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Sammanfattning:  
Syftet var att undersöka hur informatörerna på Alfa i Laholms kommun uppfattar 
brukarstyrning med utgångspunkt i delaktighet, makt och inflytande samt om denna kunskap 
går att implementera på en ny servicebostad. Beslut rörande brukare fattas ofta av 
professionella, vilket medför ett ensidigt perspektiv snarare än brukarnas viktiga 
inifrånperspektiv. 
Studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie med gruppintervjuer på en 
undersökningsenhet. Valet av att genomföra gruppintervjuer grundar sig på att få en djupare 
förståelse kring studiens ämne av de aktuella respondenterna. Urvalet inför studiens 
gruppintervjuer hade inga begränsningar utan de som anmälde sitt intresse, var välkomna att 
delta.  
Resultatet visar på att det finns önskemål om en samhällsutveckling som innebär fler 
brukarstyrda verksamheter. Viktiga faktorer i förändringsarbetet gäller personalens roll och 
inställning samt hur information framställs så att alla förstår den. Det är viktigt att låta dessa 
förändringar ta tid för att på så vis nå ett hållbart resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract	  
 
 
Title: ”We´d rather fix the party ourselves then comes to a set table.” 
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Abstract: 
The aim of this study was to examine how employees at Alfa in Laholm perceived user 
control, and particurlarly in the terms of participation, power and influence. The expectation 
was also to see if their experiences could be implemented in a new service home. Decisions 
regarding users of social care are often made by professionals, which therefore gives an 
unilateral perspectiv instead of the users important insideperspectiv. The study was completed 
through a qualitative case study and the method we used were group interviews at one survey 
unit. We chose to do group interviews because we were interested in a greater understanding 
regarding the topic of the study and the participants. The selection of the participants did not 
have any restrictions, the ones who wanted to participate were allowed to. 
The results demonstrate that it requires a social development which allows more user 
controlled organisations. We found important factors in the process of changing this behavior 
which include the employees’ role and attitude in the service and group homes but also the 
importance of how the information is presented and exposed in a clear manner so that 
everyone understands it. It is important to allow these changes to take time in order to receive 
a permanent and sustainable result.    

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



 

Förord	  
 
Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till informatörer och coacher på Alfa i Laholm som 
genom sitt deltagande gett oss möjlighet att genomföra denna studie. Gruppintervjuerna har 
bidragit till ökad kunskap och varit väldigt inspirerande.  
Vi vill även tacka vår handledare Magnus Tideman för det stöd vi fått under arbetsprocessen.  
Ytterligare ett tack vill vi rikta till Marie Strömberg, verksamhetsutvecklare på Laholms 
Kommun för inledande information angående den nya servicebostaden.  
 
Vår förhoppning med denna studie är att skapa ökad medvetenhet för brukarstyrning, 
delaktighet och makt samt inspirera till framtida förbättringar på området. Vi hoppas även 
kunna bidra med ökad förståelse kring vikten av att utveckla verksamheter med ett 
inifrånperspektiv.  
Under samtliga delar av arbetsprocessen har vi deltagit i lika hög utsträckning, vilket även 
medfört en jämn fördelning vid uppsatsskrivandet.  
 
 
Åsa Wulff och Lina Byding 
Halmstad, våren 2012 
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1.	  Inledning	  
  
§ 5 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: 
  

… Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
 
Ovanstående citat borde räcka som riktlinje för insatser gällande personer med 
funktionsnedsättning. Men följer verkligheten och dess insatser detta? Om detta anses följas, 
vem avgör då det? De professionella och de insatta i handikappolitiken kan mycket väl anse 
att personer enligt LSS har denna möjlighet. Men har de genom sina ensidiga perspektiv 
möjlighet att avgöra detta? Hur och när kommer brukare till tals? Hur kan de påverka? Det 
går inte att undgå det faktum att det är brukaren som använder sig av en insats i sitt liv, därav 
ska denna kunskap ses som den avgörande (Karlsson & Börjesson 2011). 
 
De insatser som samhället erbjuder personer med funktionsnedsättning ska baseras på att de 
ska ges samma rättigheter och skyldigheter som andra individer i samhället. Insatserna ska 
inte enbart ses som vård och omsorg. Som individ i samhället ska du ha inflytande över beslut 
som berör dig (ibid). Om du som person har en eller flera funktionsnedsättningar, anser vi att 
verkligheten ser annorlunda ut än för personer utan funktionsnedsättning. Beroende på vilken 
funktionsnedsättning du har och det faktum att du i många fall är beroende av andra 
människors stöd, finns risken att möjligheterna till att påverka ditt liv förminskas (ibid.). 
 
I Laholms kommun finns ambitionen att kunna utveckla och öka inflytandet för personer med 
funktionsnedsättning. Detta för att ge dessa individer rätten att styra över sina egna liv. 
Laholms kommun har tagit fram ett politiskt styrdokument för år 2011-2014 där det utifrån 
FN:s 22 standardregler formulerats viktiga mål och åtgärder som syftar till att utveckla arbetet 
inom handikappomsorgen. Kommunen vill genom detta styrdokument sträva efter en ökad 
delaktighet och jämlikhet för att på så sätt uppnå en förbättring gällande livsvillkoren för 
personer med funktionsnedsättning.  
Under regel nr. 14, policy och planering, återfinns delmålet att personer med 
funktionsnedsättning ska beaktas i planeringsfasen av kommunala verksamheter. Dessutom 
ska kommunen verka för positiva attityder gentemot dessa individer. Som åtgärd för att uppnå 
detta finns en förhoppning om att kunna samverka med handikapprådet vid exempelvis 
nybyggnationer. 
 
Vår ambition med denna uppsats är att öka kunskapen om brukarstyrning och hur detta kan 
utvecklas. Vi har i uppsatsen valt att fokusera på personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, även benämnd utvecklingsstörning. I mötet med dessa personer har 
fokus legat på deras åsikter och erfarenheter för ökad brukarstyrning, särskilt gällande 
boendesituationen.  
 

1.1	  Syfte	  och	  problemformulering	  
I dagens samhälle fattas många beslut gällande insatser för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning av professionella inom de sociala verksamheterna. Risken med denna 
hantering är att beslut bygger på ensidiga perspektiv och att den information som brukare 
besitter förbises. 
Alfa i Laholm är en verksamhet som erbjuder personer med intellektuell funktionsnedsättning 
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anställning som informatörer. Arbetsuppgifterna varierar men huvudsyftet för verksamheten 
är att sprida erfarenheter gällande brukarstyrning. I denna studie innefattar brukarstyrning 
begrepp såsom delaktighet, makt och inflytande. Genom att ta del av informatörernas 
erfarenheter är ambitionen att få kunskap om hur ökad brukarstyrning kan uppnås. 
 
Syftet är att undersöka hur informatörerna på Alfa i Laholms kommun uppfattar 
brukarstyrning med utgångspunkt i delaktighet, makt och inflytande samt om denna kunskap 
går att implementera på en ny servicebostad. 
 
 

1.2	  Disposition	  	  
Studien är indelad i olika avsnitt. Föregående avsnitt gav en inledning, samt studien syfte och 
problemformulering. 
 
I det andra avsnittet görs en bakgrund där vi tar upp aktuell lagstiftning, begreppsdefinitioner 
samt en beskrivning av studiens läsare. Slutligen följer en beskrivning av vår normativa 
utgångspunkt samt hur vår studie kan kopplas till utbildningen. 
 
I nästkommande avsnitt görs en kunskapsgenomgång som inledningsvis består av en översikt 
av tidigare forskning. Vidare ges en teoridel där begreppen delaktighet, brukarinflytande, 
brukarmakt, grupptillhörighet samt empowerment redovisas.  
 
Det fjärde avsnittet innehåller en presentation av den metod som valts för studien. Här 
redovisas motiveringen av metodval och studiens perspektiv. Därefter görs en beskrivning av 
undersökningsenheten. Vidare redogörs för vilken typ av urval som gjorts samt hur 
datainsamlingsmetoden sett ut. Därefter följer en kort redogörelse för hur bearbetning och 
analys sett ut. Vi ger också vår syn på förförståelse och hur den påverkat möjligheten att inta 
en objektiv roll. Avslutningsvis i detta avsnitt lyfts etiska aspekter samt en metodreflektion.  
 
I det femte avsnittet redovisas studiens resultat. Avsnittet innehåller de svar som framkom 
under gruppintervjuerna på Alfa. Här har vi valt att belysa vissa delar genom att delge citat 
som är hämtade direkt från intervjuerna. Resultatavsnittet består av olika teman som tagits 
upp.  
 
Avsnitt sex består av en sammanfattande analys och diskussion. Vi ger även en summering av 
våra huvudresultat. I analysen har vi valt att jämföra kunskapsgenomgångens innehåll mot 
empirin från intervjuerna tillsammans med våra egna åsikter. Därefter följer en avslutande 
slutdiskussion.  Slutligen ger vi exempel på framtida forskning som kan bedrivas på området.  
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2.	  Bakgrund	  
I detta avsnitt presenteras relevant lagstadga gällande insatser inom LSS. Vidare görs en 
begreppsdefiniering med studiens mest centrala och återkommande begrepp. Slutligen 
beskrivs studiens tilltänkta läsare samt en motivering av vår normativa utgångspunkt och dess 
koppling till vår utbildning.  

2.1	  Lagstiftning	  
Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) är en ramlag som syftar till att på olika sätt upprätthålla 
skäliga levnadsvillkor för den enskilde. Varje kommun ansvarar för insatser och åtgärder 
utifrån förbestämda ramar. Detta innebär att SoL är relativt flexibel i den bemärkelsen att den 
på bästa sätt ska gynna varje individ.  
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (1993:387) är däremot inte är en 
ramlag i lika hög utsträckning. Bergstrand (2011) pekar på att LSS är mer konkret i sin 
beskrivning av vilka insatser och åtgärder individen har rätt till. Det är en så kallad 
rättighetslag vilket innebär att den ska garantera individer med funktionsnedsättning goda 
levnadsvillkor. LSS innehåller riktlinjer och bestämmelser för samhällets insatser. Detta 
enligt en särskild förteckning av tio olika insatser, där boende är en. 
 

2.1.1	  Boende	  enligt	  lagstiftningen	  
Enligt Bergstrand (2011) ska vuxna personer som omfattas av lagen ha rätt till bostad med 
särskild service. Stödet och insatserna ska anpassas efter individens behov och tillgodose 
såväl fysiska, psykiska och sociala faktorer.  
 
Enligt LSS § 9 c framgår: 
 

Omvårdnad ska ges på sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen 
förmåga. 

 
Olika typer av boendeformer finns att erbjuda och det är kommunernas ansvar att skapa en 
fungerande bostadsförsörjning. Eftersom det egna boendet har en stor betydelse för individen 
och dennes självkänsla är det viktigt att hitta lösningar som fungerar på ett bra sätt 
(Bergstrand 2011). 
 
Bengtsson och Arvidsson (2008) redogör för regeringens proposition 1992/93:159 angående 
bostadens betydelse: 

 
Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna 
identiteten som den egna bostaden. Det är i bostaden som man normalt tillgodoser sina 
mest elementära behov och bostaden är för det flesta människor tillsammans med 
arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar 
i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del 
av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefullt 
för personer med funktionshinder än den är för icke-funktionshindrade personer. 
 

2.1.2	  Delaktighet	  enligt	  lagstiftningen	  	  
LSS § 5 har följande mål gällande delaktighet:  
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Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 
i samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet skall vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra. 

 
Att ta hänsyn till den enskildes individuella behov och önskemål samt främja delaktighet och 
självbestämmande framgår även enligt LSS § 6: 
 

Verksamhet enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med 
andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på 
respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i 
största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  

 
Utifrån ovanstående paragrafer kan utläsas att inflytande och delaktighet är viktiga rättigheter 
för att tillgodose varje enskild individs behov. Sammanfattningsvis har personer med 
intellektuell funktionsnedsättning rätt till insatser enligt SoL och vid behov även LSS.  
	  
2.2	  Begreppsdefinitioner	  
Respondenter – Vi benämner endast informatörerna som respondenter. Om coachernas åsikter 
framgår benämns de som coacher, inte som respondenter.  
 
Informatör (beskrivning enligt informatörerna själva) – Verksamheten Alfa är en arbetsplats 
där informatören får lön och är anställd av Laholms kommun. Den anställda har en 
intellektuell funktionsnedsättning.  
 
Coach (beskrivning enligt coacherna själva) – Anställd på Alfa av Laholms kommun. Innehar 
en stöttande roll gentemot informatörerna snarare än en ledande roll.  
 
Brukare – Servicemottagare inom den offentliga sektorn (Dahlberg & Vedung 2001). 
Informatörerna på Alfa vill ej benämnas som brukare och använder det helst inte angående 
andra individer heller. Dock finns det enligt dem inget bra ersättningsord, därför har vi valt att 
använda oss av detta begrepp i studien.  
 
Utvecklingsstörning – Definieras vid en diagnostisering som en personegenskap och har tre 
kännetecken: nedsättningen har skett före 16 års ålder, en nedsättning av den adaptiva 
förmågan samt ett IQ under 70. En person har svårt att bearbeta inhämtad information samt att 
använda sig utav erhållen kunskap (Granlund & Göransson 2011). Denna benämning används 
i aktuella lagrum. 
 
Intellektuell funktionsnedsättning – innefattar den definition som går att utläsa ovan. Detta 
begrepp anser respondenterna bör användas. I studien är det detta begrepp som används.  
 
Nivåer av intellektuell funktionsnedsättning – grav (djupgående), svår, medelsvår (måttlig) 
samt lindrig (Granlund & Göransson 2011).  
 
Gruppbostad - beskrivs som en insats enligt LSS där brukaren har ett mer omfattande 
omsorgsstöd dygnet runt. Ofta vänder sig denna typ av boende till personer med mer 
omfattande funktionsnedsättning och större omsorgsbehov (Bergstrand 2011).  
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Servicebostad - en insats enligt LSS med tillgång till stöd och service. Servicebostaden brukar 
förklaras som en mellanform mellan egen lägenhet och gruppbostad (ibid.) 
 
Särskilt anpassad bostad – insats enligt LSS som innebär att brukaren klarar av att bo relativt 
självständigt utan ett omfattande stöd. Det kan handla om en lägenhet i ett vanligt 
bostadsområde som anpassas efter individens behov. Insatserna kan både bestå av att fysiskt 
sett anpassa lägenheten samt bevilja insatser såsom boendestöd (ibid.).  
	  
2.3	  Studiens	  läsare	  
Studien syftar till att öka medvetenheten hos professionella som arbetar inom området. 
Arbetar studiens läsare med utvecklings- och förändringsarbete kan uppsatsen bidra till nya 
idéer gällande hur det går att hitta lösningar på de brister i inflytande som personer med 
intellektuell funktionsnedsättning upplever. 
Denna studie är även riktad till personer som har ett intresse för hur personer med intellektuell 
funktionsnedsättning upplever sin situation utifrån delaktighet, makt och inflytande.  
Slutligen finns en ambition om att kunna sammanfatta studien på ett mer övergripande och 
lättläst sätt samt att delge detta till respondenterna. 
 

2.4	  Studiens	  utgångspunkt	  och	  koppling	  till	  utbildningen	  
Vår studie har en normativ utgångspunkt, då vi till stor del utgår från styrdokument och 
lagstiftning. Motiveringen till detta val grundar sig på vårt syfte som handlar om att 
undersöka våra respondenters åsikter och upplevelser med utgångspunkt i begreppen 
delaktighet, makt och inflytande. 
Lagstiftning och styrdokument som vi utgår från talar om hur det bör vara. Vi är i denna 
studie intresserade av att undersöka hur det fungerar i praktiken, sett ur brukarsynvinkel. Vår 
ambition är även att genom intervjuer ta reda hur respondenterna menar att det bör vara. Då 
styrdokument och lagstiftning är utformade av professionella, kan respondenternas åsikter 
skilja sig från dessa. 
Med den empiri vi fått fram har vi sedan tolkat faktorer som är viktiga att förbättra inom det 
sociala arbetet och mer specifikt för bostäder inom handikappomsorgen. Vi vill peka på 
variabler som spelar en stor roll om hur det bör vara och hur personer som arbetar inom detta 
område bör förhålla sig. Då vår studie är kopplad till den nya servicebostad som planeras i 
Laholms kommun har vi strävat efter respondenternas åsikter om hur den nya verksamheten 
bör fungera för att upprätthålla en ökad brukarstyrning.  
 
Ytterligare en viktig koppling till valet av att genomföra en normativ studie relaterar vi till vår 
utbildning och framtida yrkesroll. Inom ramen för Socialt arbete utgörs en stor del av 
förbättrings- och utvecklingsarbete, något som intresserar oss båda. Genom denna studie har 
vi lyckats få fram viktiga och värdefulla aspekter om hur respondenterna från ett 
inifrånperspektiv upplever situationen samt hur framtida förbättringsarbete bör se ut. Vi anser 
det som mycket viktigt att undersöka vilka åsikter och önskemål som finns hos brukare själva. 
 
Programmet socialt arbete – ledning och organisering har ett brett spektra med belysning av 
många olika verksamhetsområden. I utbildningen har det sociala arbetet till största del 
innefattat två områden, vilka är äldre- och handikappomsorg. Kurser har vidare under 
utbildningen berört levnadsvillkor för olika marginaliserade grupper i samhället.  
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3.	  Kunskapsgenomgång	  
 
I detta avsnitt presenteras en överblick av tidigare studier som gjorts på området samt en 
teoridel med redogörelse för relevant litteratur.  
 

3.1	  Tidigare	  forskning	  

3.1.1	  Brukarnas	  uppfattning	  om	  serviceinsatser	  
Arvidsson och Tideman (2007) genomförde en undersökning i Laholms kommun gällande 
brukarnas åsikter om LSS-insatser för personer med funktionsnedsättning. Det var en 
kvantitativ studie som genomfördes via enkäter till de 183 individer som inom kommunen 
hade beviljade insatser inom lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Respondenterna i studien var indelade i två kategorier där vi valt att ta del av den som i 
rapporten benämns vuxna. Medelåldern för respondenterna var 38 år och det fanns en relativt 
jämn fördelning mellan män och kvinnor.  
 
72,9 % av de tillfrågade ansåg att de fick tillräckliga insatser från kommunen. Däremot sjönk 
siffran när det ställdes frågor kring brukarnas inflytande. Endast 40,8 % ansåg sig ha en stort 
inflytande över sin situation att kunna påverka. 42,3 % valde att svara att de varken ansåg sig 
ha ett stort eller litet inflytande, medan 16,9 % besvarade frågan med alternativet litet 
inflytande.  
 
Det diskuterades i studien vilka tänkbara orsaker det fanns till det begränsade inflytandet som 
brukarna upplevde. En aspekt som kom upp var att deltagarna ansåg sig ha andra som 
bestämde över en. Ytterligare en tänkbar orsak var att det inte fanns utrymme för brukarnas 
egna önskemål då deras vardagliga situation uppfattades som mycket inrutad. Den mest 
förekommande förklaringen till bristande inflytande visade sig vara problematiken kring att 
behöva anpassa sig efter de viljor som de andra på boendet hade.  
 
Gällande boendeformen visade det sig finnas en stor andel respondenter som bodde själva 
eller tillsammans med föräldrar, anhöriga eller andra personer i ordinära boenden. Av dessa 
hade 66,7 % någon form av insats gällande boendestöd. Den andel som bodde på gruppbostad 
utgjordes av cirka 20 %.  De allra flesta menade att de kunnat påverka var de bodde 
någonstans samt att de var tillfreds med sin bostadssituation.  
 
3.1.2	  Funderingar	  inför	  framtida	  boendeprojekt	  
Bengtsson och Arvidsson (2008) genomförde i samarbete med FoU Skåne en studie där syftet 
var att undersöka boendeformer enligt LSS § 9.9 och se hur den enskildas behov på bästa sätt 
togs hänsyn till. I rapporten poängterades vikten av rätten till en fullvärdig bostad och att det 
är i den individen bör känna sig trygg. 
De som medverkade i studien var personer som arbetade med det praktiska ansvaret eller 
utveckling och planering av nya bostäder för personer med funktionsnedsättning. Dessa 
personer fick tillsammans diskutera frågeställningar och funderingar inför framtida 
boendeprojekt. 
 
Ett av studiens resultat påvisade bristen av de individuella planerna som enligt LSS § 10, ska 
tas fram tillsammans med brukarna. Deltagarna hade svårt att hitta den avgörande orsaken till 
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denna brist. Däremot var alla överens om att uppkomsten av de individuella planerna borde 
öka, då de har stor betydelse för brukaren. 
 
De boende skulle även kunna erbjudas att flytta till en annan bostad om så önskades, liksom 
resten av samhällets invånare.  Angående personal på boenden var deltagarna överens om att 
det krävdes en högre kompetens bland personalen för att på så vis kunna möta framtidens 
behov och efterfrågningar. Dessa funderingar resulterade inte i några konkreta förslag eller 
lösningar, men det ansågs av stor vikt att dessa ämnen togs upp och diskuterades. Dessutom 
ansågs ämnena relevanta för fortsatt utveckling. 
 

3.1.3	  Personalutveckling	  för	  att	  öka	  brukarnas	  delaktighet	  och	  självbestämmande	  
En annan relevant studie på området genomfördes av Widerlund (2007). Studien handlade om 
personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras rätt till delaktighet och 
självbestämmande. Studien analyserade ett projekt vars utgångspunkt var ”att öka personalens 
kunskap om olika arbetssätt för att förverkliga brukarnas möjligheter till delaktighet och 
självbestämmande”. För att kunna genomföra detta ansågs utbildning för personalen vara 
aktuell. Förutom fokus på utbildning, fanns det även förhoppning om att kunna utveckla 
arbetsmetoder som kunde öka brukarnas delaktighet och självbestämmande. Målsättningen 
var dels att uppmuntra och stötta den enskilde i största möjliga mån. Dels att brukarna själva 
skulle ses som experter över sina liv och att denna bild skulle delas med personalen.  
 
Projektet genomfördes under en treårsperiod med hjälp av observationer och efterföljande 
intervjuer. Åsikterna om det verkligen förekommit förändringar i de berörda verksamheterna 
varierade. Vissa menade att brukarna ökat sitt självbestämmande efter projektets slut och att 
personalen respekterade brukarnas åsikter i störres utsträckning.  Samtidigt uttrycktes det en 
rädsla över att brukarna skulle styra för mycket i boendet om de tilläts ta fler egna beslut. 
Resultatet visade att det fanns en del hinder för att projektets mål skulle kunna bli 
genomförbart. Dessa var samtliga kopplade till avsaknaden av ledning och organisering.  
  
Ett problem som bidrog till att ingen förbättring skedde, var den skilda uppfattning som 
personalen hade angående förändringar. Vissa ansåg att det var personalens uppgift att ”stödja 
och handleda och inte vårda och beskydda”. Dock gällde detta inte alla i personalgrupperna. 
För att få ett större deltagande och självbestämmande hos brukarna krävdes det av personalen 
att de kunde omvärdera sin roll på boendet. 
 
Widerlunds (2007) avslutande resonemang kring ökad delaktighet, var att det krävdes en 
förändrad syn på åtgärderna inom LSS-insatserna. Framförallt var det viktigt att arbetet 
gjordes utifrån varje individ och inte på ett övergripande sätt. Detta krävde en förändrad 
attityd hos beslutsfattarna. Dessutom var det enligt Widerlund (2007) av stor vikt att flera 
instanser, bland annat personal och anhöriga, samarbetade för att få möjlighet till en ökad 
delaktighet och självbestämmande hos brukarna.  
 

3.2.	  Begreppsdiskussion	  	  

3.2.1.	  Delaktighet	  
Gustavsson (2004) ger en redogörelse för begreppet delaktighet. I början på 1970-talet 
väcktes problematiken kring den segregering som rådde i samhället där vissa grupper 
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stängdes ute. Idag talas det inte längre om integrering/segregering, istället har begreppet 
social delaktighet/utanförskap för brukare intagit en större roll. Delaktighetsbegreppet är 
individens möjlighet till inflytande över sitt liv och samhället i ett större perspektiv.  
 
Molin och Gustavsson (2011) ger FN:s standardreglers definition på delaktighetsbegreppet: 

 
Delaktighet innefattar en process som leder till att både olika samhällsområden och 
omgivningen blir tillgängliga för alla, särskilt människor med funktionsnedsättningar. 
Det gäller service, information och dokumentation.  

 
Vidare menar Molin och Gustavsson (2011) att denna definition främst ger en bild av de 
förutsättningar som krävs för att delaktighet ska uppnås. De hänvisar till ytterligare en 
definition, där delaktighet förklaras som: 
  

En persons engagemang i en livssituation. 
 
Denna definition kommer från Världshälsoorganisationen (WHO) och dess arbete med 
klassifikationssystemet ICF (International Classification of Functioning Disability and 
Health). 
 
Molin och Gustavsson (2011) beskriver de förutsättningar som finns för delaktighet, så 
kallade interna och externa. De interna förutsättningarna utgörs av intresse, vilja och förmåga 
hos individen. Utöver de interna förutsättningarna för delaktighet krävs även de externa. 
Dessa består av fysiska och sociala möjligheter till delaktighet, helt enkelt att möjligheten 
erbjuds. För att möjlighet till delaktighet ska kunna ges menar Molin och Gustavsson (2011) 
att regler, rutiner och normer av olika slag bör anpassas och förbättras.  
 

3.2.2	  Bakgrund	  till	  brukarinflytande	  	  
En viktig del i diskussionen om delaktighet är betydelsen av inflytande och makt.  
Något som ligger bakom utvecklingen av brukarinflytande/brukarmakt är enligt Karlsson och 
Börjesson (2011) handikappreformen. Den har varit avgörande på så sätt att lagstiftningen 
som infördes hade som syfte att ge brukarna mer inflytande. När denna genomfördes 1994 
implementerades LSS i lagstadga och medförde förbättringar av stödinsatser för personer med 
funktionsnedsättning. I slutet av 1990-talet sågs en ökad möjlighet för brukarna att delta i 
planeringen av nya verksamheter och det sågs dessutom som en alltmer självklar del i 
processen.  
	  
3.2.3	  Brukarinflytande	  och	  brukarmakt	  
I dagens samhälle strävas det efter att brukare ska få samma inflytande och delaktighet i sina 
liv som vilken annan individ som helst. För att detta ska kunna genomföras är det viktigt att 
synen på brukarna innefattas av att de kan och har rätt att delta. Fokus bör även läggas på det 
förändringsarbete inom verksamheten som enligt de berörda brukarna behövs (Ershammar 
2006 i Widerlund 2007).  
 
Enligt Karlsson och Börjesson (2011) finns det olika viktiga faktorer gällande betydelsen av 
brukarmakt i praktiken. Fördelar som nämns är bland annat det kunskapsperspektiv som 
brukarna besitter genom egna upplevelser och som kan bidra till utveckling och förbättring. 
Ytterligare en viktig aspekt är att genom brukarmakt ge individerna inflytande över de 
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processer som de själva är brukare av. Dels kan det ses som en utveckling ur ett demokratiskt 
perspektiv genom att ge brukarna möjlighet till deltagande dels som ett sätt att skaffa ett 
kunskapsunderlag av inifrånperspektivet.  
 
Brukarmakt och demokrati är begrepp som Karlsson och Börjesson (2011) diskuterar och 
redogör mer utförligt för. Genom att ge brukarna makt skapas ett engagemang och låter 
individerna ge uttryck för åsikter, värderingar och önskemål som kan finnas i 
förbättringssyfte. Ytterligare en viktig faktor, ur demokratisk synvinkel är att alla människor 
har rätt att bestämma och ha makt över sitt liv. Här finns dock vissa begränsningar gällande 
de tillgångar och resurser som varje specifik kommun har. Ibland kan samhällets intresse 
därför krocka med vad den enskilde brukaren önskar och på så sätt uppstår en problematik i 
maktfrågan.  
 
Ytterligare problematik kan uppstå när den professionella eller den anhöriga bedömer att en 
viss insats är nödvändig för den enskilda brukaren, trots att denne inte själv efterfrågat 
insatsen. Detta medför ett antagande gentemot brukaren att denne ”inte vet sitt eget bästa” 
(Karlsson & Börjesson 2011). 
 
Brukare ses ofta stå i beroendeställning gentemot den professionella, då brukaren är i behov 
av vissa särskilda insatser. Karlsson och Börjesson (2011) menar att det är medborgarna i 
samhället som finansierar de olika insatser som behövs. Därför bör det även vara dessa som 
har möjlighet att påverka insatser och hjälp. Detta synsätt skulle därmed kunna användas 
inom det sociala arbetet och skulle innebära att brukaren var de professionellas 
uppdragsgivare. 
 
Att kunskap är makt menar Karlsson och Börjesson (2011) är ett uttryck vi människor 
förhåller oss till i många sammanhang. Genom att brukarna har en god kunskap om vilka 
rättigheter och valmöjligheter som förekommer skapas automatiskt en större chans till 
delaktighet i beslutandeprocesser av olika slag. En problematisk aspekt i denna fråga är de 
professionella på marknaden som besitter en viss expertkunskap på området. Dilemmat blir 
hur deras kunskap förhåller sig till brukarna och deras erfarenheter.  
	  
3.2.4	  Grupptillhörighet	  	  
I strävan efter delaktighet, inflytande och makt krävs vissa förutsättningar, både på individ- 
och gruppnivå. Jonsson (2001) menar att vi människor är sociala varelser som i mötet med 
andra växer och utvecklas som individer. Då en individ ofta ingår i olika 
gruppkonstellationer, byggs också ambitionen om att få ett fungerande samarbete upp. Vidare 
beskriver Jonsson (2001) utvecklingen av det grupporienterade arbetssättet som innebär att ta 
till vara på arbetsgruppens kompetens för att åstadkomma önskvärda resultat. Hierarkiska 
organisationer ses inte längre som de mest framgångsrika utan menar att gruppens 
medlemmar besitter sådan kunskap som krävs för att uppnå goda prestationer. 
Beslutsfattandet sker i gruppen genom ett fungerande samarbete och strukturerat 
ansvarstagande. Dessutom är det viktigt att ha gemensamma verksamhetsmål att sträva efter. 
Uppmuntran och gemenskap inom gruppen nämns också som viktiga förutsättningar. Att 
känna tillhörighet i en grupp är en social trygghet för många människor. Det skapar en känsla 
av att vara behövd och ger goda förutsättningar till utveckling på olika plan. Dels att utvecklas 
som individ, dels att växa som grupp.  
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Viktiga förutsättningar för en arbetsgrupp är att sträva mot samma mål och ha en gemensam 
bild av verksamheten. Dessutom är det avgörande att ha en fungerande kommunikation där 
samtliga får komma tills tals och uttrycka sig. I gruppen utvecklas normer under tiden 
medlemmarna lär känna varandra, vilket resulterar i bra samarbetsmönster. Uppstår problem 
och konflikter är det viktigt att kommunicera och försöka hitta lösningar på saker inom 
verksamheten som inte tycks fungera. (Jonsson, 2001) 
 
En effektiv arbetsgrupp kännetecknas enligt Jonsson (2001) av ett gott samarbete där alla ges 
möjlighet till deltagande. Det finns ett avslappnat arbetsklimat och alla deltagare känner 
engagemang för sitt arbete. Vidare är det viktigt att lyssna på andra medlemmar, respektera 
skilda åsikter och hitta en fungerande metod för konflikthantering.  
 
3.2.5	  Empowerment	  och	  makt	  
Ovan redogörs för vikten av att alla i en grupp ska ges möjlighet till deltagande för att på så 
sätt stärkas och utvecklas. Att stärkas både som individ och grupp är en viktig del i teorin 
gällande empowerment.  
Begreppet empowerment är ett vanligt och återkommande begrepp i Sverige och brukar 
därför inte anses vara nödvändigt att översättas. Ska man försöka sig på att faktiskt översätta 
ordet, brukar den svenska översättningen lyda ”hjälp till självhjälp” (Moula 2009). Ett ord 
som kan användas synonymt med empowerment inom det sociala arbetet är 
”styrkeperspektiv”, vilket förklaras med att individerna innehar styrkan samt att den återfinns 
i deras miljö (Saleebey 2002, 2006 i Moula 2009).  
 
Individerna ska genom empowerment bli hjälpta att stärka sitt självförtroende samt att 
utveckla sina kapaciteter (Payne 1997 i Moula 2009). Om en förändring hos individen 
eftersträvas ska den ske utifrån individens egna uppfattningar och de erfarenheter som redan 
finns. Alla individer är olika och kräver olika lång tid för att kunna uppmärksammas av 
omgivningen och det är viktigt att låta individen få den tid som behövs (Moula 2009). I en 
grupp stärks förutom individen själv, även gruppen i sig. Detta särskilt när en marginaliserad 
grupp går samman och delar med sig av sina erfarenheter av till exempel kategorisering. När 
flertalet individer stärks som grupp, är även detta ett tecken på empowerment (Szönyi & 
Tideman 2011). 
 
I diskussionen om brukarinflytande och empowerment är det svårt att inte diskutera begreppet 
makt. För att det ska kategoriseras som makt krävs det att det är en medveten handling från 
individen som innehar makten. Den som till största delen innehar makten måste minska sin 
egen makt för att någon annan ska kunna få mer makt (Rønning, 2007). 
 
För en individ boendes i en gruppbostad är det svårt att undvika maktfördelning i relation till 
andra boende och personal. Personalen på bostaden innehar till största del makten gentemot 
brukarna. Detta bidrar till att strävan efter ett normalt liv är svår att nå när personalen har 
rätten att ”lägga sig i” (Söder 2000 i Widerlund 2007). Samtidigt går det inte att frångå att 
personalen i sin ”maktroll” kan bistå med stöd och hjälp när det behövs. 
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4.	  Metod	  
 
I detta avsnitt redogör vi för våra metodval samt hur vårt tillvägagångssätt sett ut under 
arbetsprocessen. Våra metodval grundar sig på studiens syfte där vi avsåg att undersöka hur 
informatörerna på Alfa i Laholms kommun uppfattar brukarstyrning med utgångspunkt 
delaktighet, makt och inflytande, samt om denna kunskap går att implementera på en ny 
servicebostad. 
 

4.1	  Motivering	  av	  metodval	  
Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie, det vill säga haft en undersökningsenhet. 
Datainsamlingsmetoden vi använt oss av i studien är gruppintervjuer. 
Genom gruppintervjuer har vi kunnat nå respondenternas egna åsikter och reflektioner i större 
utsträckning än vad en kvantitativ studie förmodligen gett. Vi anser att respondenterna gett 
oss tillräckligt fyllig och utförlig data.  
 

4.2	  Beskrivning	  av	  studiens	  undersökningsenhet	  
Eftersom undersökningsenheten utgör en viktig utgångspunkt i studien följer nedan en 
verksamhetsbeskrivning som informatörer och coacher delgivit oss. Även 
delaktighetsmodellen är beskriven av dem själva.  
	  
Mötesplatsen Tian var först ett projekt i Halmstad för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som syftade till att motverka isolering och utanförskap. Denna bytte 
sedan namn till Föreningen Tian och målet för verksamheten var att arbeta med 
delaktighetsfrågor. Ur denna förening växte projektet Alfa fram i Laholm år 2005. Från 
början finansierades projektet av Allmänna arvsfonden och Föreningen för barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning, även benämnd FUB. Numera bedrivs verksamheten genom 
Laholms kommun och EU-medel. Alfa drivs som ett projekt vilket innebär att de anställda 
inför varje ny tidsperiod utvecklar projektplanen. I dagsläget befinner sig verksamheten i 
projektomgång tre och benämns därför som Alfa 3. Genom Laholms kommun har Alfa egna 
lokaler som de disponerar över.  
Föreningen Tian drivs fortfarande ideellt och samarbetar med Alfa i olika sammanhang.  
 
Alfa erbjuder personer med intellektuell funktionsnedsättning anställning som informatörer 
med lön. I dagsläget finns elva informatörer anställda. På arbetsplatsen finns även tre coacher 
tillgängliga vars funktion är att inneha en stöttande roll gentemot informatörerna. Detta 
innebär att det inte finns någon hierarkisk skillnad mellan de anställda, samtliga är personal 
på samma nivå med jämlika villkor. Informatörer och coacher arbetar med olika områden för 
att inflytande, demokrati och delaktighet ska vara tillgängligt för alla.  På verksamheten 
arbetas det enligt Delaktighetsmodellen, DMO, som återfinns i Laholm kommuns 
handlingsplan. 
Alfa kan delas in i olika verksamhetsområden; Föreläsningar, mentorskap, vägledare inom 
DMO, temakvällar samt slussen (för mer information, se bilaga 1).  
 
Delaktighetsmodellen, även förkortad DMO, är en arbetsmetod som används för att skapa en 
mer jämlik balans mellan brukare och personal på exempelvis gruppbostäder och dagliga 
verksamheter.  
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Modellen är utarbetad av Malmö Högskola i samarbete med Forskning och utveckling (FoU) i 
Skåne och det är även där vägledarna utbildas. Från Alfa är det fem stycken informatörer som 
gått utbildningen.  
Vägledarna besöker olika verksamheter för att sprida arbetsmodellen. DMO går ut på att 
vägledarna ställer en fråga till brukarna, som sedan skickar så kallade stafettfrågor tillbaka till 
personalen. Dessa samtalar personalen om och skickar tillbaka det som diskuterats till 
brukarna. Därefter sker ett gemensamt möte för alla inblandade. 
 
Enligt genomförd projektrapport av Gullacksen (2010) har delaktighetsmodellen i Skåne 
bidragit till att brukarna blivit stärkta och delaktiga i större utsträckning. Både brukare och 
personal var överens om att delaktighetsmodellen skapade en mer jämlik relation mellan 
parterna. Personalen menade att effekterna resulterade i att brukarna blev mer delaktiga både 
under mötena men även i andra situationer. Brukarna delade denna syn och menade även att 
de blev uppmuntrade till att vara delaktiga. Vidare tillade personalen att de fått en förändrad 
syn på sin arbetssituation när de fick möjlighet att ta del av brukarnas åsikter och förslag. 
 
 
4.2	  Studiens	  perspektiv	  
Studien har genomförts med fokus på informatörernas erfarenheter gällande Alfas 
arbetsmetod samt deras upplevelser av boendesituationer. Detta kan beskrivas som ett 
inifrånperspektiv, vilket setts som en viktig förutsättning under hela processen. Syftet med att 
genomgående bibehålla detta perspektiv grundar sig på att få en tydlig bild av hur personer 
med intellektuell funktionsnedsättning upplever sin situation. Respondenterna har under 
intervjuerna fått delge sin bild av hur de ser på delaktighet, makt och inflytande i olika 
sammanhang. Dessa begrepp är väl förankrade i Alfas verksamhet och ska vara tillgängliga 
för alla. Därför ansåg vi begreppen som en viktig utgångspunkt för studien. Vidare har 
begreppen även en stor betydelse för den nya servicebostaden i Laholms kommun. Detta då 
förhoppningen som tidigare nämnts är att öka brukarinflytandet för de tilltänkta boende. 	  
 
4.3	  Urval	  
Från början var tanken att vi skulle delta i en utvärdering av verksamheten Alfa i Laholms 
kommun, vilken vi kom i kontakt med genom lärare på Högskolan i Halmstad. Utvärderingen 
upphandlades relativt omgående av annan aktör vilket gjorde det omöjligt för oss att 
genomföra den tilltänkta studien. Vi kom då i kontakt med Marie Strömberg, 
verksamhetsutvecklare i Laholms kommun. Hon förklarade att kommunen planerar att bygga 
en ny servicebostad med en förhoppning om att öka brukarinflytandet för de boende. Det 
finns även en ambition om att verksamheten ska drivas som ett brukarkooperativ. Kommunen 
har därför ett intresse av att se om Alfas arbetsmetod skulle gå att implementeras på den nya 
servicebostaden. Detta då arbetsmetoden ses som framgångsrik och viktig att kunna överföras 
till andra verksamheter.  
 
Vi ansåg att detta skulle vara ett intressant ämne för vår studie. Att Alfa valdes som 
undersökningsenhet sågs som en självklarhet då vi var ute efter deras unika arbetsmetod. Vi 
är medvetna om att ifall studien endast syftat till att undersöka hur brukare inom LSS 
upplever sin boendesituation skulle ett annat urval skett. Detta hade medfört större krav på att 
respondenterna var bosatta på grupp- och servicebostäder i dagsläget. Dock vill vi återigen 
poängtera att Alfa fungerat som utgångspunkt i studien, vilket i sin tur medfört att vi inte 
kunnat påverka respondenternas boendesituation.  Då kommunens önskemål var att undersöka 
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brukarinflytande utifrån Alfas verksamhet såg vi det inte som ett alternativ att välja annan 
undersökningsenhet. Vi är medvetna om att detta val till viss del resulterar i andrahandskällor 
gällande boendesituationen på grupp- och servicebostäder. Eftersom Alfa och deras 
arbetsmetod står i fokus anser vi att våra respondenter därmed är förstahandskällor.  
 
Vår urvalsgrupp bestod av informatörer och coacher på Alfa i Laholms kommun. Detta 
medförde att någon geografisk spridning inte var möjlig. Vi gjorde inga avgränsningar när det 
gällde antalet eller ställde specifika krav på respondenterna, utan lät de som visade sitt 
intresse delta. Vi har genomfört fyra stycken gruppintervjuer med informatörer och coacher 
på Alfa. Återigen vill vi poängtera att när vi nämner respondenter syftar vi på informatörerna. 
Antalet informatörer vid varje intervjutillfälle har varierat mellan sex och sju stycken. Totalt 
har vi under intervjuerna träffat nio informatörer. Flertalet informatörer medverkade under 
samtliga intervjuer. Dessa informatörer anser vi har en lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning. Vi ställde aldrig frågan direkt till informatörerna då vi ansåg att det 
kunde uppfattas som känsligt. Respondentgruppen bestod av både män och kvinnor och 
åldern varierade mellan 20-50 år. De hade olika lång erfarenhet av arbetet på Alfa, några hade 
arbetat sedan starten 2005 medan andra hade kortare erfarenhet. Några svårigheter gällande 
urvalet påträffades inte då intresset att delta var stort och samtliga medlemmar på Alfa hade 
goda kunskaper om studiens ämnesområde.  
 
Av de informatörer som deltog var det ingen som i dagsläget bodde på gruppbostad. En 
person bodde på servicebostad, en bodde hemma med föräldrar medan andra bodde i egen 
bostad med eller utan boendestöd. Samtliga hade stora erfarenheter av både grupp- och 
servicebostäder genom vänner och bekanta.  
 
En förhoppning vi hade i början var att få möjlighet att utöver intervjuerna på Alfa, träffa en 
eller flera personer som var intresserade av att bo på den nya servicebostaden. På grund av 
svårigheter att få ta del av dessa namn, i kombination med vår tidsplan var detta ej 
genomförbart. Vi har inte fått någon direkt klarhet i vad namnsvårigheterna berodde på, men 
vi utgår ifrån att det kan ha med sekretess att göra. En faktor kan även vara att det i dagsläget 
inte finns några fastställda namn.  
	  
4.4	  Datainsamlingsmetod	  
Alfa kontaktades inledningsvis av vår handledare, vilket bidrog till att de var medvetna om 
vår studie. Vi tog under metodkursen kontakt med Alfa och förklarade vårt syfte med studien. 
Det var en coach som mottog samtalet. Vi fick positiv respons då informatörerna visat 
intresse av att delta. Därefter bokade vi in tre av fyra gruppintervjuer omgående. Detta gjorde 
att planeringen var enklare att strukturera då vi i tidigt skede visste vilka dagar vi skulle 
besöka verksamheten samt vilka förberedelser som behövde göras. En av gruppintervjuerna 
bokades sedan om och dessutom valde vi att även boka in en fjärde gruppintervju då vi ansåg 
att det fanns mer att diskutera. För varje intervjutillfälle avsattes två timmar, vilka utnyttjades 
fullt ut.  Intervjuerna genomfördes under följande datum: 29/2, 7/3, 15/3 och 16/3.  
 
Ungefär samtidigt som vi kontaktade Alfa, bokade vi även ett möte med Marie Strömberg, 
verksamhetsutvecklare på Laholms kommun som förklarade deras tankar kring den nya 
servicebostaden. Vi diskuterade även ämnet för vår studie och vilka faktorer som kunde 
tänkas vara intressanta att ha med. Under detta möte låg stort fokus kring de begrepp som 
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Alfa arbetar utifrån, det vill säga delaktighet, makt och inflytande. Detta skapade en tydlig 
bild över vilka teman som vi ansåg var relevanta för intervjuerna. 
 
För att vi skulle skapa en grundläggande kunskap valde vi att, innan intervjuerna 
genomfördes, söka litteratur på biblioteken. Vi sökte även efter tidigare studier via databaser 
på internet. Sökord som användes var delaktighet, makt, inflytande, intellektuell 
funktionsnedsättning, empowerment samt LSS. Det första urvalet av litteratur var mycket 
omfattande vilket vi såg som ett sätt att få inspiration och en övergripande inblick i ämnet. 
Inför intervjuerna valde vi sedan ut relevanta teman där varje gruppintervju tilldelades ett 
specifikt ämne utifrån syftet samt viktiga delar av litteraturen. Under den första 
gruppintervjun diskuterades Alfas verksamhet för att få en klar överblick. Den andra 
gruppintervjun hade en intervjuguide som innehöll begreppen brukarinflytande, makt och 
delaktighet. Under intervju tre och fyra diskuterades boendesituationen i grupp-och 
servicebostäder samt förbättringar kring denna. Även utformningen av den nya 
servicebostaden och dess regler diskuterades med respondenterna.  
För varje tema formulerades en intervjuguide (Se bilaga 2) med delvis strukturerade frågor. 
Intervjuguiden lät vi Alfa ta del av inför intervjuerna för att veta vilket ämne som skulle 
diskuteras. Ett undantag var den första intervjuerna då vi valde att intervjua mer öppet om 
verksamheten och dess arbetsområden. Vi valde att våra frågor i intervjuguiderna skulle vara 
öppna eftersom vi ville ge respondenterna en friare möjlighet att uttrycka sig. 
 
Vi hade ingen speciell tanke om hur intervjuerna skulle se ut i förväg utan valde att låta varje 
intervju anpassas efter situationen. Denna tanke går i linje med beskrivningen av kvalitativa 
intervjuer i Ahrne och Svensson (2011). Med detta menas att det inte alltid är nödvändigt att 
på förhand bestämma studiens intervjuform, utan snarare låta varje intervju avgöra det bästa 
tillvägagångssättet.  
 
Syftet med de förbestämda frågorna var att ha vissa stolpar att utgå från vilket skapade 
semistrukturerade gruppintervjuer. Detta grundar sig på de förbestämda teman och frågorna, 
varvat med öppna diskussioner där nya frågor och tankar uppkom.  
 
Vi deltog båda två under samtliga intervjuer. Att genomföra intervjuerna på Alfa kändes som 
en naturlig anknytning då vi under hela processen eftersträvat respondenternas erfarenheter. 
Dessutom kändes det som den mest praktiska lösningen. Under den första intervjun deltog 
även två coacher. Vi anser att coachernas medverkan under denna intervju inte påverkade 
inifrånperspektivet då denna intervju främst syftade till att få en grundläggande beskrivning 
av verksamheten. Därför ansågs coachernas medverkan bidra till relevant information. Under 
den andra intervjun fanns en coach i lokalerna på Alfa, dock medverkade denne inte under 
intervjun. De dagar som den tredje och fjärde intervjun genomfördes var informatörerna 
coachfria och skötte verksamheten på egen hand.  
 
Intervjuerna spelades in och efter varje intervju transkriberade vi materialet. Som tekniskt 
hjälpmedel använde vi oss av inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner. Ahrne och 
Svensson (2011) beskriver skillnaden mellan data och empiriskt material. Det som utgör data 
i vår studie är de inspelningar som gjordes och när de sedan transkriberades skapades vårt 
empiriska material. Som komplement till inspelningarna förde vi även anteckningar under 
intervjuerna, vilket även kan ses som empiriskt material. Vi valde dock att anteckna i ganska 
låg utsträckning då det annars kanske uppfattats som ett störmoment för respondenterna.  
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4.5	  Bearbetning	  och	  analys	  
Utifrån transkriberingen av vårt material har vi kunnat tematisera intervjusvaren. Vi fick 
under denna process välja ut de delar från intervjuerna som ansågs relevanta för vårt resultat. 
De teman som utgjorde det huvudsakliga resultatet har vi sedan kopplat till relevant litteratur. 
Eftersom vi valde att hålla specifika teman under våra intervjuer var vi relativt övertygade om 
vilka våra huvudteman skulle resultera i. Vi har därför kunnat använda delar av den litteratur 
vi läste innan intervjuerna genomfördes. Utöver den har vi även sökt efter ny litteratur och 
tidigare studier. 
	  
4.6	  Förförståelse	  &	  objektivitet	  
Då vår utbildning har det sociala arbetet som huvudämne, har vi under flera kurser berört 
ämnet individer med funktionsnedsättning. I dessa kurser har begreppet intellektuell 
funktionsnedsättning, delaktighet, makt och inflytande förekommit. Således hade det varit 
omöjligt för oss att genomföra studien utan att erkänna att vi besitter en viss förförståelse, det 
vill säga tidigare kunskap och tolkningar. Förutom högskolestudierna har ingen av oss någon 
erfarenhet av arbete med personer som har intellektuell funktionsnedsättning.  
Precis som Dalen (2008) redogör för, anser vi att den förförståelse vi besitter har ökat 
medvetenheten och förståelsen för empirin. Vi har därmed inte upplevt förförståelsen som en 
nackdel under arbetsprocessen. En kombination av vår förförståelse och det ”mjuka” ämne 
som vi studerat, försvårade dock möjligheten att inta en objektiv roll. Även Ejvegård (2003) 
menar att det som forskare kan finnas svårigheter med att inta en objektiv roll, speciellt på ett 
psykologiskt plan. Ambitionen var dock att hålla våra personliga föreställningar åt sidan och 
belysa respondenternas kunskap i största möjliga mån. Vi är medvetna om att våra 
formulerade frågor kan ha påverkats av vår förförståelse.  
	  
4.7	  Etiska	  aspekter	  
Inledningsvis under vår första intervju gav vi respondenterna muntlig information om vår 
studie, dess syfte och upplägg. Respondenterna hade som vi tidigare nämnt även fått 
information av vår handledare. Vi hade med oss samtyckesblanketter med kortfattad 
information kring studien (Se bilaga 3). Här framgick även att vi hade önskemål om att få 
spela in intervjuerna. Respondenterna fick läsa igenom blanketten och skriva under ifall de 
valde att delta. I samtyckesblanketten framgick även att allt material skulle behandlas 
konfidentiellt. 
Under hela processen har vi poängterat att deltagandet är frivilligt och att respondenterna när 
som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. En annan etisk aspekt är att vi valt att namnge 
Alfa i studien, vilket bidrar till en begränsning av anonymiteten. Vi är medvetna om detta 
men har inte reflekterat över en annan lösning. I efterhand anser vi att detta inte bör påverka 
varken respondenterna eller verksamheten negativt. Då respondenterna är anonyma i studien 
går det inte att urskilja vem som sagt vad under intervjuerna. Anledningen till detta val 
grundar sig på att vi inte vill utlämna någon, dessutom ser vi ingen relevans för studien att 
namnge personerna.  
	  
4.8	  Metodreflektion 
Genom att återkomma till Alfa vid flertalet tillfällen har det byggts upp ett förtroende mellan 
oss studenter och respondenterna. Enligt vår upplevelse bidrog detta till ett avslappnat och 
personligt klimat. Under den tredje och fjärde intervjun, då informatörerna var coachfria, 
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upplevde vi gruppen som ännu mer delaktig och stärkt. Detta anser vi kan bero på att det lades 
ett större ansvar på informatörerna då coacherna inte fanns tillgängliga för stöttning.  
Det var även positivt att inför varje besök kunna lyfta fram nya frågor att diskutera som inte 
tagits upp tidigare. Genom att vid flera tillfällen träffa respondenterna har vi även kunnat föra 
mer djupgående diskussioner. Vi har både kunnat ta del av hur de arbetar på Alfa för att sträva 
efter ökad delaktighet, makt, inflytande men också diskuterat respondenternas syn på grupp- 
och servicebostäder.  
 
En risk med att genomföra gruppintervjuer antog vi var att alla eventuellt inte skulle komma 
till tals. På Alfa fanns varierande samtalsledare, som informatörerna benämnde som 
arbetsledare. Dennes uppgift var att vid intervjuerna fördela ordet mellan respondenterna. 
Därför gavs möjligheten för alla att vara delaktiga under intervjuerna. Då denna arbetsuppgift 
ses som en viktig del på Alfa och i DMO, såg vi ingen anledning att utse oss själva till 
samtalsledare. Vi märkte ganska snart under den första intervjun att de fanns vissa i gruppen 
som pratade mer. Några av respondenterna delade med sig av fler erfarenheter än andra. 
Respondenterna var på många områden överens men självklart fanns vissa åsikter vilket 
framgår i resultatet.  
 
En reflektion såhär i efterhand är att resultatet eventuellt sett något annorlunda ut om vi 
istället valt att genomföra mindre gruppintervjuer eller individuella intervjuer. Även om alla 
fick möjlighet att komma till tals, hade kanske de personer som inte sa så mycket valt att yttra 
sig mer i en mindre grupp. Dock anser vi att den stora gruppen stärkte varandra och på så sätt 
bidrog till större diskussioner.  
 
Eftersom vi på förhand inte visste hur personliga och känsliga frågorna skulle uppfattas av 
respondenterna, var individuella intervjuer aldrig aktuella. Det är möjligt att individuella 
intervjuer bidragit till bredare empiri. Dock finns risken att den empiri som framkom under 
diskussionerna uteblivit, vilket vi anser hade varit till större nackdel. 
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5.	  Resultat	  
 
I detta avsnitt redovisas en sammanställning av resultatet från gruppintervjuerna. Resultatet 
består enbart av respondenternas, alltså informatörernas åsikter och erfarenheter. Avsnittet är 
indelat i underrubrikerna delaktighet, svårtolkad information, brukarstyrning på Alfa, 
grupptillhörighet, gemensamma mål, konflikthantering, samhällets bemötande, makt, 
inflytande och boendesituation. Vi anser att indelningen vi gjort skapar en tydlig struktur för 
detta avsnitt. Under resultatets första del redovisas generella diskussioner kring relevanta 
teman för att sedan fördjupas kring brukarstyrning och boende. 
	  
5.1	  Delaktighet	  	  
Betydelsen av delaktighet diskuteras under flera av intervjuerna. En definition som nämns är 
att om en person deltar i det som händer så är denne delaktig. En annan respondent beskriver 
delaktighet som följande: 

 
Delaktighet för mig är att man är delaktig med gänget. Att man är tillsammans. 

 
De flesta anser att de känner sig delaktiga i sina liv. Flera av dem påpekar att klara sig relativt 
självständigt bidrar till en känsla av delaktighet. Att kunna städa, laga mat och tvätta är 
exempel som innebär delaktighet över sitt liv.  
 
Skulle coacherna vara sjuka eller lediga klarar respondenterna ändå av att driva 
verksamheten. Detta menar respondenterna bidrar till en känsla av delaktighet. Under de två 
sista intervjuerna som genomfördes var informatörerna coachfria och förklarade då vilka 
uppgifter som var och en ansvarade för.  
 
Arbetsplatsmöten utgör en viktig del på Alfa. Även dessa bidrar till delaktighet. Viktiga 
frågor tas upp och diskuteras i gruppen. Under mötet delas arbetsuppgifterna upp så att var 
och en efteråt har kontroll över sina ansvarsområden.  
 
Vidare diskuteras delaktigheten i ett mer omfattande samhällsperspektiv. Respondenterna 
menar att de känner sig delaktiga och att det skett en förbättring, men att det finns mycket 
kvar att utveckla. Inom Laholms kommun anser respondenterna det möjligt att vara delaktig 
kring de beslut som fattas gällande LSS-insatser. 
Respondenterna menar att det är viktigt att inte särbehandla marginaliserade grupper, då att 
alla har samma rättigheter. 
 

Man kan inte gilla alla, men man måste respektera alla. Alla är lika mycket värda 
oavsett kön, läggning, hudfärg eller handikapp. Det spelar ingen roll, alla är lika mycket 
värda. 

 
Uppfattningarna om att Laholms kommun och politiker låter informatörerna på Alfa vara 
delaktiga är positiva och respondenterna menar att det blivit betydligt bättre med tiden när de 
lärt känna verksamheten. Vidare anser respondenterna att de flesta professionella förstår och 
respekterar deras åsikter och önskemål.  
Respondenterna berättar att de varit delaktiga vid anställningen av coacher. Det var 
respondenterna själva som vid ett tillfälle hade önskemål om att få anställa ytterligare en 
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coach. Uppfattningen om att chefen för verksamheten lyssnade på informatörernas önskemål 
medförde en känsla av delaktighet.  
 

När vi nu ska starta Alfa 3 så var det vi som skrev ihop hur vi ville ha vår verksamhet, 
och då fick dem rätta sig efter det. Vi fick bestämma om vår verksamhet, så inte dem 
tar över och bestämmer. 

 
De poängterar att det tagit tid från starten i Halmstad då det bara var en mötesplats, fram tills 
idag. Respondenterna menar att det inte bara gått över en natt utan att de tillsammans har fått 
kämpa sig igenom, både i med- och motgångar.  
	  
5.1.1	  Delaktighetsmodellen	  
Respondenterna arbetar efter DMO på Alfa, vilket beror på att Laholms kommun från början 
arbetade med brukarråd. Dock skapade brukarrådet ojämlika möten mellan brukare och 
personal, då alla inte fick möjlighet att komma till tals. Utifrån detta valde kommunen därför 
att ta in DMO som en ny arbetsmetod. Det är viktigt att ha med sig chefen i arbetat med 
DMO, enligt respondenterna för annars händer det ingenting.  
 
När frågan ställs ifall respondenterna tror att delaktighetsmodellen skulle vara användbar på 
det nya boendet, blir svaret positivt. Genom att använda DMO menar respondenterna att det 
finns en ökad förhoppning om att ge dem boende större delaktighet och jämlikhet. 
 

Jag tänkte på DMO som skulle kunna vara till användning på ett boende. 
Delaktighetsmodellen, den tänkte jag direkt när jag såg frågorna ni hade med er om 
jämlikhet. Jämlika möten mellan personalen och de som bor där. 

 

5.2	  Svårtolkad	  information	  
Under en intervju uppstår diskussionen kring att det är lätt att missförstå information. 
Respondenterna anser att detta beror på att språket som politiker och andra beslutsfattare har 
är svåra att förstå. Viss information har även coacherna svårt att förstå, då texten ibland är 
skriven: ”På ren byråkratiska.”  
Hela gruppen är överens om att det på den nya servicebostaden borde finnas information som 
är skriven så att alla förstår den, för att på så vis kunna ta del av den. 
 
Respondenterna berättar att handlingsplanen för Laholms kommun i handikappfrågor är 
svårläst och det är svårt att förstå vad den innebär. Detta uppmärksammade de för ordförande 
i handikapprådet som lovade att åtgärda detta. Respondenterna var alla överens om att det 
handlar om tillgänglighet, detta ska finnas för alla både i det skrivna och det talade språket. 
Även Alfas projektplan har varit svårförstådd och det är något som de ska arbeta aktivt med 
att för att göra den mer begriplig. 
 
Alla är överens om att det är viktigt att våga säga till om något inte förstås. Det kan både 
handla om saker som sägs eller är skrivet. En av respondenterna förklarar att han inte förstår 
varför vissa uttrycker sig på ett sätt som gör att vissa utesluts. Det skulle enligt honom vara 
mycket lättare om alla pratade så att alla förstod 
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Till exempel en sak som jag inte förstår, innan jag fick det självförtroende jag har idag 
skulle jag låtsas att jag fattade fast jag inte gjorde det. Men nu säger jag: jag förstår 
inte! 

5.3	  Brukarstyrning	  på	  Alfa	  
Vi ställde frågan om vad det är som skiljer Alfa från andra verksamheter. Respondenterna 
förklarar att projektet är unikt då coachernas roll är att stötta, inte leda. Under intervjun där 
denna fråga ställdes, medverkade två coacher vilket resulterade i följande förklaring. De 
menar att deras roll inte är att driva verksamheten och inte heller fungera som någon 
arbetsledare eller ”traditionell” personal. Coachernas roll på Alfa anses som mycket viktig för 
respondenterna.  
 

De flesta gångerna klarar vi det själva, men ibland kan det vara bra att man har coachen 
i närheten ifall det skulle vara något man behöver prata om. Det är jätteviktigt för att 
man ska känna trygghet på jobbet. 

 
När informatörerna ska ringa telefonsamtal kan coacherna fungera som stöd. Ibland går 
respondenterna tillsammans med en coach igenom vad som ska sägas innan för att känna sig 
väl förberedd för att på bästa sätt få fram sitt budskap. Respondenterna är även noga med att 
poängtera att informatörerna också stöttar varandra i liknande situationer.   
Ytterligare situationer som lyfts då coacherna anses extra viktiga är vid läsning och 
förståelsen av rapporter och information. Även vid möten med myndigheter kan coacherna 
kännas som en trygghet.  
 
En respondent menar att det fortfarande finns en problematik där allmänheten inte förstår att 
både informatörer och coacher är personal på Alfa. Ibland när det ringer i telefonen kan 
personalen efterfrågas.  
 

Vi är också personal! Alla är personal och vi är inte delade i personal och brukare. Jag 
är lika mycket personal som coacherna! 

 
Jag upplever att man mer kan prata tillsammans, ha gemenskap. Vi hjälps åt helt enkelt. 

	  
5.4	  Grupptillhörighet	  
På Alfa läggs stor vikt vid att alla beslut tas tillsammans i gruppen, ingen bestämmer över 
någon annan. Kommer det en förfrågan om någon kan föreläsa på en verksamhet ska detta 
diskuteras och beslutas när hela gruppen är samlad. En utav coacherna poängterar vikten av 
att arbeta demokratiskt så som dem gör med att alla är delaktiga i besluten. En respondent 
uttrycker följande: 
 

Vi stärks och växer som grupp, vi hjälper varandra. 
 
Gruppen är överens om att de dagligen utvecklas som individer. Ett exempel som ger ökad 
delaktighet är arbetsledaruppdraget. Att vara arbetsledare är något som alla får pröva på. Det 
finns ett schema där varje person under två veckor är arbetsledare. Ansvaret ligger i att samla 
gruppen för olika slags möten och se till att alla får komma till tals utan att prata i mun på 
varandra.  
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Ytterligare ett viktigt inslag är den handledning som respondenterna deltagit i gällande 
gruppens utveckling. Detta har stärkt gruppen. Genom handledningen har respondenterna fått 
större klarhet i hur arbetsplatsen kan utvecklas och förbättras. Nu var det ett tag sedan sist, 
men det finns ett intresse av att komma igång igen.  
 

Handledningen har varit himla givande. Alltså dels har det gjort oss till en mer 
homogen grupp. Gruppen har kommit närmare varandra, blivit tightare. Vi har lättare 
att samarbete. Många umgås även på helger och kvällar. 

 

5.5	  Gemensamma	  mål	  
Respondenternas erfarenheter påvisar att gemensamma mål är viktiga. Det övergripande 
målet för informatörerna på Alfa är att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Men även 
mindre delmål är viktiga för att upprätthålla ett välfungerat samarbete i gruppen. Finns inte 
tydliga mål som alla strävar efter blir risken större att gruppen splittras. När frågan kommer 
gällande uppmuntran är respondenterna överens om att gruppen stöttar och uppmuntrar 
varandra på arbetsplatsen.  
 
5.6	  Konflikthantering	  
Ämnet konflikter kommer upp och respondenterna anser att det ibland kan uppstå 
diskussioner, men att det för de mesta går att lösa genom att prata igenom saken. Ibland kan 
det bli högljutt och då brukar coacherna sitta med för att hitta lösningar. Respondenterna är 
överens om att de allra flesta diskussioner och konflikter går att lösa ganska snabbt om 
problemet pratas igenom det omedelbart. En av respondenterna förklarar sitt förhållningssätt 
då diskussioner uppstår: 
 

Jag försöker hålla mig lugn och sansad. Det är lite svårt när vissa ändrar ämne väldigt 
snabbt. Det händer ibland. Men jag tänker att så länge jag är med på samtalsämnet så 
försöker jag vänta tills vi kommer på track igen. Jag håller mig lugn. Man lär sig!   

 
5.7	  Samhällets	  bemötande	  
Under en av intervjuerna diskuteras bemötandet från allmänheten och om respondenterna 
anser att samhället generellt sett besitter goda kunskaper om intellektuella 
funktionsnedsättningar. Respondenternas erfarenheter pekar på att kunskaperna ofta är 
bristfälliga och att det finns en hel del fördomar. Mycket har blivit bättre, men det finns 
fortfarande mycket att lära. Bemötandet är olika beroende på ålder. Barn har oftast lättare för 
att fråga om saker de undrar över, medan vuxna och äldre personer oftare har förutfattade 
meningar och fördomar. En sådan fördom är att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning hör hemma på daglig verksamhet.  
 

De ska vara där, de ska inte vara ute i samhället. 
 
Istället för att ha fördomar anser respondenterna att människor borde våga fråga och prata om 
funktionsnedsättningar snarare än att stirra och skapa förutfattade meningar.  
Så länge frågan ställs på ett vänligt sätt menar respondenterna att de kan svara. Dock framgår 
det att detta kan variera. Vissa personer vill inte prata öppet om sina funktionsnedsättningar, 
något som är viktigt att respektera.  
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5.8	  Makt	  
Makt innebär för respondenterna att ha makt över sig själv och sitt liv. På arbetsplatsen 
berättar de att ingen har rätt att gå runt och rota bland andras tillhörigheter utan att först be om 
tillstånd. Även att ta upp personliga saker på arbetsplatsen kan skapa problem och konflikter. 
Bostaden nämns också som en viktig aspekt i maktfrågan.  
 

Ingen ska gå in i min lägenhet utan tillstånd. Då kan man ringa polisen. 
 
Respondenterna anser att de i de flesta situationerna har makt över sina egna liv. Sedan finns 
det alltid situationer då hänsyn måste till andra människor och på så sätt inte kan ha full makt 
och kontroll. På arbetsplatsen exempelvis, där måste samarbetet fungera på så vis att alla 
individer lyssnar på varandra.  
 

5.9	  Inflytande	  	  
På Alfa anser respondenterna att de har ett fungerande inflytande över sin situation. Frågan 
om situationer där inflytandet brister diskuterades och gruppbostäder var något som flera 
respondenter nämnde. De tog upp olika incidenter som de fått berättade genom vänner, där 
personal på gruppbostäder missbrukat sin makt vilket medförde ett lågt inflytande för de 
boende.  
 
Eftersom Alfa är en brukarstyrd verksamhet anser respondenterna att de har en stor möjlighet 
att fatta beslut och påverka.  
 

Påskfesten vi ska ha efter årsmötet planerar vi själva. När, var och hur. Vi vill sätta vår 
prägel på det vi gör. Vi vill inte ha något som är färdigplanerat. Vi vill bestämma 
själva. 

 
En annan uttrycker följande: 
 

Vi fixar hellre festen själva än kommer till dukat bord. 
 
Respondenterna menar att de blir stärkta av att ha makt och inflytande över sina liv. Detta 
bidrar även till att individens självförtroende stärks.  
 
5.10	  Boendesituation	  
I gruppen finns ingen som blivit tillsagd hur deras boendesituation bör se ut. De har fått välja 
själva. För flera av dem har det inte varit aktuellt med grupp- eller servicebostad. Ingen av de 
aktuella respondenterna bor eller har bott i gruppbostad. En av personerna bor på 
servicebostad, andra bor i egna lägenheter och hus med eller utan boendestöd. Alla deras 
åsikter och erfarenheter gällande grupp- och servicebostäder är sådana som de fått återberättat 
för sig av vänner.  
	  
5.10.1	  Respondenternas	  syn	  på	  grupp-‐	  och	  servicebostäder	  
Gällande frågan om vad respondenterna har för syn på grupp- och servicebostäder framgick 
skilda åsikter. Vissa av dem lyfter de positiva aspekterna vilka bland annat kan vara att de 
personer som är i behov av personal dygnet runt, kan få det. Samtidigt framgår vissa mindre 
positiva åsikter. Några utav respondenterna menar att det kan uppstå en viss problematik då 
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de boende inte själva har möjlighet att bestämma över sin tid. Genom att behöva säga till 
personalen hela tiden, minskar deras frihet och möjlighet till självbestämmande.  
 
5.10.2	  Personalens	  roll	  
Diskussionen handlar till största del om personalens inställning och beteende mot de boende 
på grupp- och servicebostäder. En respondent berättar att en av dennes vänner som är boende 
på gruppbostad har personal som kan gå in i lägenheten utan att knacka. Det förekommer 
även att personalen använder nyckeln till den boendes lägenhet för att komma in, även detta 
utan ett muntligt tillstånd av den boende själv.  
Respondenten som gav exemplet ovan vill dock inte dra alla gruppbostäder över en kam, utan 
talar bara utifrån erfarenheter som denne fått berättat för sig.  
Vidare förklarar samma respondent att personalen säkerligen menar väl, men att det i 
personalbyten glöms bort att informera vilka som har besök. Detta får som resultat att 
personal går in hos boende som har besök.  
 

Jag tycker att personalen och de som bor där ska komma överens med varandra. Det 
tror jag funkar mycket bättre. 

 
Ytterligare ett problem som nämns är personalbyten. Ett exempel som flera av respondenterna 
känner till är problemet som uppstår i samband med handikappdansen i Halmstad. Många 
från Laholm åker på dessa danser men på grund av personalbyten tvingas de åka därifrån en 
timme innan de slutar. En av respondenterna beskriver situationen: 
 

Jag tror de har det i avtalen hur länge dem får jobba. Men det är olyckligt att det infaller 
just när det är dans. 

 
Samtliga visar förståelse för att personalen har vissa arbetstider de måste förhålla sig till, men 
påpekar ändå att det är oerhört synd att brukarna ska bli drabbade: 
 

För många med funktionsnedsättning betyder de här handikappdanserna väldigt 
mycket. För det sociala, att träffa andra människor under lite mer avslappnade 
förhållanden.  

 
Liknande exempel ges rörande en person med boendestöd som tvingas från en aktivitet för att 
hinna hem till ett personalbyte. Detta tycker flera i gruppen borde kunna ändras och anpassas 
efter personens behov och önskemål. Att personalen kan vara mer flexibel och byta arbetspass 
på andra ställen än i hemmet är ett önskemål som framgår bland respondenterna. Det skulle 
medföra större möjlighet för personen i fråga att delta i olika aktiviteter utan att planera och ta 
hänsyn till personalens arbetstider. 
 
5.10.3	  Regler	  
Tidsregler är ett ämne som diskuteras under flera av intervjuerna. Att grupp- och 
servicebostäder har tider som de boende ska förhålla sig till är något som upprör vissa av 
respondenterna.  
 

Alla bostäder är ju inte likadana, men jag kan bara säga att jag har en kompis som bor 
på gruppbostad. Han får göra nästan vad han vill. Men ibland brukar han säga att han 
vill vara ute längre än till elva, då ringer personalen och säger att du måste vara hemma 
klockan tio på en fredagskväll! 
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Det uppstår en diskussion huruvida det är relevant att boende på grupp- eller servicebostad 
måste meddela tre dagar i förväg om en person ska stanna över natten. Åsikterna om detta går 
isär. Några av respondenterna anser att regeln inkräktar på de boendes privatliv medan några 
av de andra tycker att regeln finns av goda skäl.  
 
En annan regel som nämns gäller alkoholförtäring på grupp- och servicebostäder. En av 
respondenterna nämner att det på en väns boende inte är tillåtet att dricka exempelvis starköl, 
även om detta sker inne i den boendes lägenhet. Några av respondenterna anser att det är en 
felaktig regel men förstår samtidigt att det bör finnas vissa restriktioner. Flera av 
respondenterna menar att det borde var tillåtet att dricka alkohol tillsammans med vänner i sin 
lägenhet, så länge det sker under kontrollerade former.  
 
Generellt sett anser några av respondenterna att det kan vara svårt att ändra de regler som 
finns och att de boende får räkna med att förhålla sig till dessa. Genom att diskutera med 
personalen går det eventuellt att hitta lösningar som passar alla. Dock menar en av 
respondenterna att förväntningar på förändringar inte bör vara för stora.  
 
En av respondenterna svarar att det är viktigt för denne att kunna påverka regler. 
Respondenten ger flera exempel på situationer som dennes vänner varit med om, som visade 
på det lilla inflytande dessa hade att påverka regler och bestämmelser. 
En annan tar upp att denne gärna skulle vilja ha en öppen dialog med personalen för att på så 
vis kunna tala om hur personalen borde vara mot personen. Här tas återigen vikten av att 
använda sig utav DMO på det nya boendet upp. 
 
Vidare när det gäller boendesituationen kommer olika typer av incidenter upp där personalen 
missbrukat sin makt. Respondenterna nämner flera olika situationer som de antingen hört om 
i media eller genom vänner. Sammanfattningsvis handlar de alla om att de boende inte själva 
kan styra över sin vardag och bestämma över den egna tiden. En av respondenterna menar att:  
 

Jag försöker göra så mycket som jag själv vill. Sedan skiter jag i vad de tycker! 
 
5.10.4	  Brukarstyrning	  
Som fortsättning på ovanstående diskussion förklarar vi att tanken med det nya boendet är att 
brukarna ska vara delaktiga och bestämma kring bl.a. regler. En av respondenterna svarar då: 

 
Men skulle man inte kunna ha det så att dem som bor där är som arbetsgivare som 
bestämmer hur dem vill ha det, och att personalen får rätta sig efter det. 

 
Vi förklarar då att Laholms kommun har det som förhoppning att den nya verksamheten ska 
styras av brukarna och att dessa ska anställa personal. 
 
För att koppla diskussionen kring det nya boendet till ALFA, ställs frågan om respondenterna 
tror att personalen skulle kunna ha en liknande roll som coacherna har. Att de skulle inta en 
mer stöttande roll där besluten inte tas över huvudet på de boende.  

 
Att alla bestämmer tillsammans. Jag kan hoppas att det kan bli bättre då. Jag kan tycka 
det vore bättre. Så man kan bestämma själv över sitt egna liv och så. 
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Respondenterna är överens om att personalen och de boende tillsammans borde fatta beslut 
som rör verksamheten. Annars uppstår en vi-och-dem känsla, utanför- och innanförskap.  
Respondenterna förstår att det kan finnas vissa saker som personalen behöver prata om själva. 
Men i övrigt anser respondenterna det viktigt att de boende får vara med och planera och 
bestämma så mycket som möjligt.  
 
Vidare diskuteras om det vore möjligt att de boende anställer personal till det nya boendet och 
att personalen därefter rättar sig efter de boendes uppsatta regler och förhållningssätt. Detta 
anses vara en bra lösning som borde medföra en ökning av inflytande, makt och delaktighet 
bland de boende.  
 
En risk som nämns är ifall ansvarsuppdelningen är otydlig mellan personal och de boende. 
Respondenterna menar att det måste finnas tydliga ansvarsområden för att få verksamheten att 
fungera. Ytterligare en tanke som kommer upp är hur personer med mer omfattande 
funktionsnedsättning ska få sin röst hörd. Vidare talas det om vikten av kommunikation som 
alla kan vara delaktiga i. 
 

Även om man inte har ett tal, så har man en röst! Det måste finnas hjälpmedel, om det 
inte finns hjälpmedel kommer inte alla till tals. Det är A och O i det här sammanhanget. 

 
Förutom hjälpmedel diskuteras även goda kunskaper i andra språk, teckenspråk, dövspråk och 
blindskrift som viktiga förutsättningar bland personal och de boende för att alla ska ha 
möjlighet att yttra sin åsikt. Då det i nuläget antas att personer med olika nivåer av 
funktionsnedsättning ska komma att bo på servicebostaden, anses det extra viktigt att lära sig 
andra sätt att kommunicera på, för att inte utesluta någon av de boende. 
 
En slutsats som respondenterna kommer fram till är att det vore en idé med individuella 
planer. Detta för att inte hela gruppen ska påverkas av individuella förutsättningar och 
eventuella begränsningar. 
 
En av respondenterna har upplevt att personal klappat denne på huvudet och uttryckt hur 
duktig personen är efter att till exempel målat en teckning. När vi frågar hur respondenten 
känner när personalen gör så, får vi svaret: 

 
Jag försöker att inte bry mig, jag tycker det är löjligt. 

 
Stora delar av den arbetsmetod som används på Alfa menar respondenterna skulle vara fullt 
möjlig att använda på en ny servicebostad för att öka inflytande, makt och delaktighet för de 
boende. Dock är respondenterna tydliga med att det krävs tid innan en verksamhet fungerar 
fullt ut.  
 

Det vi vill är att de boende ska styra, eller kanske inte styra men få vara med och 
utforma regler och sådant. Det är inte bara personal som ska sitta och säga att så och så 
är det. 

 
Även att de boende ges möjlighet att planera sin fritid, vilken mat som ska äta eller vad som 
ska göras efter jobbet är faktorer som respondenterna belyser som viktiga. En av 
respondenterna pekar på att om denne är trött och vill vila en stund på soffan ska detta vara 
möjligt. Aktiviteterna på fritiden diskuteras lite i relation till de temakvällarna som finns på 
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Alfa. Dessa baseras alltid på vad respondenterna tycker om och vill göra. Detta synsätt anses 
viktigt att överföra på den nya servicebostaden. På så sätt får de boende själva bestämma. 
Detta borde fungera både vad gäller individuella och kollektiva önskemål. 
Någon nämner att det kan vara viktigt att ha möjlighet att påverka utformandet av sin lägenhet 
och andra lokaler på boendet: 
 

Om man ska vara med och bestämma då ska man ju bestämma tapeter, hur man vill ha 
sängen, om man vill ha en stor eller liten säng och om man vill ha en liten eller stor TV. 

 
En annan respondent vill helst vara i sin lägenhet och sköta sig själv. Det är också en viktig 
del i självbestämmandet, att kunna välja att inte vara med på aktiviteter och vid måltider utan 
göra det mesta på egen hand om så önskas.  
 
Några av informatörerna bor i egna lägenheter med boendestöd. De har bara positiva 
reaktioner av personalen som kommer hem till dem. Boendestödet ringer alltid innan de 
kommer och behöver tiden ändras så går det ofta att lösa.  
 

Än så länge har jag inte haft problem med boendestödet utan de har supportat mig att 
komma vidare i livet. Jag styr mitt liv och jag har kontroll över hur jag vill ha det. Hur 
jag vill leva det. 
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6.	  Analys	  och	  diskussion	  
 
Inledningsvis återger vi syftet och en kort diskussion kring metoden. Vidare beskriver vi 
kortfattat studiens huvudresultat. Därefter jämför vi det insamlade intervjumaterialet med 
tidigare forskning och studier samt våra egna tankar kring detta. Avslutningsvis följer vår 
slutdiskussion. 
 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur informatörerna på Alfa i Laholms 
kommun uppfattar brukarstyrning med utgångspunkt i delaktighet, makt och inflytande samt 
om denna kunskap går att implementera på en ny servicebostad. 
I problemformuleringen belyste vi det faktum att perspektiv utifrån oftare används inom 
sociala verksamheter än brukarnas inifrånperspektiv. Då Laholms kommun har som mål att 
öka brukarinflytandet, ansågs det vara nödvändigt att ta del av brukarnas perspektiv snarare 
än perspektiv runtomkring verksamheten. Tanken var redan från början att undersöka och 
fördjupa sig kring erfarenheterna från Alfas informatörer, vilket gjorde det relevant att 
använda sig av empiriinsamling genom intervjuer. Vi valde gruppintervjuer då vi var 
intresserade av de diskussioner och nya funderingar som vi ansåg skulle uppstå i större 
utsträckning i grupp än vid enskilda intervjuer.  
 
Vi utgår ifrån att vårt resultat från intervjuerna är tillförlitligt i den bemärkelsen att 
respondenterna gett oss ärliga svar på frågorna. Trovärdigheten stärks även med utgångspunkt 
för den kunskap som informatörer och coacher på Alfa besitter. Vår tolkning av materialet är 
väl förankrat i den empiri som framkom under intervjuerna. Genom att delge citat hoppas vi 
även ha skapat en tydlig bild av respondenternas erfarenheter och åsikter.   
 
6.1	  Sammanfattning	  av	  huvudresultatet	  
Huvudresultaten visar att många områden går att förbättra inom sociala verksamheter. I denna 
studie syftar vi främst till grupp- och servicebostäder.   
 

− Det är viktigt att samtliga är medvetna om att det tar tid att få en verksamhet att 
fungera. 

 
− Respondenterna påpekar vid flertalet tillfällen att de har önskemål om att information 

ska vara lättläst så att alla kan förstå. Ofta används ett byråkratiskt språk vilket gör det 
svårt för samtliga att ta del av den. 

 
− Man lägger stor vikt vid personalens roll och menar att coacherna på Alfa bidrar till 

mer jämlika villkor. Respondenterna pekar på att det även borde gå att implementera 
denna ”personalroll” på andra verksamheter. Detta skulle medföra att personalen 
innehar en stöttande, snarare än en ledande roll. 

 
− För att kunna skapa dessa jämlika villkor krävs det en förändrad inställning hos 

personalen. Denna förändring bör innefatta en högre grad av både hänsynstagande och 
respekt för brukarna.  

 
− Att alla är delaktiga i beslut som rör verksamheten menar respondenterna är en viktig 

förutsättning. Det krävs att alla i gruppen tar hänsyn och lyssnar på varandra. För de 
personer med mer omfattande funktionsnedsättningar kan det finnas svårigheter i att få 
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sin röst hörd. Viktiga förutsättningar för att alla ska komma till tals är att personalen 
stöttar och att hjälpmedel finns tillgängliga.  

 
− Genom att ge brukarna de rätta verktygen blir de stärkta av att vara delaktiga samt ha 

makt och inflytande. 
 

− Konflikter som uppstår bör lösas omedelbart. Om konflikten inte kan redas ut av de 
inblandade parterna, ska personalen ses som ett viktigt hjälpmedel. 

 
− Brukarna bör enligt respondenterna bestämma mer över sin egen tid. Alla individer 

har olika intressen och genom ökad individanpassning kan varje brukares behov bättre 
tillgodoses. 

 
− Regler kan inkräkta på brukarens privatliv och påverka maktbalansen mellan personal 

och brukare. Vissa regler bör finnas av goda skäl men får inte skapa alltför stora 
begränsningar för den boende. Ett förslag från respondenterna är att ha större påverkan 
på de regler som finns på den tilltänkta servicebostaden. 

 
− Respondenterna anser att villkoren borde bli bättre om brukarna tilläts styra 

servicebostaden i större utsträckning. Detta tror de skulle bidra till en minskad vi- och-
dem känsla och ökad makt bland de boende. För att verksamheten ska fungera måste 
det finnas tydliga ansvarsområden för både personal och de boende. 

 

6.2	  Analys	  

6.2.1	  Delaktighet	  
Ett av Alfas huvudsyften är enligt respondenterna att alla ska vara delaktiga. Den av FN 
framtagna definition som återges i Molin och Gustavsson (2011) stämmer överens med denna 
beskrivning. Vidare ges även en definition på det personliga stadiet där delaktighet beskrivs 
som ”en persons engagemang i en livssituation”. Denna definition kan enligt vår åsikt tolkas 
på många olika sätt och då den sätts i relation till Alfa kan delaktighet ske på olika nivåer. 
Den individuella delaktigheten, ”en persons engagemang”, menar vi innefattar faktorer som 
skapar känslan av delaktighet. Faktorer som kan utgöra detta är först och främst att ha en 
anställning och ett avlönat arbete, vilket skapar känslan av att göra nytta och känna sig 
behövd i samhället. Med ett avlönat arbete följer självklart många andra fördelar rent 
ekonomiskt. Människor kan leva ett mer fullvärdigt liv om de ekonomiska förutsättningarna 
är goda. Vidare kan den individuella känslan av en persons engagemang på Alfa relateras till 
att alla hjälper och stöttar varandra. Detta anser vi är en viktig utgångspunkt och något som 
stärker den egna personen. Enligt respondenterna på Alfa bidrog även tillhörigheten i 
arbetsgruppen till en känsla av delaktighet och engagemang. En av respondenterna säger 
under en intervju: ”Delaktighet för mig är att man är delaktig med gänget. Att man är 
tillsammans”.  
Detta resonemang ger en tydlig bild av att respondenterna på Alfa känner delaktighet med 
andra. Genom att samverka tillsammans i arbetsgruppen får informatörerna engagera sig i 
förhållanden som rör verksamheten. Detta skapar en känsla av att vara behövd även på 
gruppnivå. Vidare bidrar detta även till att varje individ kan känna sig betydelsefull i ett större 
sammanhang. Enligt vår tolkning betyder ”delaktighet med andra” väldigt mycket för 
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informatörerna på Alfa. Att coacher och informatörer befinner sig på samma nivå i 
organisationen anser vi är en unik och avgörande faktor.  
 
Ett tydligt exempel som togs upp under en intervju var känslan av delaktighet som 
respondenterna fick när de var coachfria under de två sista intervjuerna. Alla respondenter 
poängterade dock vikten av att ha coacher och deras stöttning inför vissa åtaganden. 
De tillfrågade respondenterna ansåg att det borde gå att överföra DMO till boendet och att 
detta skulle bidra till större delaktighet och jämlikhet. 
Delaktighetsmodellen är en bra arbetsmetod för att skapa jämlika möten. En viktig 
förutsättning för att modellen ska fungera är att vara rättvis och se till allas lika värde. 
Samtliga ska på lika villkor kunna delta och påverka beslut. Förutom att bidra till mer jämlika 
möten, bör delaktighetsmodellen kunna påverka även andra situationer i brukarnas liv. Med 
detta menar vi att brukarna generellt sett kan våga uttrycka sina åsikter och komma till tals. 
Känslan av att vara behövd stärks då individen uppmärksammas i olika sammanhang. 
Dock krävs det uppmärksamhet gällande brukarnas åsikter och önskemål, även under 
beslutsfattandet. Brukarnas åsikter ska väga lika tungt som de professionellas, annars riskerar 
modellen att fallera. Vi menar här att det inte räcker att hålla jämlika möten, utan det bör 
eftersträvas att även besluten fattas på jämlika villkor. Även vid eventuella konflikter bör 
makten vara jämlik för att de professionella inte ska inneha övertaget.  
 
Samtidigt som diskussionen lyfts om ökad delaktighet från brukarnas håll, måste även 
möjligheten gällande att samtliga inte vill eller kan delta ses över. Gällande detta vill vi 
poängtera att det kan finnas vissa svårigheter att uppnå en sådan miljö där alla kan delta. På 
Alfa ser situationen till viss del annorlunda ut då informatörerna inte har omfattande 
funktionsnedsättningar. På en verksamhet där nivåerna av funktionsnedsättningen är mer 
omfattande måste det finnas betydligt högre krav. Hjälpmedel och stöttning från personalen är 
därför av ännu större vikt. Respondenterna pekade på att ett stort fokus bör ligga vid att de 
boende erbjuds hjälpmedel på den nya verksamheten för att tillgodose varje individs behov.  
 
Även detta är en avgörande faktor för att den nya servicebostaden ska upprätthållas som en 
verksamhet där möjligheten till delaktighet sker på jämlika villkor. Vi går i linje med den 
åsikt som framkom under en intervju där en respondent påpekade att ifall delaktighet inte är 
möjlig för alla, riskerar verksamheten att fallera.  
 
Likt Molin och Gustafsson (2011) beskriver så krävs det två olika typer av förutsättningar för 
delaktighet, vilka är interna och externa. För att inneha interna förutsättningar krävs det att 
individen har den vilja och förmåga som anses nödvändiga samt ett intresse att kunna påverka 
delaktigheten. Dessutom krävs det externa förutsättningar som innebär att individen erbjuds 
möjligheten att vara delaktig, både genom fysisk närvaro och social möjlighet. För att ha 
möjligheten att delta i exempelvis utformandet av en ny bostad, behöver individen bli 
erbjuden just detta. Detta går i linje med regel nummer 14 i Laholm kommuns styrdokument 
där ambitionen är att låta personer med funktionsnedsättning vara delaktiga under 
planeringsfasen. 
Det krävs även att individen faktiskt vill delta och även har det intresse och vilja som 
efterfrågas. Genom detta resonemang kan ett flertal tilltänkta individer falla bort, om de anser 
att de inte vill vara med och inte har det intresset. Vidare krävs även att individen har 
förmågan att delta, vilket gör att den grupp individer som inte kan göra sin röst hörd riskerar 
att falla bort från att vara delaktiga. Av de som kommer att flytta in på den nya 
servicebostaden, kan någon/några ha mer omfattande funktionsnedsättningar och eventuellt 
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inte kunna göra sin röst hörd. Här menar respondenterna att det är viktigt att ge alla de 
hjälpmedel som krävs för att på bästa sätt bidra till att kunna uttrycka sina åsikter samt ta till 
sig information. En svårighet kring ökad delaktighet för brukare är för de personer som har 
mer omfattande funktionsnedsättning. Vem för deras talan och hur garanterar vi att deras 
åsikter tas tillvara på? Detta är ett område som vi anser att det krävs mer forskning kring, 
vilket vi tar upp under avsnittet ”Framtida forskning”.  
 
Även Ershammar (2006 i Widerlund 2007) beskriver vikten av att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta för att på så sätt öka delaktighet och 
inflytande. 
När respondenterna diskuterade möjligheten av att vara delaktiga i sina liv, ansåg många att 
de i mångt och mycket besatt den möjligheten. Där detta brast rörde det sig ofta om 
information som exempelvis kommunen gav ut. Detta sätt att skriva kallade respondenterna 
för ”byråkratiska” och en uttryckte sin åsikt om att det vore lättare ifall alla uttryckte sig så att 
alla förstod. Då skulle det inte bli några missförstånd och vissa individer skulle inte känna sig 
utestänga från viss information.  
För att bidra till att alla boende förstår framtida information bör den enligt respondenterna 
vara skriven så att alla kan ta del av den. Som tidigare nämnts, krävs det tillgänglighet av 
hjälpmedel för de personer som efterfrågar detta. 
 
Den svårtolkade informationen är ett problem som de professionella relativt omgående kan ta 
tag i för att förbättra tillgängligheten. Att sträva efter brukarstyrning utan att göra information 
och dokument lättförståeliga är ingen möjlig kombination. Kravet är att alla ska ha möjlighet 
att ta del av information. Det ska inte ske några begränsningar beroende på om individen har 
intellektuell funktionsnedsättning eller ej. För att utveckla ovanstående bör verksamheterna 
både se till att de rätta hjälpmedlen finns tillgängliga, samtidigt som informationen skrivs på 
ett mindre byråkratiskt språk med ord som alla förstår betydelsen av. Personalen utgör även 
en viktig roll i att kunna stötta de personer som har behov av det.  
 
Något som respondenterna pekade på var vikten av att våga säga ifrån ifall någonting är svårt 
att förstå. Detta är enligt respondenterna en egenskap som hos många växt fram under åren på 
Alfa. För att införliva denna egenskap menade respondenterna att det är viktigt att synliggöra 
varje individ, se till allas lika värde och erbjuda information som alla kan ta del av och förstå. 
Det är inte tillräckligt att få ta del av något så länge förmågan att tolka och förstå uteblir.   
 
Studien gjord av Bengtsson och Arvidsson (2008) visar att det finns brister kring de 
individuella planer som ska tas fram i samarbete med brukarna. Det framkom även att 
respondenterna har en önskan om att förekomsten av dessa planer bör öka, då de har stor 
betydelse för brukaren och dennes utveckling. Dessa tankar går i linje med vad som framkom 
under intervjuerna med respondenterna. Det diskuterades att personalen borde arbeta mer 
utifrån den enskilda individen för att på så vis skapa individuella förutsättningar för brukarens 
levnadsvillkor. Även Widerlund (2007) för detta resonemang om ett mer individanpassat 
arbete för brukarna, istället för det övergripande synsätt som hon menar finns hos 
beslutsfattarna idag. 
 
6.2.2	  Grupptillhörighet	  
Jonsson (2001) beskriver det grupporienterade arbetssättet som även är väl förankrat på Alfa. 
Genom att arbeta tillsammans och dela med sig av sin kompetens, stärks och utvecklas 
gruppen, vilket bidrar till goda prestationer. Utifrån respondenternas syn på verksamheten, 
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framgick att rollfördelningen är en viktig förutsättning. Genom att informatörer och coacher 
har samma rättigheter och befinner sig på samma nivå skapas ingen vi- och dem känsla i 
gruppen. ”Alla är personal! Jag är lika mycket personal som coacherna!” Det är ett viktigt 
budskap som respondenterna på Alfa är noga med att poängtera för att inte skapa 
missförstånd. De är ytterst tveksamma till att verksamheten getts liknande framgångar om 
coacherna istället haft en roll som ”traditionell” personal. På den nya servicebostaden vågar 
respondenterna därför hoppas att coacher istället för personal kan bidra till att verksamheten 
hittar mer fungerande samarbetsmönster, där samtliga har inflytande. Denna tanke kring 
samarbete menar Widerlund (2007) även har betydelse i relationen mellan brukare och 
anhöriga, allt för att öka brukarstyrningen. Denna förändring där personalens roll övergår till 
coacher är viktig då det medför en större möjlighet till delaktighet och styrning för brukarna. 
En uppfattning är att de boende på servicebostaden borde ges betydligt större inflytande och 
makt. Respondenterna pratar under intervjuerna både om att de boende ska få möjlighet att 
anställa personal/coacher samt att de boendes regler och rutiner ska vara något som samtliga 
arbetar utifrån.  
 
Tydliga mål menar Jonsson (2001) är avgörande för hur bra en grupp fungerar. Denna 
beskrivning går helt i linje med verksamhetsbilden på Alfa. Respondenterna menar att den 
nya servicebostaden kräver tydliga uppdelningar av ansvaret för att verksamheten ska fungera 
på ett hållbart sätt. Finns det inga uppdelade ansvarsområden och gemensamma mål är det 
svårt att nå framgång. Ett konkret exempel gällande ansvarsområden på Alfa framkom under 
intervjuerna i form av arbetsledaruppdraget. Detta utgör en viktig faktor i den 
ansvarsuppdelning som en fungerande verksamhet kräver. Många arbetsplatser har liknande 
uppdelningar men det unika med Alfas arbetsledaruppdrag är att det varierar veckovis. 
Samtliga får inta rollen under en tvåveckorsperiod innan informatörerna byter till nästa som 
står på tur. Vanligare är kanske att en och samma person utses som ansvarig för ett visst 
område. Det alternerande systemet på Alfa är en arbetsmetod som skulle kunna överföras och 
implementeras även på den nya servicebostaden. På så sätt ges alla möjlighet att känna ansvar 
och leda gruppen under de möten som hålls. Att kommunikationen fungerar och besluten 
fattas av hela gruppen är ytterligare en aspekt som respondenterna på Alfa menar är viktig. 
Genom att skapa verksamheter som går i linje med Alfa ges brukarna goda förutsättningar för 
både delaktighet, brukarmakt och brukarstyrning. Att fatta gemensamma beslut skapar ett 
klimat där alla får komma till tals och vara delaktiga i frågor som rör verksamheten. Detta 
innefattar både organisatoriska beslut men också vilka regler och normer de boende och 
personal bör förhålla sig till på boendet.  
 
Utgångspunkten för denna studie var att det bör strävas efter en samhällsutveckling där det 
satsas alltmer på brukarstyrda verksamheter. Genom intervjuer med informatörerna på Alfa 
har vi fått detta bekräftat. En del i denna process skulle då vara att ”traditionell” personal 
övergår till en roll som coacher. Detta skulle i sin tur medföra ökat krav på fortbildning och 
kompetensutveckling då arbetsrollen får en helt annan innebörd. Ytterligare en viktig aspekt 
som kan anses avgörande är att motivera personalen till den omställning som detta innebär. 
En bristande motivation skapar inget engagemang och då finns risken att det hela fallerar. 
Självklart är detta ingen förändring som kommer kunna ske på kort tid, utan det kräver en 
ansenlig omstrukturering och omorganisering. Vi vill alltså poängtera vikten av strävan efter 
en hållbar utveckling, snarare än snabba och ohållbara förändringar. Förhoppningen är dock 
att en förbättring är fullt möjlig, både i relation till ramarna för aktuell lagstiftning och 
resurstillgångar. 
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Respondenterna är noga att påpeka att det krävs ett stort tålamod och mycket tid. Vi menar i 
linje med respondenterna, att den nya servicebostaden inte kommer byggas upp och hitta en 
fungerande arbetsmetod över en natt. Vidare poängterar respondenterna att det kommer 
uppstå både med- och motgångar på vägen mot en hållbar verksamhet. Verksamheten bör 
situationsanpassa utvecklingen därefter. I uppstarten kommer det förmodligen krävas fler 
riktlinjer för att ”få med alla på tåget”. Efterhand kan ansvaret släppas mer fritt då när 
gruppen hittat ett fungerande samarbete. Precis som respondenterna på Alfa menar, kommer 
det inte gå att nå ett lyckat resultat omgående. 

6.2.3	  Empowerment	  
Genom att fatta gemensamma beslut menar respondenterna att gruppen stärks. Denna 
uppfattning delar även Jonsson (2001). På Alfa framgår tydligt att både individerna och 
gruppen stärks. Detta kan kopplas till Szönyi och Tidemans (2011) tankar kring att när en 
marginaliserad grupp gemensamt delar sina erfarenheter, sker det empowerment både på 
individ- och gruppnivå. Möjligheten till ökad delaktighet, makt och inflytande på Alfa bidrar 
till empowerment. En sak som respondenterna lyfter fram som en bra anledning till att 
gruppen stärks är den handledning de fått ta del av utifrån. Handledningen har hjälpt dem att 
utvecklas som grupp, vilket tyder på att det skett empowerment inom gruppen. 
Gällande empowerment ger brukarstyrda verksamheter goda förutsättningar för att stärka 
både individer och gruppen som helhet. Känner samtliga individer tillhörighet och trygghet i 
gruppen är chanserna större för utveckling och hållbara verksamheter. 
 
Genom ökad brukarstyrning kan samhällets fördomar på sikt minska. Istället för att misstro 
individens förmåga kan uppfattningen ändras om omgivningen ser att brukarstyrda 
verksamheter når lyckade resultat då samtliga får chans till delaktighet. Detta skulle i sådana 
fall även bidra till en minskad vi- och dem-känsla. För att minska risken att det uppstår en vi- 
och dem-känsla på den nya servicebostaden krävs det en jämnare balans mellan personal och 
brukare. Likt respondenterna tar upp, finns en förståelse för att det kan finnas vissa ämnen 
som personal behöver diskutera ensamma, utan brukare. Men i vilken utsträckning ska de få 
göra detta? Det är trots allt brukarnas bostad och deras liv som diskuteras, borde det inte vara 
en självklarhet att de är inkluderade i alla diskussioner rörande dem själva? Ifall personalen 
intar en roll mer lik coacherna, kanske det inte finns ett behov av att diskutera brukare utan att 
dessa får närvara. Återigen handlar det om en balansgång. Just denna balansgång är viktig för 
att på så vis reda ut om det ska finnas saker som personal ska få diskutera ensamma på 
arbetstid.  
 
Maktrollerna är ofta ojämnt fördelade mellan personal och brukare, där personalen innehar 
den största delen makt (Söder 2000 i Widerlund 2007).  
För respondenterna innebär makt att varje individ har makten över sig själv och sitt eget liv. 
En respondent poängterar att det är dennes rättighet att bestämma vilka som får gå in i den 
egna lägenheten. Personal på en grupp- eller servicebostad har genom sin maktroll gentemot 
brukaren rätten att ”lägga sig i” (ibid), vilket försvårar en boendes rätt att bestämma vem som 
ska få tillträde till lägenheten. Ska det ske en maktförändring mellan två individer, krävs det 
likt Rønning (2007) förklarar att den som innehar den största delen makten måste minska sin. 
Detta för att den andra individen ska kunna få en större maktroll. I frågan om brukarstyrning 
krävs det därför att personal och andra professionella minskar sin makt gentemot brukarna så 
att dessa kan utöka sin maktroll. Genom att ge brukarna möjlighet att besitta mer makt har de 
även större chans att påverka sin situation. Denna syn framgår tydligt genom följande citat 
som en av respondenterna under en intervju delgav: 
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Vi fixar hellre festen själva än kommer till dukat bord 

 
Denna maktförminskning kan få effekter av en rädsla hos personalen att brukarna i och med 
större beslutfattande, tillåts styra för mycket på grupp- och servicebostäder (Widerlund 2007). 
Personalens rädsla kan påverka möjligheten för mer jämlika möten. Respondenterna anser att 
det vore positivt för verksamheter ifall personal intar en roll mer lik coacherna på Alfa. Dock 
kan vi inte låta bli att fundera ifall denna roll vore möjlig att implementera på befintliga 
verksamheter om rädslan Widerlund redogör för finns. Vi har kommit fram till att det är av 
stor vikt att informera både personal och brukare om eventuella förändringar.  
I mångt och mycket handlar om att ändra den attityd och inställning som finns hos personal, 
andra professionella samt även brukarna själva. Som tidigare sagt handlar det om att DMO 
skulle kunna vara ett viktigt redskap i denna utveckling. 

6.2.4	  Boendesituation	  
Utifrån Arvidsson och Tidemans (2007) studie ser vi att det finns tydliga brister gällande 
personer med funktionsnedsättning och deras upplevelser av inflytande. Respondenterna på 
Alfa ansåg sig överlag besitta stort inflytande över sina liv. Samtliga hade själva bestämt över 
sin bostadssituation, alla hade själv valt sin sysselsättning och så vidare. Även Arvidsson och 
Tidemans (2007) resultat från studien påvisar att de allra flesta kunnat styra över sin 
bostadssituation. 
 
Av respondenternas svar framgick olika exempel gällande brister för de personer som bor på 
grupp- eller servicebostad. Personerna som bodde i egen lägenhet med boendestöd menade att 
de hade full kontroll över sitt liv. De exempel som delgavs hade upplevts genom besök hos 
kompisar på grupp- och servicebostäder sett rådande brister. Möjligheten att inte kunna styra 
över sin egen tid utan att behöva ta hänsyn till personalen ansågs som ett stort problem. Här 
ville respondenterna som sagt förbättra det individuella inflytandet över de boendes situation. 
Att brukarna behöver förhålla sig till personalen bidrar till att självbestämmandet för 
individen minskas. Om självbestämmandet minskar, minskar även brukarnas möjlighet till 
delaktighet och inflytande över sina liv. Det blir på så vis en ond cirkel som kan påverka 
brukarna i andra situationer än enbart gällande bostaden.  
Arvidsson och Tideman (2007) nämner några av de tänkbara orsakerna till denna 
problematik, att andra bestämmer åt en och att det inte finns utrymme för brukarnas 
önskemål. Detta menar även Karlsson och Börjesson (2011) bidrar till ett antagande om att 
brukaren inte vet sitt eget bästa. Precis så uttrycker sig respondenterna om varför det 
förekommer. Det kunde handla om tider när de boende skulle vara hemma på kvällarna, att de 
boende inte fick dricka alkohol i sin lägenhet eller att andra bestämde vad de boende skulle 
göra. En respondent ger ett exempel om att en kompis behöver meddela personalen tre dagar i 
förväg ifall denne ska ha någon boendes hos sig över natten. När detta exempel togs upp 
under den aktuella intervjun startas en diskussion huruvida detta kan anses som en bra regel 
eller inte.  
 
Det finns dock för- och nackdelar med det här. Till viss del krävs det för att veta vilka som 
befinner sig i lokalen, det kan bland annat ses som en säkerhet ifall det skulle uppstå en brand. 
Samtidigt kan vi inte låta bli att fundera över om en boende på grupp- eller servicebostad, inte 
ska anses få bestämma själv vilka som sover i den egna bostaden. Precis som om en person 
boendes i en vanlig bostad utan personal har rätt att ha gäster över natten, ska även en boende 
på grupp- eller servicebostad ha rätt till detta. Tanken vi får är om det inte borde räcka att 
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meddela personalen detta samma dag. En boende kan inte i samtliga situationer veta tre dagar 
före ifall någon ska sova över. 
 
Widerlund (2007) för ett resonemang kring att det bör eftersträvas en syn från brukare och 
personal att brukarna själva ska ses som experter kring frågor rörande deras liv. Genom att 
använda sig av deras erfarenheter bidrar det även till det inifrånperspektiv som Karlsson och 
Börjesson (2011) menar är viktig för brukarmakt. De menar även att brukarna bör ha 
möjlighet att påverka insatser, då de är medborgare i samhället och därigenom medfinansierar 
insatserna. Denna förbättring skulle då även tillgodose respondenternas önskemål om det 
ökade individuella inflytandet. 
 
Problematiken kring inflytandet över den egna boendesituationen uppstår enligt vår tolkning 
främst för de personer som bor på grupp- och servicebostäder. Detta sker då i mötet med 
regler, personal samt svårtolkad information. Dessa faktorer utgör den största bilden av 
påpekade brister. Det som framkom genom både intervjuer och tidigare studier var att de allra 
flesta själv haft inflytande över hur deras boendesituation såg ut. Vidare visar resultatet att de 
som bor i egen lägenhet med boendestöd ansåg sig ha inflytande över sin situation i relation 
till regler och personal. En orsak till dessa skilda uppfattningar mellan att bo på grupp- och 
servicebostad och ha egen lägenhet anser vi kan bero på känslan av den egna bostaden. Att bo 
i egen lägenhet är möjligheterna större att på egen bestämma sina egna regler då det inte finns 
personal och andra boende att ta hänsyn till. Även personalen kan ha en bristande inställning 
till att de boende på en grupp- och servicebostad faktiskt har sina egna lägenheter på samma 
sätt som de med egen lägenhet och boendestöd. 
 
Många av respondenterna poängterade brister i bemötandet hos personal på boenden. Flertalet 
av respondenterna ansåg att det fanns en problematik med att personalen ofta gick in i 
bostaden utan att knacka. Även att personal gick in i lägenheten utan att den boende befann 
sig där, menade respondenterna kunde förekomma. Detta bidrog till en gemensam syn av att 
respekt och hänsynstagande ofta uteblev. Denna problematik försvårar upprätthållandet av 
regeringens proposition 1992/93:159 som säger att: 
 

Ingen annan enskild faktor kan säga ha så stor betydelse för känslan av den egna 
identiteten som den egna bostaden (Bengtsson & Arvidsson, 2008).  

 
 
Respondenternas exempel om personalens attityd gällande de boendes privatliv i den egna 
lägenheten, var chockerande. Personalen, trots att det är deras arbetsplats, får inte glömma att 
det är även är de boendes hem. Boende på grupp- och servicebostäder måste ha möjlighet att 
bestämma när personal är välkomna in i lägenheten. Dock kan vi inte låta bli att fundera över 
att det i vissa fall, på grund av sjukdom, säkerhetsaspekt eller andra faktorer måste ses som 
nödvändigt för personalen att ha koll på de boende. Inställningen som respondenterna har att 
det kan vara svårt att ändra de regler som redan finns på boende, kan bidra till att regler inte 
förändras. 
Under intervjun där vi diskuterade personal och regler med respondenterna menar en av 
respondenterna att det inte ska finnas för höga förhoppningar på att regler på grupp- och 
servicebostäder går att ändra. Även denna inställning spär på den inställning som kan finnas 
hos brukare om att inte kunna påverka regler. Om brukare har denna inställning, kan det bidra 
till att de inte vågar kräva ändring av regler eller en diskussion om dessa. Respondenterna tar 
återigen upp förslaget om att DMO på den nya servicebostaden borde bidra till en öppnare 
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dialog. Om brukare har svårt att efterfråga ändrade regler, kan DMO med dess stafettfrågor 
bidra till en öppnare dialog och ett ökat samarbete. 
 
Det är positivt att inför uppstartande av den nya servicebostaden ta upp dessa funderingar 
kring personal och regler. Personalens inställning kan vara svår att påverka i en redan 
befintlig verksamhet, vilket medför att det borde ha en positiv påverkan att inom en ny 
verksamhet göra både personal och brukare uppmärksammade på att våga ta diskussioner om 
förändring. Inom befintliga verksamheter kan DMO ha positiv påverkan. Detta har stor 
betydelse för utveckling och förändring inom verksamheter. En risk är att både personal och 
brukare blir vana vid hur något brukar vara och på så vis inte uppmärksammar att det kan 
behövas förändring. För att kunna förebygga dessa brister redogör Widerlund (2007) över att 
det bör eftersträvas högre kompetens samt även vidare utbildning hos personalen. Det är även 
av stor vikt att personalen är uppmärksammad över vilken roll de har gentemot brukarna och 
att denna roll påverkar brukarna. En förhoppning är att mycket kan utvecklas och förbättras 
på detta område för att skapa bättre förutsättningar för brukarna. Det är viktigt att den 
individuella integriteten inte påverkas beroende på bostadssituationen.  
 
6.3	  Slutdiskussion	  
Genom denna studie har vi fått ökad kunskap och en större medvetenhet för hur personer med 
intellektuell funktionsnedsättning upplever sin situation med utgångspunkt i delaktighet, makt 
och inflytande. 
 
Inför vårt examensarbete hade vi ett möte med utvecklingssamordnaren inom Laholms 
kommun, för att diskutera kommunens tankar kring den nya servicebostaden. Vi fick då ta del 
av deras förhoppning om att kunna införa brukarkooperativ på bostaden. I dagsläget finns det 
inget brukarkooperativ i Sverige, vad vi vet. Det är därför svårt att se om detta sätt kan 
implementeras på den nya servicebostaden.  
 
Vår förhoppning är att brukare ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande kring både det 
egna boendet samt kring andra faktorer som anses som en självklarhet för alla medborgare. På 
detta sätt kan brukarkooperativ definitivt vara en förbättring. Vi har kommit fram till att ett 
införande av brukarkooperativ egentligen inte bör vara en avgörande faktor för ett ökat 
brukarinflytande inom de sociala verksamheterna. 
Med detta menar vi att det borde ses som en självklarhet att de personer som befinner sig 
inom en social verksamhet, bör har rätten att påverka de beslut som rör dem, i enlighet med 
styrdokument och lagstiftning. 
 
Brukarkooperativ borde inte vara den enda lösningen för att brukare ska få mer inflytande. En 
liknelse kan i så fall dras vid att alla anställda inom företag och verksamheter, för att kunna ha 
åsikter och krav, borde vara sin egen chef. Meningen med det här resonemanget är inte att 
undervärdera de positiva effekter som skulle uppstå vid ett införande av brukarkooperativ. 
Vad vi vill framföra är ett kritiskt resonemang till den nuvarande hanteringen av införandet av 
brukarstyrning. Varför skulle det vara svårt att införa ökad brukarstyrning i de befintliga 
verksamheterna under ledning av kommunen? Tanken förs då till de svårigheter och 
eventuella problem denna omorganisering skulle kunna medföra. Det kanske anses ”lättare” 
att införa en omorganisering på en ny verksamhet, i det här fallet en servicebostad, istället för 
att ta itu med de befintliga. 
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Det ska tilläggas att studien inte fokuserat kring brukarkooperativ och effekter av ett sådant 
införande. Vår kunskap kring ämnet baserar sig på det resultat som vi fått fram genom 
litteratur, studier och gruppintervjuer. Utifrån dessa menar vi att det krävs, oavsett 
kommunstyrd servicebostad eller brukarkooperativ, en större delaktighet och möjlighet till ett 
ökat inflytande för brukare. Om det efter vidare forskning anses att brukarkooperativ är det 
mest effektiva sättet att införa detta på, stödjer vi givetvis detta. Vi vill dock påvisa det 
faktum att det bör gå att införa ett ökat brukarinflytande genom förändringsarbete vilket vi 
diskuterat tidigare.  
 
Alfa eftersträvar en jämlik balans mellan coacher och informatörer, där alla ses som personal. 
Inställningen på Alfas arbetsplats är att alla har rätt att vara delaktiga och bör vara det i största 
möjliga utsträckning. Denna mentalitet påverkar informatörerna positivt och bidrar till att de 
ökar sin delaktighet även i andra situationer. Informatörerna stärks och växer, både som 
individer och grupp genom sin anställning på Alfa. Vår tanke är att om alla brukare stärks 
inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder, stärks de även på andra plan. 
Genom sin anställning och den utveckling som efterföljt anser vi att informatörerna har en 
klarare bild av deras rättigheter. Vad ger det övriga samhället för rätt att frånta en 
marginaliserad grupp deras rättigheter? Vad de vill ha anser vi är det som allt vill ha, 
nämligen rätten tills självbestämmande. Om alla verksamheter som rör personer med 
funktionsnedsättning, skulle anamma Alfas koncept med att alla är personal vars åsikter är 
lika värdefulla anser vi bör bidra till ökad brukarstyrning.  
 
Oavsett införandet av ett brukarkooperativ eller ökad brukarstyrning på befintliga grupp-och 
servicebostäder krävs det en förbättrad inställning av samhället och professionella. Detta för 
att ge brukarna den delaktighet och makt som varje svensk medborgare har rätt till. Efter 
avslutad studie kan vi inte annat än vidhålla det faktum att det borde ses som en självklarhet, 
likt en respondent uttrycker sig: 

 
Egentligen, enligt Sveriges Rikes Lag, ska jag när jag är 18 år kunna gå vart jag vill, 
vara var jag vill, göra vad jag vill, så länge jag inte går utanför lagens gränser. 

 
 
6.4	  Framtida	  forskning	  
I framtiden finns ett fortsatt stort behov av att studera och forska kring detta ämne. En viktig 
del i processen är personalens omställning vad gäller arbetsrollen. För att försäkra sig om att 
utvecklingen går i linje med den ambition och de uppsatta mål som finns, bör forskning även 
ägna sig åt att undersöka personalens inställning till förändringen.  
 
Det är även av stor vikt att fortsätta studera brukarnas perspektiv, och kontinuerligt följa upp 
utvecklingen på fältet. Nya aspekter, åsikter och önskemål kan uppstå vilka då är viktiga att 
ha i beaktning för verksamhetsutvecklingen.  
 
Något vi inte kunnat undersöka i denna studie men som vore intressant och framförallt viktigt 
är att göra en liknande undersökning med personer med mer omfattande funktionsnedsättning. 
Vi anser att andra behov och åsikter då kan uppkomma än dem vi fått fram i vårt resultat. 
Däremot är vår förhoppning att även vårt resultat till stor del går att implementera i 
verksamheter där nivåerna på funktionsnedsättningen är varierande. 
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8.	  Bilagor	  
 

8.1	  Bilaga	  1	  –	  Alfas	  verksamhetsområden	  
 
Mentorskap syftar till att informatörerna med sina egna erfarenheter fungerar som mentorer 
för unga personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta för att visa hur vägen 
mellan skola och arbete kan ses ut. 
 
Slussverksamheten innebär att en person från till exempel daglig verksamhet ”provar på” hur 
det är att arbeta på ALFA några dagar i veckan och slussas på så sätt in i verksamheten. 
Samma procedur kan uppstå när en person från ALFA, ska testa på anställning på den öppna 
arbetsmarknaden.  
 
Föreläsningar består av att en eller flera informatörer och ibland även en coach besöker olika 
verksamheter för att informera om vad ALFA arbetar med och vad de strävar efter. På så vis 
sprids deras budskap om delaktighet och demokrati. 
 
Vägledare innebär att vissa har som roll att besöka olika boenden och verksamheter då frågor 
mellan ”brukare” och personal uppstår. Vägledarnas roll i dessa möten är att bolla frågor och 
svar mellan grupperna. Vägledarrollen är en del av delaktighetsmodellen. 
 
Temakvällar sker i samarbete med Föreningen Tian. Exempel på temakvällar är tjej/kill-
kvällar, information från polisen eller bingokväll. 
 
 

	  

	  

	  

	  
 
 

	  

	  

	  
 

	  
 



41 

8.2	  Bilaga	  2	  –	  Intervjuguide	  

Gruppintervju	  1	  
• Vilken benämning föredrar ni? (Funktionshinder, funktionsnedsättning, 

utvecklingsstörning) 
• Ser ni på er själva som brukare? 
• Hur länge har ni arbetat på Alfa? 
• Hur kom ni i kontakt med projektet? 
• Vad hade ni för sysselsättning innan? 
• Hur skiljer sig Alfa från andra verksamheter ni varit i kontakt med? 
• Hur ser en vanlig arbetsdag/arbetsvecka ut på Alfa? 
• Känner ni att era insatser gör skillnad? 
• Vad innebär er roll som informatörer? 
• Vad innebär coachernas roll? 
• Hur upplever ni coacherna? 
• Finns det situationer då coachernas roll känns extra viktig? 
• Vad innebär det för er att bestämma själva? 
• Vem bestämmer enligt er på Alfa? 

 

Gruppintervju	  2	  
• Hur tror ni att Alfa gör skillnad för andra personer med intellektuell 

funktionsnedsättning? 
• Har ni utvecklats som individer? 
• Har ni några bra exempel på hur ni som individer utvecklats? 
• Stärks ni av att arbeta som grupp? 
• Har ni några bra exempel på hur ni som grupp utvecklats? 
• Upplever ni att allmänheten har goda kunskaper om funktionsnedsättningar? 
• Blir ni uppmuntrade av människor i er närhet att klara er på egen hand? 
• Vad betyder makt för er? 
• Har ni makt över era liv? 
• Vad betyder delaktighet för er? 
• Känner ni er delaktiga? 
• Vad betyder brukarinflytande för er? 
• Varför är brukarinflytande viktigt? 
• Vad tycker ni fungerar bra när det gäller ert inflytande? 
• Vad tycker ni fungerar mindre bra när det gäller ert inflytande? 
• Vad tycker ni man kan göra för att öka brukarinflytandet? 

 

Gruppintervju	  3	  och	  4	  
• Hur ser er bostadssituation ut idag? 
• Har ni haft inflytande över er bostadssituation?  
• Tänk er tanken att ni ska flytta in på den nya servicebostaden. Vad skulle ni vilja vara 

med och bestämma? 
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• Finns det något ni skulle vilja förbättra och få mer inflytande över gällande er 
bostadssituation?  

• Vilken roll skulle ni vilja att personalen på boendet tar?  
• Hur kan era erfarenheter från ALFA vara viktiga när man planerar och bygger den nya 

servicebostaden?  
 

• Hur skulle ni vilja påverka ett nytt boende? (utformandet, välja grannar eller andra 
viktiga faktorer) 

• Vilka beslut skulle ni vilja tas av brukarna själva? 
• Vem tycker ni ska fatta beslut gällande de personer som har mer omfattande 

funktionsnedsättning? 
 

• Hur ställer ni er till att brukarna i högre utsträckning skulle vara med och driva den 
nya verksamheten?  

• Vilka fördelar finns? 
• Vilka nackdelar kan uppstå?  
• Tror ni det finns ett stort intresse för denna typ av verksamhet? 

 
• Hur fungerar samarbetet mellan kommunen och er verksamhet? 
• Upplever ni det som att politiker och andra berörda lyssnar på er? 
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8.3	  Bilaga	  3	  –	  Samtyckesblankett	  
     	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Halmstad,	  2012-‐02-‐22	  
 
Information	  om	  examensarbete	  och	  samtycke	  till	  deltagande	  
	   	   	   	   	   	  
Vi	  heter	  Åsa	  Wulff	  och	  Lina	  Byding	  och	  vi	  studerar	  på	  Högskolan	  i	  Halmstad.	  Utbildningen	  vi	  
läser	  heter	  Socialt	  arbete	  –	  ledning	  och	  organisering.	  Nu,	  våren	  2012,	  skriver	  vi	  vårt	  
examensarbete	  som	  är	  bland	  det	  sista	  vi	  gör	  under	  denna	  treåriga	  utbildning.	  	  
	  
Syftet	  med	  vår	  studie	  är	  att	  undersöka	  hur	  brukarinflytande	  uppfattas	  bland	  brukarna	  själva	  
och	  hur	  man	  kan	  använda	  brukarnas	  erfarenheter	  vid	  planeringen	  av	  en	  ny	  servicebostad.	  	  
	  
Vi	  är	  intresserade	  av	  dina	  erfarenheter	  av	  brukarinflytande	  och	  delaktighet	  i	  det	  vardagliga	  
livet,	  med	  fokus	  på	  boendesituationen.	  Vi	  vill	  därför	  intervjua	  Dig	  om	  det.	  
	  
Vår	  tanke	  är	  att	  genomföra	  intervjuer	  som	  kommer	  spelas	  in.	  Det	  inspelade	  materialet	  är	  det	  
bara	  vi	  som	  kommer	  ta	  del	  av.	  Du	  kommer	  vara	  helt	  anonym	  när	  vi	  sedan	  skriver	  om	  Dina	  
erfarenheter	  i	  examensarbetet,	  vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  går	  för	  den	  som	  läser	  uppsatsen	  
att	  urskilja	  vem	  som	  svarat.	  
Att	  delta	  i	  intervjun	  är	  helt	  frivilligt,	  och	  du	  kan	  när	  som	  helst	  välja	  att	  avbryta	  ditt	  
deltagande.	  	  	  
Ett	  examensarbete	  är	  offentligt	  och	  kommer	  läsas	  av	  ansvariga	  lärare	  och	  studiekamrater.	  
Dessutom	  kommer	  vår	  studie	  läggas	  upp	  på	  en	  databas	  på	  internet.	  Du	  får	  naturligtvis	  också	  
ta	  del	  av	  det	  om	  Du	  vill.	  
	  
Vi	  är	  tacksamma	  om	  du	  väljer	  att	  delta	  och	  dela	  med	  dig	  av	  dina	  erfarenheter	  och	  
synpunkter!	  Vår	  handledare	  är	  professor	  Magnus	  Tideman	  på	  Högskolan	  i	  Halmstad.	  Telefon	  
035-‐167181.	  
Åsa	  Wulff	  och	  Lina	  Byding	  
	  
”Härmed	  väljer	  jag	  att	  delta	  i	  studien	  om	  brukarinflytande.	  Efter	  bearbetning	  och	  analys	  
kommer	  intervjun	  att	  redovisas	  i	  ett	  examensarbete,	  där	  inga	  uppgifter	  gör	  det	  möjligt	  att	  
identifiera	  intervjupersonerna.”	  
	  
Namn:	  ……………………………………………………	  
	  
Datum:	  ……………………	  
	  
 


