexualiteten för en person med 

funktionsnedsättning skulle avvika från normen så sticker personen ut för mycket. Detta leder 

till att sexualiteten blir begränsad och den ska inte leda till barn, det ska inte förekomma one-

night-stands, sexualiteten ska inte vara bi- eller homosexuell och det ska inte vara för stor 

åldersskillnad i förhållanden mellan partners. Sexuella variationer och uttryckssätt som faller 

utanför normen uppfattas som ett problem bland hjälpare (Löfgren-Mårtensson 2013). Ifrån 

fokusgrupp 2 ges ett exempel på när en kvinna går utanför denna norm: 

 

Lisa: ”...en kvinna som var ganska lindrigt utvecklingsstörd som hamnade i massor av 

konstiga situationer med normalbegåvade män eller normalstörda eller vad man nu ska kalla 

dom. Det var jobbigt att se på för hon vart ju utnyttjad. Hon kände sig inte utnyttjad hon 

kände ju sig sedd och fick belöning och hon såg det som positivt. Men när man ser det som 

normalbegåvad, utifrån, så var det ju fruktansvärt jobbigt, man blev ju arg på männen och 

tyckte att det var hemskt. Där var det ju jättesvårt att balansera för att vi inte hade den 

makten att kunna stoppa det och där var det ju också så att det handlade om 

självbestämmande, att det personen hade rätt att göra det... den här kvinnan som blev 

utnyttjad, hon kände sig inte utnyttjad, hon mådde ju inte dåligt, det var ju vi bredvid som 

mådde dåligt för hennes skull… för henne var det roligt, hon var glad.”  

 

Sabina: ”Men där kanske det handlar om en person som far illa att det kan vara skadligt för 

henne.”  

 

Lisa: ”hon kan fara illa.”  

 

Sabina: ”Ja precis, när det handlar om att en människa blir utnyttjad så tänker jag att då är 

det lite annorlunda…hade man varit på samma nivå… ” 

 

Janne: ”Ja men då kan man fråga sig kände hon sig utnyttjad? Nej självfallet gjorde hon inte 

det. Hon tyckte det var normalt, och för personalens del, nej det är inte normalt och hon kan 

fara illa fast hon ser det inte så, det är en balansgång. Där man ska verkligen tänka och 

känna och backa…” 
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Ineland m fl. (2009) menar att personer med funktionsnedsättning stöps in i ett normalt liv. 

Om sexualiteten avviker för mycket så blir det ett problem hos personalen (Mårtensson-

Lövgren 2013) och Lewin (2010) menar på att det är helt ok att personalen inte anser att 

stödanvändare gör rätt livstilsval men personalen får inte omsätta åsikter i handling, vilket 

personalen inte gjorde i exemplet ovan. Stödanvändare har rätt att leva vad som kan uppfattas 

av personal som ett olämpligt liv. Men det finns tillfällen när personal ingriper. 

 

Marita, fokusgrupp 1: ”ja när någon bjuder in en gammal gubbe som ser lite halvknackig ut 

och man har jobbat natt då tänker man vad fan gör jag nu, det är inte självbestämmande där i 

alla fall, för jag skickade hem gubben och så var det klart. Så blev hon lite arg på mig och då 

sa jag ’det var för ditt eget bästa’. Han såg inte riktigt 100 ut eehhmm för personen i fråga i 

vanliga fall är på en lite lägre nivå med snuttefiltar...och då tyckte inte jag att ngn gammal 

gubbe skulle hit.”  

 

Bara för att man har en funktionsnedsättning behöver det inte innebära att man har en lägre 

sexuell mognad (Karellou 2017).  

 

Marita i fokusgrupp 1 fortsätter sitt resonemang: ”…men det är ju självbestämmande så 

egentligen har jag ju gjort fel, hon ville ju helt, 110% ’det här är vad jag vill, han älskar ju 

mig, han vill vara med mig hela livet’…men den här personen, jag har inte rena fakta men då 

tänker jag att då borde ju personen komma tillbaka och köpt rosor eller någon chokladask i 

efterhand eller något, men så var det ju inte. Men jag har ju fortfarande gått emot 

självbestämmande och så blev jag skiträdd faktiskt…det är det som är så jobbigt med den här 

frågan är att man måste gå på 100% magkänsla, för det finns ju ingen rätt och fel egentligen. 

Jag gjorde ju tekniskt sett fel, men jag skulle ju inte vara med om vad jag skulle kalla en 

våldtäkt…men jag har ju egentligen gjort fel.” 

 

Rosa, fokusgrupp 1: ”Man vet inte vilka sjukdomar han bär på sig och så för …”  

 

Det här exemplet visar tydligt som Lövgren-Mårtensson (2013) beskriver att personalen tar 

över ansvaret som grundar sig i en osäkerhet för vad som kan hända, i detta fall misstanke om 

att situationen kunde leda till sexuella övergrepp samt en rädsla för att stödanvändaren inte 

förstod konsekvenserna av sitt handlande. Lövgren-Mårtensson menar att personalen är 

lämnade till sitt ”sunda förnuft” men det är inte utan att personalen i fokusgruppen reflekterar. 

Marita säger upprepade gånger att hon utifrån ett självbestämmande handlat fel men utifrån en 

ansvarskänsla så har hon inte sett några andra alternativ. Rosa fyller i att han kan ha 

sjukdomar, hon rättfärdigar avvisningen ur säkerhetssynpunkt. Det kan tolkas som att 

personalen utövat paternalism genom att personalen tog över beslutsfattandet från 

stödanvändaren och gick direkt emot stödanvändarens vilja. Personalen värderade risker för 

stödanvändaren och samtidigt kränker de stödanvändarens sociala integritet då hon inte själv 

fick styra sina sociala kontakter. Personalen i denna situation kan ses som 

”maktmissbrukaren”, men det kunde vara en korrekt bedömning om att avvisa ”den gamla 

gubben” om det förelåg stora risker för sexuella övergrepp. Då faller personalen inom ramen 
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för ”den goda hjälparen”. Personalen uppvisar en ambivalens i sitt handlande vilket tyder på 

att organisationen kan ha ett bättre stöd för liknande uppkomna situationer. 

 

Whittle och Butler (2018), Lövgren-Mårtensson (2013) menar att personer med 

funktionsnedsättning ses som antingen asexuella eller hypersexuella och att deras sexualitet är 

onaturlig. Den bilden ger inte personalen i de olika fokusgrupperna, som Rosa i fokusgrupp 1 

uttrycker sig: ”hon vill ha (sex) ...det är en normal drift precis som mat och dricka, jag har 

rätt till det så varför inte hon? Hon vill också ha, hon är precis lika mycket värd som mig”. 

Stödanvändares sexualitet uppfattas av samtliga fokusgrupper som normalt och naturligt och 

utifrån ett cripperspektiv så är en icke funktionsduglig kropp helt normalt. Dock är det 

bedömningen av stödanvändares beslutsförmåga som är en återkommande svårighet för 

personalen att hantera, som i nedanstående dialog från fokusgrupp 1. 

 

Rosa: ”vi måste förbereda henne, måste använda skydd...handlingsplan med chefen och 

personalen hur ska vi göra så att alla ska bemöta den här situationen på samma sätt...hitta 

olika skydd för henne, bara prata mkt…sexfrågor självklart…man måste hitta alternativ 

handlingsplan, skydd, kontakta vårdcentralen eller gynekolog eller vad som helst bara för att 

hjälpa henne.”  

 

Men samtidigt sitter Frans i samma fokusgrupp och säger ”nej, jag håller inte alls med” 

sedan blir han avbruten. 

 

Rosa: ”Jag säger att man måste ha en plan.” 

 

Marita: ”Ja det köper jag också men den listan blir så lång, då ska vi sätta tjejer på 

preventivmedel, …men du måste ha en p-stav, och hon säger ’p-stav vad är det för ngt?’ ’Här 

har du en sån här broschyr’ …man ser det här går inte in men jag kommer att få den här 

personen i fråga att ta det här p-pillret eller den här spiralen eller vad det är, det har man ju 

varit med om flera gånger. Man vet inte riktigt vad den här personen står så det är bättre att 

vi skyddar för barn. Men ena sekunden så kanske hon sitter och säger ’men jag vill ha fyra 

barn och jag jobbar stenhårt för det’. Och så sitter man där som personal ’men du har en 

kopparspiral ser du så det går inte’. ’Jo om man har sex så går det kanonbra man kan få flera 

ungar’. Jag har bara träffat dom här som jag vill ha den här familjen Volvo, hund, mamma 

pappa du vet hela den här, jag tycker det är skitsvårt. Det är många gånger som jag står där 

nu…självbestämmande hej då.” 

 

Det uppstår situationer där det finns delade meningar i gruppen i hur självbestämmandet om 

stödanvändares sexualitet ska hanteras, hur bedömningarna görs och när personalen använder 

sin makt för att bestämma åt stödanvändaren. Lövgren-Mårtensson (2013) menar att så länge 

sexualiteten håller sig inom vissa ramar så är det accepterat. Personalen i fokusgrupp 3 visar 

på ett exempel som uppfattas som lättare att hantera.  
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Bo, fokusgrupp 3: ”Men det man kan säga är att du får stänga dörren och inte sitta i 

vardagsrummet och onanera där alla går förbi. Den begränsningen kan man ju göra, ’du får 

onanera det är bara att du går in på rummet.’” 

 

Åsa: ”Häng på en skylt där det står stör ej.”  

  

Lars Krister, fokusgrupp 3: ”…om jag sitter i det offentliga rummet, i vardagsrummet och 

börjar göra privata saker, jag säger ifrån direkt, men om de är inne i deras rum det är deras 

boning deras revir liksom. ” 

 

Personalen uppfattar sexualiteten som både naturlig och accepterad. Personalen arbetar för att 

sexualiteten ska vara en privat angelägenhet, även när stödanvändare inte själv har det privata 

perspektivet. Det finns dock personal som också ser sexualitet hos personer med 

funktionsnedsättningar som onaturligt. Åsa i fokusgrupp 3 ger ett exempel. 

 

Åsa: ”…det var en ung kille och så flyttade han till oss och så var det en personal som ba 

’men han onanerar på kvällarna’ och jag ba ’han är man och han är 24 år, det är klart att 

han gör.’ Han har fem diagnoser och han har ett friskhetstecken, ska vi slå ner det då?” 

 

Gruppledaren: ”Vad fick du för reaktion när du sa så? ” 

 

Åsa, fokusgrupp 3: ”Då fick jag tillbaka, ’det är inte bra att han gör det för mycket.’ Nähä 

varför det? ’Det står i bibeln.’ (Åsa skrattar)” 

 

Personalen som Åsa talar om tycks sträva efter individuell normativitet. Personalen som ansåg 

att det var fel att onanera, åtminstone varje kväll, kan uppfattas som att hen ser sexualiteten 

hos personer med funktionsnedsättning som onaturlig. Det kan tolkas som att personalen ville 

förändra stödanvändarens beteende och därigenom normaliseras utifrån rådande normer d.v.s. 

att personer med funktionsnedsättning är asexuella. Åsa vände sig emot detta synsätt och 

utifrån cripteori kan det tolkas som att hon ifrågasätter den perfekta normalbegåvade kroppen 

på så sätt att man ska kunna vara som man vill. Marita, fokusgrupp 1 säger: ”’Du får 

jättegärna göra det (onanera) inne hos dig’ brukar vi säga, ’spring runt spritt språngande 

naken kör helikoptern det är fine by me’” Personalen visar på att stödanvändarnas sexualitet 

är accepterad inom vissa ramar och att det ska vara privat. Personalen ger ibland stöd när det 

uppkommer situationer där stödanvändaren behöver hjälp med att hålla sexualiteten privat. 

 

Frans, fokusgrupp 1: …det är svårt att hålla det på ett privat plan för medborgaren i sig, då 

får man hjälpa till, stäng dörren och upp med skylten så vet man om det. Så behöver man inte 

kliva in och säga nu är det dags för medicin mitt i egentiden eller om man har besök. 

Integritet är ju … man får hjälpa att hitta rum enligt samhällsnormer eller vad man ska säga. 

Dra ner gardiner eller stänga dörren men när personen behöver hjälp av mig som personal 

då får vara som en skugga...det är någon som träffar en tjej på fredagsdansen och så kommer 

hon och hälsar på helgen efter och så får dom vara i fred i två timmar…man gör upp det 
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innan så att dom vet om det… alltså dom får ju göra vad dom vill… så har man en dialog med 

den här tjejens boende och att hon har något preventivmedel…” 

 

Marita kommenterar att: ”det är ju det bästa av världar.” 

 

Personalen visar också på ett mått av kontroll och maktutövande genom att säkerställa, som 

Frans säger, att tjejen har preventivmedel innan hon kommer och hälsar på stödanvändaren. 

Personalen hamnar också i etiska dilemman som i exemplet nedan. 

 

Lisa: ”Men vi har ju haft ett gift par, dom var ju gifta en man och en kvinna. Kvinnan hade ju 

väldigt många manliga bekanta som hon träffade vid sidan av och där var det ju mycket 

personalens värderingar. Det var jättejobbigt för vissa i personalgruppen för man lade sina 

egna värderingar för det var ju så fruktansvärt hemskt och fel tyckte vissa medens andra sa 

’ja men det är deras liv, deras integritet, deras och vi kan inte blanda oss i det.’ Tills det var 

mannen i äktenskapet som bad om hjälp för att han började må dåligt, då kunde vi stötta 

honom...i personalmöten i dialog med varandra så det var ju hätska diskussioner vi blandade 

ju oss inte i men det var svårt… eller det gjorde vi, det gjorde vi. ’Du måste prata med din 

man så att han inte blir ledsen.’ Det var inte så att vi struntade i det helt…” 

 

Stödanvändares sexualitet ses till stor del av personalen i fokusgrupperna som en naturlig del 

av stödanvändarna och en självklar rättighet. Det kan tolkas som att Nirjes (2003) 

normaliseringsprincip råder för stödanvändare och dess sexualitet. Att personer med 

funktionsnedsättning accepteras i det ”normala” samhället, med sina funktionsnedsättningar 

och har samma rättigheter som alla andra. I studiens resultat så finns inget som pekar på att 

stödanvändare ska eller bör förändras till perfektion utan respekteras för dem de är. Ur ett 

cripteoretiskt perspektiv kan det ses som att den funktionsdugliga kroppen inte är 

eftersträvansvärd. Den fysiska integriteten värnas om, såsom hemmet där personalen visar i 

studien att det är stödanvändarens privata sfär och där får stödanvändaren göra vad hen vill.  

 

Janne, fokusgrupp 2: ”man är verkligen mån om att deras integritet, alla människors 

integritet ska respekteras. Så länge det gagnar ens hälsa och välbefinnande...” 

 

Janne visar att det finns en öppning för att kunna kränka integriteten om det finns risk för 

ohälsa. Samtidigt menar Lewin (2014) att personer med intellektuell funktionsnedsättning har 

svårare att värna om sin integritet för att personerna är så vana att personalen ger stöd i intima 

situationer som blir svårt för en person med intellektuell funktionsnedsättning att motsätta sig. 

Det finns ramar som stödanvändarna bör förhålla sig till, går de utanför dessa ramar så kränks 

den sociala integriteten då de inte själva får styra sina sociala kontakter (Leino-Kilpi m.fl. 

2001) som i exemplet då en stödanvändare tog med ”en gammal gubbe” hem. Personalen 

verkade handla instinktivt på rädsla och avvisade mannen från gruppbostaden, detta tvärtemot 

stödanvändarens vilja. 

 

Ur ett makt- och hjälpperspektiv så skiljer det sig åt hur personal bedömer och hanterar 

situationer när det kommer till stödanvändarnas sexualitet, i synnerhet exemplen då 
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stödanvändarens sexualitet sker i interaktion med andra. Det råder konsensus hos personalen 

att det föreligger svårigheter med att göra bedömningar och att då inte väga in personalens 

egna normer och värderingar. Detta går i linje med vad Skau (2010) säger, att personal 

upplever det som en etisk utmaning i att hjälp också inkluderar makt. Sammanfattningsvis så 

använder sig personalen oftast av sin makt för att hjälpa, skydda och skapa trygghet. 

Personalen kan ses som ”den goda hjälparen” som verkar i den humana gruppbostaden där 

stödanvändare ska leva som andra i en trygg hemmiljö där integritet och privatliv ska 

säkerställas. Gruppbostaden kan i många fall ses som ”växthuset” som främjar tillit och 

respekt. Stödanvändarnas sexualitet accepteras, de ses varken som asexuella eller 

hypersexuella som tidigare forskning visar (Whittle och Butler, 2018; Knutagård, 2016). 

Maktutövandet kan ha både ha en skadlig effekt såväl som en hjälpande effekt och i vissa av 

exemplen kan tyda på att personalen kan skada mer än att hjälpa, då personalen handlar 

utifrån egna värderingar och normer. Så från att vara ”den goda hjälparen i ena stunden så 

finns det risk att ibland halka över till att bli ”maktmissbrukaren” (Skau 2010). 

 

HBTQ inom ramen för normalisering 

HBTQ- personer som har en funktionsnedsättning är både exkluderade och osynliggjorda i 

samhället (Knutagård 2016). Vårt samhälle upprätthåller gamla normer och både män och 

kvinnor blir socialiserade i att vara stereotypiska män och kvinnor (Thomas 2007). Det är 

ännu svårare för personer med funktionsnedsättning att avvika från denna norm. Tidigare 

forskning pekar även på att HBTQ-personer med funktionsnedsättning utgör ett dubbelt 

hinder för att få acceptans ifrån samhället (Löfgren-Mårtensson 2013). Resultatet i denna 

studie går inte i linje med vad tidigare forskning visar. Personalen accepterar, synliggör och 

stöttar stödanvändare som har en annan sexualitet.  

 

Lars Krister, fokusgrupp 3: ”Vi har en öppen inställning till det. Nu har det varit 

Pridefestivalen… en hos oss var inne…och han har varit på gayklubbar också… inställningen 

är bra hos oss.” 

 

Åsa, fokusgrupp 3: ”Där handlar det om att inte lägga in sina egna värderingar. …någon 

(personal) som sa på en kafferast ’Jag tycker att det är jättefel’ (att vara bisexuell) och jag sa 

’jaha du så kan man också tycka’… men hade de sagt så om en boende så hade jag ju tagit 

det till chefen på sekunden, för att det där är inte ok. Så det är ju främst det här med egna 

värderingar. Man kanske inte behöver lägga någon värdering alls i det. Om någon tjej 

kommer och ba ’jag har träffat en flickvän.’ ’Fan vad gött för dig’. Det börjar och slutar 

där.” 

 

Sabina, fokusgrupp 2: ”Vi alla är väl ändå ganska öppna och vi skulle respektera om någon 

skulle komma och säga ’du jag är lite sugen på den här snubben’…det är ju bara att 

acceptera för vi har ju accepterat varandra också att vi alla i vår arbetsgrupp vi har ju olika 

värderingar och normer vi lever inte på samma sätt…vi accepterar ju våra brukare på samma 

sätt.” 
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Utifrån resultatet så tycks inte funktionsnedsättningen utgöra något hinder för att befinna sig 

inom ramen för HBTQ och det finns endast små tendenser som tyder på att HBTQ i sig självt 

skulle utgöra ett hinder hos personalen, som i Åsas exempel ovan. Det finns egna värderingar 

hos personal men utifrån studien så håller personalen dessa värderingar borta ifrån 

arbetsplatsen och uppträder professionellt som genererar att det inte påverkar stödanvändaren 

negativt. Som tidigare nämnts så är relationen mellan personal och stödanvändare i en social 

kontext och ett exempel framkommer när det är föräldrar som tycks ha oacceptans gällande 

sin son som kan tolkas som homosexuell.   

 

Karen, fokusgrupp 2: ”Vi har en man som längtar efter kärlek…han vågar vända sig till 

några av oss och frågar ’kan ni hjälpa mig med att hitta någon en man’…men vilka 

möjligheter har vi?  …han har det jättesvårt, han tillbringar ofta sin tid hemma hos sina 

föräldrar och han har inte möjlighet att vara öppen där. Han sörjer trots att han har masken 

att vara glad, nöjd och skoja… han skäms för vem han är…han får det inte härifrån utan från 

familjen som ger honom skam. Han får inte stöd där att få vara vem han är. Vi har svårt att 

hantera det, vi har inte möjlighet att hantera det… han besöker sin lägenhet ganska sällan, 

det är familjen som tar honom härifrån hela tiden och påverkar honom… så för honom är det 

jättesvårt att hitta sig själv och sin identitet.”  

 

Exemplet bekräftar vad Lövgren-Mårtensson (2013) visar i sin studie att personal är mer 

accepterande än föräldrar. I exemplet ovan upplever personalen att de är maktlösa. Det är 

föräldrarna som har ett maktövertag och den kan tolkas som att de utövar sin makt genom sin 

negativa syn på homosexualitet. Föräldrarna kränker stödanvändarens psykologiska integritet 

då stödanvändarens känslor inte bejakas och förvägras rätten att vara öppen gentemot sina 

föräldrar (Leino-Kilpi m.fl. 2001). Personalen har svårt att se hur de kan hjälpa och saknar 

redskap för att kunna ge adekvat stöd, främst för att stödanvändaren inte befinner sig i 

hemmet särskilt ofta.  

 

Marita, fokusgrupp 1:”…bara den här grejen med att vara homosexuell och anhöriga att 

acceptera det, ’räcker det inte med att mitt barn är utvecklingsstörd måste han vara 

homosexuell också.’ Det kan jag inte styra faktiskt, det är inte på mitt bord (ironi i rösten).”  

 

När det handlar om HBTQ-frågor så kan personalen använda sin makt för att ge 

stödanvändaren stöd. Fokusgrupp 2: 

 

Lisa: ”En brukare, han hade börjat måla naglarna och hade en önskan om att måla naglarna 

och dom (personalen) har varit väldigt bra, ’ja måla naglarna då.’ Han är ju man…ja enligt 

normen är ju det lite knasigt att en man ska måla naglarna men dom (personalen) ’vill du 

göra det så får du göra det’…och där är det också så att han kommer från en familj …ja där 

är det helt fel”  

 

Sabina: ”Ja det är ingen som har reagerat på hans naglar mer än ’vad fint.’”  

 

Karen: ”Han får stöd i vem han är så han skäms inte.” 
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Personalen ger stödanvändarna utrymme att utrycka sin identitet eller att prova på olika 

utryck. Personalen stärker stödanvändaren genom att uppmuntra honom att vara sig själv och 

genom detta så stärks självkänslan hos stödanvändarna (Thomas 2006). Personalen värnar om 

den psykologiska integriteten om rätten till sina känslor (Leino-Kilpi m.fl. 2001). Fokusgrupp 

2 fortsätter: 

 

Lisa: ”Vi har haft personal som varit homosexuell”  

 

Karen: ”Ja det är ok.”  

 

Lisa: ”och vi har aldrig haft några problem fast jag vet att i personalgruppen så finns det 

dom som…religionen gör att det är en man och en kvinna allt annat är konstigt. Ändå så har 

vi haft acceptansen, för att vi är kollegor så på jobbet är alla lika oavsett sexualitet eller vem 

man älskar eller vem man inte älskar, vi lägger dom värderingarna privat. Den personen som 

är emot homosexualitet bemöter inte personen annorlunda i arbetet.”  

 

Sabina: ”då gäller det samma för våra brukare om dom skulle vara det.”  

 

Janne: ”i dagens Sverige så tycker jag inte att det är ett stort problem faktiskt, vi har kommit 

så långt.”  

 

Personalen främjar det som WHO definierar som sexuell hälsa och det som Knutagård (2016) 

talar om, människors rättighet att få möjlighet att välja sin identitet, livsstil och könsuttryck. 

 

Frans, fokusgrupp 1: ”...vi har inte en jättetydlig HBTQ-plan men däremot så tror jag att vi 

arbetar ganska aktivt med att vara liksom öppna med att var och en får vara som den är” 

 

Marita, fokusgrupp 1: ”I helgen när jag jobbar tillsammans med en kille som jag jobbat med 

i sju år, så säger han till mig att han inte vill lukta Axe han vill lukta jordgubbe …då gick jag 

och köpte bara rosa flaskor, allt som var i rosa, han ba ’åh jag luktar så gott.’ Sju år tog det 

mig för att förstå att han inte vill ha Axe, för jag tyckte att han skulle ha Axe, för jag tyckte att 

han luktade jättegott, men han luktar lika gott med den där rosa flaskan. ’Jag kommer att bli 

mobbad, dom kommer säga att jag är bög’ och ja ba ’ja vad gör det då?’ ’Men tänk om dom 

säger att jag luktar tjej… på jobbet nu då om de retar mig?’’ Ja då säger du att jag är en 

riktig man, så säger du och så går du därifrån.’ Han var skitnöjd. Bara den här grejen att 

han är så rädd för att bli stämplad för någonting som han ganska uppenbarligen är…men 

han är rädd för det. Efter sju år och jag har känt killen i sju år…” 

 

Sonja, fokusgrupp 1:”En brukare ville ha klänning, trots han inte är homosexuell eller vill 

färga håret och det fick han. Alltså ja det var många frågor (i personalgruppen) minns 

jag…det landade i att han bestämmer själv…” 
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Personalen främjar HBTQ hos stödanvändare och därmed normalisering i den bemärkelse att 

stödanvändare har rätten till att göra sina individuella val när det kommer till sin sexualitet. 

Detta torde leda till en positiv utveckling och att identiteten stärks hos stödanvändare 

(Thomas, 2006). Utifrån cripteori så är inte den funktionsdugliga kroppen att eftersträva utan 

personalen stärker stödanvändarna så som de är. Personalen använder sin makt för att bekräfta 

och uppmuntra, inte för att hämma eller begränsa stödanvändare som befinner sig inom 

HBTQ eller vill testa sin sexualitet. Personalen kan anses vara ”den goda hjälparen”.   

 

 

8. Diskussion  

Diskussionen är uppdelad i två delar. Den första delen, resultatdiskussion, består av 

diskussion av studiens resultat och analysen som gjorts utifrån studiens frågeställningar. I den 

andra delen, metoddiskussion, diskuterar jag studiens metod och dess för- och nackdelar. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att öka kunskapen om personals arbete med personer som bor i 

gruppbostad, deras möjlighet till ett privatliv utifrån begreppen självbestämmande och 

integritet. Vilka förutsättningar personalen har och vilka svårigheter som finns i arbetet, 

främst utifrån två grundläggande behov, mat och sexualitet. Resultatdiskussionen sker utifrån 

studiens frågeställningar med en avslutande sammanfattning.  

 

Hur arbetar personalen med stödanvändarnas integritet och självbestämmande? 

Personalen är medvetna om sin maktposition de har i sin hjälparroll. Personalen i 

fokusgrupperna arbetar till stor del konstruktivt och medvetet med sin makt för att ge gott stöd 

och visar exempel på hur personalen arbetar med att förena trygghet med självbestämmande. 

Personalen ser även problem med sitt maktinnehav. En del som personalen talar om är 

balansen mellan trygghet/säkerhet och självbestämmande. Det är ibland svårt för personalen 

att veta när de ska göra gränssättningar, när stödanvändare vill men inte förstår konsekvenser, 

så som i exemplet med den ”gamla gubben” som avvisades från boendet mot stödanvändares 

vilja då personalen var rädd för negativa konsekvenser. Det framkom flera andra exempel på 

när kvinnliga stödanvändare skulle skyddas med preventivmedel innan eventuella sexuella 

aktiviteter med män. Utifrån Skaus (2010) makt- och hjälpmodell så kan det ses som att 

personalen oftast har en vilja och en ambition att befinna sig i ”växtrummet” som ”den goda 

hjälparen”. Dock uppstår det situationer där personalen gör bedömningar som kan tolkas ligga 

i gränslandet mellan ”maktmissbrukaren” och ”den goda hjälparen”. 

 

I matsituationer och situationer kring sexualitet finns det konsensus hos personalen att de 

behöver göra gränssättningar i stödanvändarnas ställe. Förklaringen är att det görs för 

stödanvändarnas trygghet och säkerhet när de själva inte ser konsekvenser av deras 

handlingar. Samtidigt finns det en ambivalens och delade meningar i fokusgrupperna och hur 

gränserna ska dras. En del personal ger antydningar om att minimera risker så mycket som 

möjligt för att skapa trygghet för stödanvändare medens andra lutar mer åt att det är mer ok 

med vissa risker i livet, t.ex. att riskbedömningarna kan övergå i en hälsohets. Den personal 

som är av mer tillåtande karaktär kan jämföras med hur personal på en gruppbostad i Norge 
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arbetar. I den norska gruppbostaden kan det ses som att samhällets normer är satt ur spel och 

gruppbostaden skapar sina egna normer. Detta innebär att personalen är mer tillåtande, 

stödanvändarnas självbestämmande ökar och deras utåtagerande beteende har minskat då 

kraven på normalisering minskat (Mjöern; Kittelsaa 2018). Ur ett cripteoretiskt perspektiv så 

ifrågasätter personalen det normala och normaliserar det onormala.  

 

 

 

Hur påverkar personalen stödanvändarnas självbestämmande och integritet utifrån 

personalens egna värderingar och tolkningar? 

Personalen ser det som ett problem att de ibland utgår ifrån egna värderingar och normer i sitt 

arbete. Detta påverkar stödanvändare och det mest framträdande är i olika matsituationer. 

Personal reflekterar över sina egna värderingar kontra stödanvändarnas trygghet och hälsa. 

Som tidigare nämnts så diskuteras hälsohets där det fanns en uppfattning om att personal 

ibland går till överdrift för att stödanvändaren ska nå ett hälsosamt liv.  

 

Det råder en överensstämmande mening om att personalens egna värderingar ibland påverkar 

stödanvändare med vad de ska/bör äta. Hur personalens egna värderingar och tolkningar ser ut 

i förhållandet till professionella bedömningar är svårt att svara på i denna studie. För att kunna 

göra en sådan bedömning skulle studien behöva ytterligare resultat från annan målgrupp, ex. 

från stödanvändarna, eller ha en kompletterande metod, ex. observationsstudier. Dock anser 

personal att de ibland lägger in sina värderingar vilket kan leda till begränsande påverkan hos 

stödanvändarna. En sådan begränsande påverkan kan exempelvis vara mannen som äter fil 

varje dag, något som personal försöker att ändra på. Det kan även tolkas som att vissa livsval 

inte understöds, t.ex. när personal tolkar stödanvändares mål i livet som ouppnåeliga 

önskningar som att resa, skaffa barn eller skaffa en viss partner. Personalen påtalar att när 

deras egna normer och värderingar träder i kraft så är självreflektion av stor vikt.  

 

Det finns värderingar och normer hos personal som leder till en positiv påverkan. Det mest 

framträdande är synen på HBTQ. Det svårt att exakt veta vad som ligger i personalens 

professionellas yrkesroll och vad som är personalens värderingar. En tolkning av resultatet är 

att det är en kombination. Utifrån Nirjes (2003) definition av normaliseringsprincip så 

förhåller sig personalen till denna och arbetar för att stödanvändarna ska få leva ett vanligt liv 

så som andra. Personalen talar om acceptans vilket ligger i yrkesrollen att acceptera, inte 

döma och vara neutral. HBTQ ses inte som konstigt eller onaturligt, detta kan grundas i 

personalens egna värderingar och normer. Synsättet leder till en positiv påverkan på 

stödanvändare för att utveckla sin identitet och få adekvat stöd i att vara sig själva. 

 

Vilka förutsättningar och hinder har personalen i att arbeta med integritet och 

självbestämmande?  

En förutsättning som personalen har är att de befinner sig i sin professionella yrkesroll. Det 

finns en kunskap och en medvetenhet hos personalen om både självbestämmande och 

integritet. Det finns förmåga till att reflektera och göra adekvata bedömningar. Dock utgör 

personalens egna värderingar och tolkningar ett hinder som beskrevs under föregående 
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frågeställning. Utöver detta så går det att utröna ytterligare två områden som kan ses som 

begränsande, den sociala kontext som finns samt kommunen som organisation. Den sociala 

kontext som existerar innebär att personalen behöver balansera intressen mellan 

stödanvändare, anhöriga, kommunen och chefer. Det råder också begränsande normer i 

samhället t.ex. personer med funktionsnedsättning ska inte skaffa barn eller ha one-night-

stands. Det mest framträdande i studien är föräldrar till de vuxna stödanvändare som kan 

utgöra ett hinder. Det finns föräldrar som utövar sin makt genom att bestämma över sina 

vuxna barn, stödanvändarna. Detta utgör en svårighet för personalens arbete med att främja 

självbestämmande och integritet genom att det skapar en osäkerhet och en kluvenhet hos 

stödanvändare genom att vilja vara sina föräldrar till lags. Det försvårar även genom att 

personal ska upprätthålla en god relation till stödanvändares anhöriga. Med detta sagt så kan 

det tolkas som att personalen ofta befinner sig i ”växtrummet” men personalen har de 

hjälpande anhöriga tätt inpå som vid tillfällen agerar ”maktmissbrukaren” vilket försätter 

personalen i en svår situation att hantera. 

 

Kommunen som organisation kan både vara ett hinder såväl som skapa förutsättningar. Det 

som framkommer är att det till viss del saknas gemensamma normer och värderingar i 

organisationen t.ex. självbestämmandet gällande mat eller sexualitet med partners. Studien 

finner tydligare gemensamma normer och värderingar när det gäller stödanvändares egen 

sexualitet och där HBTQ är en viktig del att lyfta fram. Det finns förutsättningar och hinder i 

personalgrupper gällande sammanhållning och gemenskap. Detta tycks dock variera i stor 

utsträckning. 

 

Sammanfattning resultatdiskussion 

Det kan sägas att gruppbostäderna i dess organisation befinner sig oftast i ”växtrummet” där 

personalen är ”den gode hjälparen”. Maktaspekten är alltid närvarande och det finns många 

exempel på när den utövas av personalen och mycket tyder på att detta maktutövande är till 

stor hjälp för stödanvändarna. Dock finns exempel på när maktutövandet troligtvis inte leder 

till så stor hjälp eller kanske enbart skadar utan att hjälpa. 

 

Det finns inga givna svar, inget givet facit i hur personalen ska arbeta med självbestämmande 

och integritet då det är sammankopplat med bl.a. trygghetsaspekten. Som Skau (2010) 

beskriver så finns det svårigheter i hjälparrollen som måste förstås. Personalen har makten att 

kunna hjälpa men när man hjälper så kan de också skada. Det är en ständig balansgång för 

personalen, när de ska ingripa för att hjälpa eller när självbestämmandet ska råda. När en 

personal hjälper och samtidigt utövar makt då kränks den personliga integriteten. Vilka risker 

ska tas? Studien visar på att det finns bra förutsättningar att lyckas i sina yrkesuppdrag. 

Personalen har båda kunskap och en yrkeserfarenhet att kunna balansera självbestämmandet 

och integriteten, både genom deras egen makt och stödanvändares trygghet samt balansen 

med anhöriga. Det tycks finnas en liten andel personal som kan ha bristande kompetens eller 

kanske inte är lämpliga som personal i hjälparrollen. Det finns en kunskap hos personalen om 

att värderingar och tolkningar påverkar, men att det är svåra avvägningar och bedömningar 

som måste göras, inte minst när det kommer till stödanvändarnas självbestämmande och 
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integritet i förhållande till trygghet och säkerhet. Kommunen som organisation har ett stort 

ansvar att ge goda förutsättningar för personalen och stärka dem i deras roll.  

 

Metoddiskussion 

Fokusgrupp som metod valdes för att för att den baseras på en kollektiv förståelse utifrån 

deltagarnas synpunkter. Metoden har främjat samspel då de interagerar med varandra och 

värdefull kunskap har kommit ur de dialoger som förts. Det har funnits en gemenskap och 

deltagarna har stärkt och understött varandras berättelser, men det har också skapats en öppen 

tillåtande miljö där avvikande åsikter framförts, även detta har skett med en öppenhet.  

 

Makten har delvis förskjuts från mig som gruppledare till deltagare. Detta ledde till att det 

framträdande ämnet mat i förhållande till självbestämmande och integritet tillkom. Mat 

diskuterades i samtliga fokusgrupper och i en av att det är svårt att hitta forskning på området 

var det viktigt att ha med. Detta har lett till att studien inte blev så avgränsad som det var tänkt 

från början. En nackdel med fokusgrupperna som vald metod var bristande tid. Det fanns 

många intressanta diskussioner och kommentarer som jag som gruppledare velat dyka djupare 

i, men utifrån tidsaspektsperspektivet gjorde jag vid flera tillfällen bedömningen att låta 

diskussionen fortlöpa utan mitt ingripande av följdfrågor. Deltagarantalet om 3–5 personer 

upplevde jag som lagom då alla hade utrymme att komma till tals. Valet av metod anser jag 

varit en bra metod då det har varit dynamiska dialoger med intressant kunskap som 

framkommit. Dock kan det vara så att det som sägs inte alltid görs i verkligheten. Därför 

skulle deltagande observation kunna vara en annan metod att använda för studien eller som 

kompletterande metod till denna studie. Denna metod kunde användas dels för att kunna 

observera hur personalen interagerar med stödanvändarna och dels för att observatören deltar. 

Att observatören deltar ger tillfälle att samspela och komma närmare personalen i studien för 

att förstå kommunikation, koder och kulturen på ett bättre sätt. En deltagande observation 

skulle ge möjlighet att studera hur personalen främjar självbestämmande och integritet samt 

hur stödanvändarna agerar, responderar och reagerar (Fangen 2014). 

 

Om jag skulle studera samma fenomen med samma metod igen, fast med en annan målgrupp, 

så skulle jag definitivt vända mig till stödanvändare som bor i gruppbostad. Det är en nackdel 

att stödanvändarens perspektiv ej finns med i studien, då hade det troligtvis genererat mer 

resultat om hur personalens arbete påverkar stödanvändares självbestämmande och integritet. 

Hur personalen påverkar stödanvändare är troligt att stödanvändare själva kan ge bäst svar på. 

Resultatet i studien är endast utifrån ett personalperspektiv vilket är en nackdel. En nackdel 

med att använda stödanvändare i fokusgrupperna att det troligen hade varit svårare att få 

djupare resultat ifrån stödanvändare gällande personalens arbete då det inte är 

stödanvändarnas arbete. Dock hade det troligtvis gett ett intressant perspektiv.  

 

 

9. Slutsats 

Den övergripande slutsatsen är att personalen i studien har oftast en intention att befinna sig i 

”växthuset” där de är ”den goda hjälparen”. Detta både i situationer som handlar vad 

stödanvändarna äter och stödanvändarnas sexualitet. Dock uppstår det situationer som kan 
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tolkas som att personalen agerar ”maktmissbrukaren” i ”mörkerrummet” då personalen 

använder sig av makt som strider mot organisationens intention (Skau 2010). 

 

Personalen i studien ser till stor del stödanvändarnas egen sexualitet som accepterad och 

naturlig. Ibland hjälper personalen till för att stödanvändarnas sexualitet ska hållas privat, 

detta när stödanvändarna uppfattas sakna denna förmåga. Stödanvändarnas integritet värnas 

om och det är en överensstämmande uppfattning i fokusgrupperna om att det är 

stödanvändarens kropp som hen själv bestämmer över. Detta talar således emot tidigare 

forskning som menar att sexualiteten hos personer med funktionsnedsättning är asexuell eller 

hypersexuell (Whittle och Butler 2018), (Knutagård 2016). 

 

När stödanvändares sexualitet inkluderar en partner så kan det tolkas som att personalen 

accepterar sexualiteten men det tycks ske under kontrollerande former. En tolkning är att 

personalen verkar värna om stödanvändarnas privatliv varför vissa åtgärder verkar vidtas. 

värnas om. Detta görs genom att besök av partner till stödanvändare görs upp mellan personal 

och stödanvändare på förhand, för att personalen inte ska störa vid besök. En annan tolkning 

är att personalen kontrollerar risken för oönskade graviditeter och att detta utgår från 

personalens vilja. Det framgår att det finns tillfällen då detta går emot stödanvändarens egen 

vilja, som ibland önskar bilda familj och skaffa barn. Det kan ses som att personalen gör en 

bedömning utifrån stödanvändarnas bristande beslutskapacitet, vilket kan sägas leda till en 

inskränkning av stödanvändarnas självbestämmande och integritet. Ur ett makt- och 

hjälpperspektiv så kan det skada stödanvändaren mer än hjälpa, om det skulle visa sig att 

stödanvändaren med rätt stöd kan ta ansvar för barn. Personalens handlande kan å andra sidan 

vara till stor hjälp, om det är så att stödanvändaren inte ser vilket ansvar det innebär att skaffa 

barn och ej heller har förmåga att axla det ansvar som följer. En reflektion är att det 

uteslutande är kvinnors preventivmedel som diskuteras i studien. En tolkning jag gör, med 

hänvisning till tidigare forskning, är att kvinnor med funktionsnedsättning överbeskyddas 

(Thomas 2006). En annan tolkning kan vara att kvinnors preventivmedel är enklare att 

kontrollera. Det är lättare att kontrollera att en kvinnlig stödanvändare sätter in en spiral eller 

p-stav jämfört med om en manlig stödanvändare trär på en kondom precis innan samlag.  

 

En svår situation för personalen verkar vara när stödanvändare har många partners. 

Personalen gör överväganden och avdömningar utifrån stödanvändarens beslutsförmåga och 

insikt att kunna förstå konsekvenser, samt hur stödanvändaren upplever situationen innan, 

under, efter. Personalen får brottas med egna värderingar, eftersom det enligt dem bryter mot 

deras egna värderingar. Personalen ingriper ibland och ibland inte trots att personalen har 

svårt att acceptera stödanvändarens val.  

 

Det kan sägas att personalen accepterar stödanvändare som är eller vill prova identitetsuttryck 

inom ramen för HBTQ. Personalen visar på flera exempel hur de stöttar, uppmuntrar och 

hjälper stödanvändarna för att stärka deras identitet. Kan det vara så att det skett en statisk 

normalisering inom HBTQ, d.v.s. samhällets tidigare normer och värderingar nu även 

anpassats till att inkludera människor med funktionsnedsättning. Dock är det svårt att dra 

några slutsatser om det på en aggregerad nivå då studien bedrivits i en kommun med elva 
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personal. Dock går inte resultatet i linje med vad tidigare forskning pekar på att personal 

tillrättavisar eller ignorerar utryck inom ramen för HBTQ (Lövgren-Mårtensson 2013). 

 

Det uppstår matsituationer där det kan sägas att personalen gör hälsoriskbedömningar för 

stödanvändaren. Ibland uppstår situationer där personalen bestämmer vad stödanvändaren ska 

äta och/eller hur mycket. Personalen säger uttryckligen att det uppstår situationer där 

personalen utgår ifrån egna värderingar som påverkar stödanvändare. Hur dessa värderingar 

påverkar stödanvändare kan inte studien svara på, men det kan sägas att personal ibland 

använder sin makt utifrån egna värderingar och sina hälsoperspektiv. Stödanvändaren kan 

också bedömas ha bristande förmågan för vad/hur mycket som kan/ska ätas. Då kan personal 

bestämma i stödanvändarens ställe och därigenom skapa trygghet för hen. I dessa situationer 

utövar personalen mycket makt och samtidigt är till stor hjälp för stödanvändaren. 

 

Personalen i studien visar på kunskap och insikt om förhållandet mellan makt och hjälp. 

Personalen använder själva inte dessa begrepp, utan de talar istället om balansgång, 

avvägningar samt när och hur personalen ska fatta beslut i stödanvändarens ställe. Personalen 

reflekterar om deras egna normer och värderingar och hur dessa påverkar stödanvändare i 

olika situationer. Personalen i denna studie tycks oftast på ett välavvägt vis balansera makt- 

och hjälpaspekten, även om det ibland uppstår situationer där makten troligtvis skadat mer än 

hjälpt. Då samtlig personal i studien har lång yrkeserfarenhet, och nästan alla har behörig 

utbildning som ger personal behörighet att arbeta i yrket så kan man ställa frågan hur det 

förhåller sig hos outbildad personal som inte har så lång yrkeserfarenhet?  

 

 

Implikationer för praktiken och vidare forskning  

Utifrån studien ser jag två områden som kommunen som organisation kan arbeta vidare med. 

Det första området är att öka personalens förutsättningar genom att bedriva arbeten för att 

främja gemensamma normer och värderingar. Detta skulle exempelvis kunna mynna ut i 

gemensamma riktlinjer och förhållningssätt. Det andra området handlar om att öka kunskapen 

om makten och dess relation till att kunna hjälpa respektive skada. Det handlar även om 

trygghet och dess relation till självbestämmande och integritet. Detta skulle troligen leda till 

att stödanvändarna närmar sig intentionen i LSS-lagstiftningen, ”leva som andra”.  

 

Det finns två områden kopplat till personer med intellektuell funktionsnedsättning som är 

extra intressanta att bedriva vidare forskning inom. Det första området är mat och matens 

betydelse i förhållande till självbestämmande och integritet, ett ämne som det finns mycket 

begränsad forskning om. Detta trots att mat är en viktig del av en persons liv och identitet. Det 

andra området är samhällets normer och värderingar samt möjligheter och rättigheter utifrån 

ett HBTQ-perspektiv. Detta utifrån att resultaten i denna studie skiljer sig från vad tidigare 

forskning pekar på.  

 

En viktig del i framtida studier är att inkludera stödanvändarnas perspektiv. 
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10.  Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Hej, 

Jag heter Catrin Karlsson och jag söker dig som arbetar på gruppbostad och vill vara med i en studie om boendes 

integritet och självbestämmande. Deltagandet sker genom en intervju i grupp med 2–4 personal på din enhet och 

intervjun beräknas ta en till en och en halv timma. Eventuellt kan det bli det en uppföljningsintervju om vi 

bestämmer det tillsammans. Intervjuerna planeras att ske på din arbetsplats under augusti/september. 

 

Jag arbetar i kommunen som verksamhetsutvecklare och studerar samtidigt på Högskolan i Halmstad. Jag ska 

skriva en magisteruppsats i handikappvetenskap på temat hur personal i gruppbostäder ser på och arbetar med 

boendes självbestämmande och integritet. Fokus är på privatliv, kärlek och sexualitet. Vilka förutsättningar har 

personalen? Vad är självklart och enkelt och vad kan vara svårt att hantera? 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om personalens syn och hur personalen arbetar med personer som bor i 

gruppbostad, med fokus på de boendes möjligheter till självbestämmande och förutsättningar för integritet. Den 

kunskap studien ger kan förhoppningsvis bidra till att det ges bättre förutsättningar för verksamheten att arbeta 

för ökad integritet och självbestämmande.  

 

Du som är med i intervjun representerar bara dig själv. Deltagande är frivilligt och jag som intervjuar kommer att 

använda dina svar så att ingen kan identifiera vem som sagt vad. Då intervjuerna sker i grupp förbinder du dig att 

inte sprida vidare vem som var med och vad dina kollegor svarar. Gruppbostäder och kommun hålls anonyma i 

uppsatsen men av urvalsskäl är gruppbostäderna kända av enhetscheferna. 

 

Jag söker både kvinnor och män, äldre och yngre samt vikarier och fast personal till studien. Vill du vara med 

och/ eller vill veta mer så ring eller maila mig! 

 

Min handledare på Högskolan i Halmstad heter Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap. Honom når 

du på (kontaktuppgifter). 

 

Med vänliga hälsningar 

Catrin Karlsson 

(kontaktuppgifter)  
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Bilaga 2 

 

Intervjumall 

 

Vad tänker ni om boendes möjligheter till självbestämmande?  

 

Vad bestämmer boende själv? Exempel 

 

Vad bestämmer ni personal? Exempel 

 

Vad tänker ni om maktförhållandet mellan boende och er personal? 

 

Vad tänker ni om boendes möjligheter till integritet? 

 

Vilka strategier/förhållningssätt har ni i privata och/eller intima situationer med boende?  

 

Hur tänker ni kring HBTQ och boende? 

 

Upplever ni att ni har de kunskaper och arbetssätt ni behöver för att kunna arbeta utifrån 

integritet och självbestämmande? Beskriv 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Catrin Karlsson


