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SAMMANFATTNING 

“Med rätt att bestämma” 

En studie om självbestämmande i gruppbostaden ur ett personalperspektiv 

 

Självbestämmande för personer med utvecklingsstörning ska vara en självklarhet, men är inte 

alltid så enkelt att förverkliga. De behöver ofta hjälp till självbestämmande och då är 

personalen deras verktyg. Syftet med studien var att ur ett personalperspektiv ta reda på 

möjligheten till självbestämmande för personer med utvecklingsstörning som bor i 

gruppbostad. Studien har genomförts med en kvalitativ metod och bygger på intervjuer som 

gjorts med sex personal på tre olika gruppbostäder. Svaren på intervjufrågorna har gett en 

uppfattning om hur personalen arbetar för att ge personerna med utvecklingsstörning 

möjlighet till självbestämmande i sin hemmiljö. I analysen framgår att personalen har 

liknande syn på vad självbestämmande betyder och man anser att detta är mycket viktigt för 

de boende. Det visade sig också att de har självbestämmande men att det dessvärre begränsas 

av olika faktorer, främst ekonomi och tid. 
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Abstract 

“With the right to decide” 

A study about self-determination in the group home from a personnel perspective 

 

Self-determination for people with intellectual disabilities will be a matter of course, but is not 

always so simple. People with intellectual disabilities often need help to self-determination 

and the staff is their tools. The purpose of the study was that from a personnell perspective, 

exploring the possibility of self-determination for People with intellectual disabilities who live 

on group accommodation. The study has been conducted in accordance with the qualitative 

approach and is based on interviews conducted with six staff at three different group homes. 

Interview questions gave an idea of how the staff is working to give the possibility to self-

determination in a group home. The analysis shows that employees have similar views on 

what self-determination is, who believe that this is very important for the mentally 

handicapped. It turned out that the mentally handicapped have self-determination but that, 

unfortunately, limited by different factors, mainly economic and time. 
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Tack 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de personer som ställt upp på intervjuerna, utan Er hade jag 

inte kunnat genomföra denna studie. Även ett stort tack till min handledare som visat stort 

tålamod och delat med sig av sin kunskap samt väglett mig genom mitt arbete. 

 
Luleå, maj 2010 

Maria Sundström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Innehållsförteckning 

 
INLEDNING     8 

Syfte och frågeställningar     8 

 

 

Begrepp      9 

BAKGRUND     9      

Självbestämmande – Inflytande    11 

Empowerment     13 

Från landsting till kommun    14 

Gruppbostaden     15 

Personalens roll och dilemman    16

      

 

METOD      18 

Genomförande och tillvägagångssätt    18 

Intervjupersonerna     19 

Intervjuerna      19 

Metoddiskussion     19 

Analysarbetet     19 

Etiska aspekter     20 

 

ANALYS      21 

Självbestämmande     21 

Innebörden av självbestämmande för kunden   24 

Arbetet med självbestämmande för kunden   24 

Kommunikation      25 

Hinder för självbestämmande    28 

    Ekonomiska begränsningar    28 

    Handledning och utbildning    29 

    Tid      29 

Personalens etiska dilemman    30 



7 
 

Avslutande Diskussion     32 

Referenser      34 

Bilaga 1      37 

Bilaga2      38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INLEDNING 

 

År 1994 upphörde omsorgslagen (SFS 1985:568) att gälla och istället antogs lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387). LSS är en rättighetslag som har 

haft stor betydelse för att kunna skapa så bra livsvillkor som möjligt och ha möjlighet att hitta 

individuella lösningar så att vardagen fungerar på ett tillfredsställande sätt för personer med 

utvecklingsstörning. I LSS § 6 anges som ett mål att verksamheten skall vara grundad på 

respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Ett annat mål är att verksamheten 
skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som 

lagen omfattar Syftet med detta är bland annat att personer med funktionsnedsättning ska ha 

samma möjlighet att leva som alla andra, som bland annat innebär att ha möjlighet att bo som 

andra, att ha ett eget hem med allt vad det innefattar. Ett hem som garanterar personer med 

omfattande funktionsnedsättning goda levnadsvillkor är en av förutsättningarna för att nå 

målet med LSS (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Rätten till att själv bestämma över det egna livet är idag en självklarhet för de flesta 

människor. Men för personer med funktionsnedsättningar kan dock möjligheterna att fatta 

egna beslut och göra egna val i sin vardag, vara starkt begränsade (Jarhang, 1993). Inom 

handikappolitiken strävar man efter ett integrerat och normalt liv i samhällets gemenskap för 

bland annat personer med utvecklingsstörning. Det är i verkligheten som människan handlar 

och det är även i den arbetande världen som det ges möjlighet till att lyckas och att misslyckas 

(Nyqvist Cech.1998).  

 

Syftet med studien är att belysa kundens möjligheter till självbestämmande i sin hemmiljö. 

Mina frågeställningar lyder: 

 

Hur betraktar personalen begreppet självbestämmande, vilken innebörd anser man att det har? 

 

Hur arbetar personalen för förverkliga ett av handikappolitikens mål, självbestämmande, i de 

boendes hemmiljö?  
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Begrepp 

 

Med kund menas i den här uppsatsen personer med utvecklingsstörning som har insatsen 

gruppbostad enligt LSS 9 § p9. Socialstyrelsen (2009) definierar begreppet 

funktionsnedsättning såsom nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat 

tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 

skador kan vara av bestående eller av övergående natur.  

Jag har även valt att använda mig av begreppet utvecklingsstörd som används i lagen trots att 

begreppet mött en viss kritik (Gustafson & Molander, 1995). Olsson & Olsson, (1998) menar 

att utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som rör de intellektuella funktionerna och 

därmed en begränsad förmåga till abstrakt tänkande. Detta innebär att de har en enklare och 

konkretare verklighetsuppfattning än andra och hur stora svårigheter man har beror på 

skadans art och vilka erfarenheter man fått möjlighet att skaffa sig.  Det är vanligt 

förekommande att utvecklingsstörda ofta har ett tilläggshandikapp som medför fler problem 

än vad den enskilda funktionsnedsättningen gör (Riksförbundet FUB, 1994). Ett 

tilläggshandikapp kan exempelvis vara en hörselskada, synskada, rörelsehinder eller epilepsi 

och dylikt (Palmér, 1989). 

I denna uppsats används begreppet gruppbostad. Med gruppbostad menas platsen där kunden 

har sin permanenta bostad. 

 

BAKGRUND 

 

Livskvalitet är i allt väsentligt samma för personer med svår, måttlig eller lindrig 

funktionsnedsättning som för personer utan funktionsnedsättning. Det är viktigt att lyssna på 

de åsikter personer med funktionsnedsättningar har och vad de tycker om sina livsvillkor, 

eftersom även de har önskemål och behov i livet. Och de vill uppfylla förväntningarna på 

samma sätt som alla andra i samhället. Livskvalitet är resultatet av att personer får 

grundläggande behov och förväntningar uppfyllda vad gäller familj, rekreation, skola och 

sysselsättning och i andra relationer. Livskvalitet är en angelägenhet för brukaren snarare än 

professionell definition (Nyqvist Cech.1998). Ur ett historiskt perspektiv har välfärden för 

personer med funktionsnedsättningar kritiserats bland annat för att de flesta tidigare bodde på 

stora institutioner. Bristfälliga villkor och understimulering präglade vistelsen där och tiden 
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var strängt strukturerad utifrån arbetsuppgifter och dagliga rutiner vilket gjorde att 

personalens tid var starkt begränsad (Furuhed, 1997). Ringsby - Jansson (2002) menar att 

utvecklingen har gått framåt och boendeformerna för personer med utvecklingsstörning har 

förändrats från institutionsboende fram till 1960-talet, till att de numera lever sina liv på ett 

mer individuellt sätt. Dock har flera studier (ex. Blomberg, 2006; Tideman, 1996; Widerlund, 

2007) visat att det återstår en del arbete för att nå målet självbestämmande för personer med 

utvecklingsstörning som i nuläget exempelvis inte får vara med och bestämma vem de ska 

dela bostad med och inte heller påverka vilken personal som ska arbeta i bostaden. 
 

Självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn är de 

bärande principerna i den svenska handikappolitiken (SOU 1991:46). Rättighetslagen LSS 

(SFS 1993:387) från 1994 har som mål att erbjuda människor med funktionsnedsättningar 

jämlika levnadsvillkor. Insatserna ska bidra till likhet i levnadsförhållanden och full 

delaktighet i samhället och dessa ska bland annat innebära ökat självbestämmande, inflytande, 

tillgänglighet och delaktighet i samhällslivet för den enskilde. Enligt LSS har bland annat 

personer med funktionsnedsättning rätt till ett värdigt liv i gemenskap med andra i samhället 

och till en god livskvalitet. Verksamheten ska också bedrivas i samarbete med andra berörda 

samhällsorgan och myndigheter. Vidare ska verksamheten vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet och den enskilde ska i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. LSS anger också att 

kommunen bland annat ska verka för att de personer som omfattas av lagen skall få sina 

behov tillgodosedda (SFS 1993:387) . 

 

Personer med funktionsnedsättningar som tillhör LSS (SFS 1993:387) kan också få insatser 

enligt socialtjänstlagen (SoL)(SFS 2001:453), där det finns särskilda regler för bistånd.. Om 

man tillhör personkretsen för LSS som finns angivna i 1 § så finns det en rad insatser som 

anges i 9 § som kommunen i huvudsak har ansvar för. Enligt SoL 2 kapitlet 2 § har 

kommunen också det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 

hjälp som behövs. I 4 kapitlet 1 § fastslås att den enskilde skall ha rätt till bistånd för sin 

försörjning och livsföring, om inte behoven kan tillgodoses på annat sätt. Samt att den 

enskilde skall försäkras en skälig levnadsnivå. Vidare är gemenskap och delaktighet i 

samhällslivet, enligt socialtjänstlagen §§19 och 21, ett mål för socialtjänstens verksamhet för 

äldre och personer med funktionsnedsättningar. Och att den sociala omsorgen bör utformas på 

ett sådant sätt att detta mål kan uppnås (Blomdahl Frej, Eriksson.1998). 
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Man kan mäta och indela utvecklingsstörning med olika modeller. En är att utgå ifrån 

förstånds- eller begåvningsmognaden och dela in dessa i tre stadier ”A, B och C”. På A – 

stadiet befinner sig de som är gravt utvecklingsstörda och alltså har lägst förstånds- eller 

begåvningsmognad. På B – stadiet finns de måttligt utvecklingsstörda. PÅ C – stadiet finner 

man dem som är lindrigt utvecklingsstörda. När man gör dessa mätningar och indelningar är 

det av stor vikt att ta hänsyn till biologisk ålder för att se till bland annat individens sociala 

erfarenhet och känslomässig mognad (Kylén, 1985). 

 

Självbestämmande - Inflytande 

 

Enligt Socialstyrelsen (2007) menar man att respekten för den enskildes rätt till 

självbestämmande, inflytande och integritet ska vara grunderna för all verksamhet. Det 

innebär att man alltid måste respektera den enskildes integritet i alla situationer oberoende av 

dennes förmåga och hjälpbehov med mera. Om man utgår från detta innebär det bland annat 

ett erkännande av personens rätt att själv välja värderingar och utifrån dessa leva sitt liv. Man 

måste alltid vara medveten om att ju mer en person är beroende av andras stöd och hjälp, 

desto större är risken för integritetsintrång. Vidare menar man att insatserna ska präglas av en 

hög grad av individualisering och den enskilde skall ges största möjliga inflytande och 

medbestämmande över det stöd som ges. Innebörden av inflytande är bland annat att kunna 

bestämma själv i situationer som rör vardagslivet, men det kan även vara att ha möjlighet att 

påverka beslut på olika nivåer.  

 

Att ha inflytande över sitt liv och sin vardag är viktigt för självkänslan och upplevelsen av den 

personliga integriteten. Möjligheten till inflytande för personer med omfattande 

funktionsnedsättning blir till stor del beroende av omgivningens förmåga att skapa praktiska, 

psykologiska och organisatoriska förutsättningar. Detta eftersom personer med olika 

funktionsnedsättningar är så beroende av andras stödinsatser och att omgivningen därför 

måste göra sitt bästa för att förstå och respektera den enskildes vilja i alla situationer, och det 

är i dessa situationer särskilt viktigt att inflytande och självbestämmande garanteras. Den 

enskilde ska i största möjliga mån ha inflytande över insatserna som ges. (Grunewald & 

Leczinsky, 2001). Självbestämmande är en rättighet enligt LSS, och med det menas bland 

annat att inget tvång får utövas, det ska dessutom informeras och läras ut till de berörda vilka 

rättigheter den enskilde har. Vidare ska det finnas självbestämmande inom alla omsorger, då 
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individen själv bestämmer om åtgärden ska godtas. Det brukar sägas att man ger individen 

styrka som innefattas av begreppet empowerment (Grunewald, 2000). Ellingsen (2005) 

skriver att självbestämmande är bland det viktigaste för människans upplevelse av frihet. 

Vidare menar Wehmeyer (1999) att självbestämmande är en grundläggande mänsklig 

rättighet eftersom den är ett viktigt inslag i den personliga utvecklingen och en förutsättning 

för den egna identitetsutvecklingen: 

 

Gustafson & Molander (1995) skriver att en annan benämning för självbestämmande är 

autonomprincipen, som är en av grundpelarna i LSS. Ibland kan det finnas svårigheter för 

personer med utvecklingsstörning att utöva rätten till självbestämmande på grund av den 

intellektuella funktionsnedsättningen. Det finns även personer som har en så grav 

funktionsnedsättning att de inte kan bestämma alls. Wehmeyer (1998) menar också att 

karaktären på funktionsnedsättningens medför att personer med utvecklingsstörning har svårt 

att ta komplicerade beslut utan hjälp och stöd och på grund av detta riskerar de att ha mindre 

kontroll och självbestämmande över sin vardag. 

 

Inflytande hör ihop med självbestämmande och man har troligen ett sämre inflytande över 

livssituationen om det inte finns möjlighet att kunna bestämma över saker och ting (Gustafson 

& Molander, 1995). Exempelvis avgörs rätten att nyttja de insatser som LSS ger rätt till via en 

professionell bedömning av den sökandes behov. Vilket gör att man även på myndighetsnivå 

inskränker rätten till inflytande och självbestämmande för bland annat personer med 

utvecklingsstörning. Eftersom denna bedömning på senare år blivit alltmer restriktiv, fattas 

beslutet numera utifrån expertens bedömning och inte efter den enskildes uppfattning (SOU 

2000:38). 

 

Nirje (2003) belyser att det kan vara svårt att ha inflytande och anpassa sig till samhällets krav 

när man har en utvecklingsstöning, eftersom en del av den grundläggande 

funktionsnedsättningen består i att inte alltid kunna uttrycka sig klart och förstå konsekvensen 

av olika val och beslut. Man måste i så hög grad som möjligt ta hänsyn till den enskildes vilja, 

önskemål, krav, val och förhoppningar när man vidtar åtgärder som berör densamme. Att 

hävda sig inom familjen, bland vänner, grannar, arbetskamrater och andra människor eller i 

förhållande till en myndighet är särskilt svårt för den som har en utvecklingsstörning. Det har 

tagit lång tid för dessa att erövra en ändamålsenlig röst och representation i samhället samt få 

rätten att delta i beslut som angår dem själva. 
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Empowerment  

 

Grunden till nyttjandet av begreppet empowerment finner man i USA under 1960-talet då den 

sociala aktivistideologin och de sociala proteströrelser växte fram men även i de idéer om 

hjälp till självhjälp som var aktuella under 70-talet. Begreppet började användas i Sverige i 

slutet på 70-talet då man förde diskussioner om lokal utveckling, lokalt självstyre, aktivism, 

social mobilisering och liknande (Starrin, 2000).  

 

I handikapputredningens slutbetänkande (SOU 1992: 52) framkommer att en betydande 

skillnad existerar i välfärden mellan personer med funktionsnedsättningar och andra när det 

gäller bland annat rätten till självbestämmande. I Handikapp, välfärd och rättvisa (SOU 

1991:46) utgår man från en humanistisk människosyn, att människan är fri och ansvarig, 

skapande och social. Och stor vikt läggs vid att ingen får behandlas som ett objekt utan måste 

ses som ett subjekt, en person med vilja och förmågor. 

 

Starrin (2002) skriver att empowerment har kommit att bli ett flitigt använt begrepp bland 

dem som arbetar med utvecklingsfrågor och förändringsfrågor. Begreppet syftar till att varje 

människa ska få ha kontroll över sitt eget liv och få leva så självständigt som möjligt och det 

överensstämmer med avsikterna i LSS. Enligt författaren saknar begreppet en svensk 

översättning men menar att termen ger associationer till självbestämmande och delaktighet 

och även till självtillit, socialt stöd, stolthet, makt, egenkontroll, kompetens, medborgarskap 

och dylikt. Nyqvist Cech (1998) anser att empowerment har som mål att stärka människor 

med funktionsnedsättning och deras möjligheter och förmågor att själva förändra sin 

livssituation. Payne (2002) skriver att makt över beslut och handlingar som rör det egna livet 
uppnås genom att minska sociala eller personliga hinder och genom att stärka 

självförtroendet. Om man stärker den egna förmågan så flyttas makten över från omgivningen 

till individen. Utgångspunkten för empowerment är att stärka individer och grupper på ett 

sådant sätt att de får kraft att ändra de villkor som gör att de befinner sig i en svag och 

maktlös position. Man vill få igång processer, aktiviteter med mera som kan förstärka deras 

självkontroll, som i praktiken handlar om att individen får större självförtroende, bättre 

självbild samt större kunskaper och färdigheter (Askheim, 2007).  
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Empowerment ger enligt Payne (2002) människor i utsatta situationer makt för att kunna ta 

kontroll över sina egna liv. Författaren menar vidare att viktiga element i begreppet är att ha 

en känsla av kontroll över sitt liv och bestämma över sig själv.  

  

Från landsting till kommun 

 

Ända fram till 1960-talet var de offentliga insatserna för personer med utvecklingsstörning i 

huvudsak begränsade till ett liv på olika institutioner. Dessa hade en påtaglig medicinsk 

prägel eftersom den dominerade föreställningen var att det var de fysiska eller psykiska 

svagheterna eller begränsningarna hos individen som orsakade svårigheten att leva ett liv som 

andra. Men under 1960-talet började man istället fokusera på att samhället begränsade 

individen och man lyfte fram de problem som samhällets utformning medförde för personer 

med funktionsnedsättningar. Man ökade uppmärksamheten på att det var samhället som skulle 

förändras, inte personerna med funktionsnedsättningar och detta präglade samhällsdebatten. 

Handikapprörelserna började verka utifrån det nya miljörelaterade perspektivet och detta hade 

stor betydelse för den vidare utvecklingen. I samhället började man successivt att avskaffa de 

stora anstalterna och institutionerna. Normalisering och integrering blev målet för den nya 

nationella handikappolitiken (1999/2000:79).  

 

Servicen och stödet till personer med utvecklingsstöning som stat och landsting hade ansvar 

för flyttades under 1990-talet över till kommunerna och därmed har deras ansvar ökat. Men 

kommunerna har dock fått allt större frihet att själva bestämma hur organisationen ska 

utformas och hur resurserna ska användas med intentionen att detta skulle leda till en mer 

effektiv och bättre verksamhet (Brusén & Hydén, 2000). 

 

Tydliga mål för omsorgsverksamheten har stor betydelse för personalens motivation och 

arbetssätt, likväl som en verksamhet med bristande målsättning kan vara omotiverade för de 

anställda enligt Jacobsen och Thorsvik (2002). Möjligheten att bedriva god omsorg och ge 

god service kopplas ihop med kommunernas ekonomiska situation. Många kommuner har 

bland annat decentraliserat budgetansvar med inslag av privatisering och konkurrensutsättning 

av sociala verksamheter på grund av krympande ekonomiska ramar som ökat kraven på 

produktivitet och effektivitet: Det uttalas större krav och förväntningar på att enskilda ska ta 
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ett ökat egenansvar för sin välfärd och att anhöriga och frivilligorganisationer ska återta vård 

och omsorgsuppgifter från samhället enligt Brusén & Hydén (2000). 

 

Gruppbostaden 

 

Den stora institutionsavvecklingen påbörjades under 1970-talet men nådde sin kulmen under 

1980-talet och framåt. Den största förändringen för personer med utvecklingsstörning har 

varit från ett boende på stora vårdhem till eget boende ofta organiserat som egna lägenheter i 

gruppbostad, bostadsgrupper eller andra särskilda boendeformer (Ringsby-Jansson, 2002).  

 

Bostad med särskild service kan bli aktuellt då personer med funktionsnedsättning, trots stöd, 

inte klarar ett ordinärt boende. Insatsen kan bland annat utformas som gruppbostad. Med 

gruppbostad avses bostäder med gemensamhetsutrymmen och där stöd, service och vård kan 

ges alla tider på dygnet (Socialstyrelsen, 2007). I regeringens proposition (1992/93:159) 

framkommer att gruppbostad eller boende med särskild service skall ses som den enskildes 

permanenta bostad. Detta innebär dels att personen inte ska behöva flytta om omsorgsbehovet 

ökar och dels att det ställer vissa krav på bostadens standard. Gruppbostaden beskrivs i lagens 

förarbeten (prop. 1992/93/159) som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring 

gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. 

 

Socialstyrelsen (2007) menar att gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har 

så omfattande tillsyns och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av 

personal är nödvändig. Syftet med gruppbostad är, att vuxna personer med 

funktionsnedsättning som inte kan klara eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha 

möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. De gemensamma utrymmena 

bör placeras så att de kan fungera som den samlande punkten för de boende. De bör ligga i 

nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och vara lätta att nå. Ytorna bör vara 

så dimensionerade att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter och 

antalet boende i gruppbostad bör vara litet, endast tre till fem personer som bor i bostaden. 

Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga 

personer som bor i gruppbostaden garanteras goda levnadsvillkor.  
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Personalens roll och dilemman 

 

Folkestad (2000) menar att personer med utvecklingsstörning som är i stort behov av stöd 

befinner sig i en komplicerad situation när det gäller att utöva inflytande, de har enligt lag rätt 

(SFS 1993:387) att bestämma över sina liv men i en gruppbostad minskar inflytandet. Det 

minskade inflytandet tros till stor del bero på att personalen intar en kollektivistisk inställning, 

vilket leder till att den enskildes personlighet blir mer otydlig. Folkestad menar vidare att de 

boende är beroende av andras hjälp vilket gör det mycket svårt att utöva inflytande, 

funktionsnedsättningen hos personer med utvecklingsstörning berör de kognitiva förmågorna 

och graden av utvecklingsstörning kan variera, detta gör att deras självbestämmande blir en 

komplicerad process.  

 

Personalen har en svår och komplicerad balansgång mellan att ha tjänstemannaansvar och den 

som underordnar sig kundens behov och vilja. Utifrån sina kunskaper och erfarenheter kan 

personalen anse sig bättre lämpade att ta beslut för kunderna, vilket också kan påverka 

balansgången (jfr. SOU 2000:78; Ellingsen m fl, 2005) fastän brukarna har rätt att bestämma 

enligt lagstiftningen (SFS 1993:387 § 6).  

 

I gruppbostaden är det personalen som har den direkta relationen med de som bor där och de 

har stora möjligheter att påverka arbetets utformning och göra bedömningar av den konkreta 

hjälp som kunden behöver. Det finns dock en del faktorer som begränsar och påverkar 

relationen mellan personal och kunden, eftersom arbetet bygger på en närhetsprincip och 

ömsesidighet mellan dessa aktörer. Dilemmat mellan närhet och distans innebär en konflikt 

för personalen mellan att relatera till kunden som yrkesutövare och medmänniska (Folkestad, 

1997). Konsekvensen kan bli att personalen överför sina egna föreställningar om det goda 

livet istället för att utgå från kunden. Det kan även vara så att organisationen ökar avståndet i 

relationen för att effektivisera arbetet eftersom närhet ofta står i motsättning till snabbhet. 

Förhållandet mellan personalen och kunden är dels en social relation mellan människor och 

dels en relation som organisation och klient. Det är viktigt att denna dubbelhet ses och 

erkänns genom etisk reflektion (Blomdahl Frej & Eriksson, 1998). Karlsson (2007) menar att 

kundens möjlighet till självbestämmande beror på hur personalen använder sin förmåga och 

vilja att lyssna och bekräfta kundernas vilja vilket är beroende av kundernas förmåga att 

uttrycka sig och göra sig förstådda. Personalen utgår ofta ifrån det som de anser vara 
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kundernas bästa. Men de individuella behoven kan komma i bakgrunden då det ibland finns 

en ambition att alla kunder ska göra samma saker. 

 

Arbetet på en gruppbostad innehåller en viktig aspekt, nämligen att personalens arbetsplats är 

samma arena som kundens hem. Denna paradox kan utgöra grunden för problem eftersom ett 

hem och en arbetsplats ofta organiseras på olika sätt, medan hemlivet förknippas med 

flexibilitet och närhet kan arbetslivet organiseras utifrån formella regler och planering. Det 

verkar vara som mycket av det som sker i gruppbostaden har en prägel av planering eller 

målinriktning, vilket innebär att arbetslivets karaktär får stort inflytande på de boendes 

vardagsliv (Olin, 2003).  

 

Payne (2002) menar att personalen behöver ha ett socialpedagogiskt förhållningssätt då de 

utgår från den enskildes förmågor, möjligheter och kunskaper. Personalen på gruppbostaden 

har makt över kunderna genom sitt arbete eftersom de val och åsikter personalen har även kan 

komma att bli kunderna uppfattningar. Ansvaret att erbjuda konkreta alternativ blir av stor 

vikt, så att kunderna ges möjlighet att så självständigt som möjligt välja vilket som är bäst 

utifrån sina villkor. Det krävs tid och tålamod i det pedagogiska arbetet att hjälpa någon 

framåt där ett ideal är att synas så lite som möjligt men alltid finnas där när svårighet uppstår 

vilket är väldigt individuellt från person till person (Gustafson & Molander, 1995). 

 

Lingås (1998) definierar gruppbostaden som ett ”hem borta”. Han menar att på denna plats är 

man aldrig riktigt ”herre i sitt eget hus” och kan inte helt och hållet rå över sin bostad 

eftersom man har personal att förhålla sig till och grannar att i någon mån anpassa sig till. Det 

kan också finnas regler som är strängare än de man skulle ha upprätthållit i ett eget boende. 

Han lyfter fram att lägenheten i gruppbostaden dock är kundens privata hem, det mest privata 

denne har, något som är viktigt för personalen att bära med sig. 

 

Samhället och dess ansvariga politiker har ett ansvar och en uppgift att i kraft av sin makt, 

kunskap, erfarenheter och förståelse ge makt till personer med utvecklingsstörning så att de 

kan använda sin mänskliga potential, och inte att utöva makt. De har samma rätt att få sin 

jämlikhet respekterad som alla andra, detta är också personalen på gruppbostadens uppgift att 

uppfylla. Den etiska grunden för dem som är yrkesverksamma inom området och för den 

politiska verksamheten utgörs av detta och det handlar om praktisk tillämpning av 

demokratins rättigheter och rättsliga skydd för alla medborgare (Nirje, 2003). 
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METOD 

 

Syftet med studien var att belysa kundens möjligheter till självbestämmande i sin hemmiljö, i 

det här fallet gruppbostaden. För att ta reda på personalens uppfattningar om ämnet gjordes en 

kvalitativ studie med intervjuer. Holme & Solvang (1997) belyser att det fundamentala vid 

kvalitativ metod är att man genom att använda olika typer av datainsamlingsmetoder kan 

skapa en djupare förståelse av det problemkomplex man studerar. Kvale (1997) menar att 

syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Forskningsintervjun är en 

mellanmänsklig situation, ett samspel mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse. 

Det är ett forum av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom dialog. Dialogen är 

varken så anonym eller neutral som när en person svarar på en enkät eller så personlig som ett 

terapeutiskt samtal. Eliason (1995) menar att kvalitativa metoder ger oss möjlighet att nå 

kunskap om andra dimensioner och sammanhang som rör människors liv och den värld vi 

lever i än vad kvantitativa metoder kan. Kvale (1997) menar att man genom den kvalitativa 

forskningsintervjun får förståelse av och för ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv. Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad och försöker beskriva och 

förstå meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld. 

 

Genomförande/Tillvägagångssätt 

 

För att kunna informera om studien och få hjälp att hitta personal att intervjua togs kontakt 

med enhetschefer för olika gruppbostäder.  Informationsbrev (Bil. 2) lämnades till 

enhetscheferna som i sin tur lämnade dessa till informanterna, och tre olika gruppbostäder 

valdes ut till studien som jag valde ut vid kontakt med enhetschefen för respektive 

gruppbostad. Tanken var att gruppbostäderna skulle skilja sig åt så tillvida att graden av 

utvecklingsstörning hos de boende skulle variera från grav till lindrig utvecklingsstörning. Att 

använda sig av en kvalitativ intervju och göra en intervjuguide ger tillvägagångssättet en viss 

säkerhet då det görs intervjuer och genom intervjuerna får man olika svar och därför kan de 

bearbetas och jämföras med varandra (Jacobsen, 2006). Enhetscheferna valde sedan ut 

lämplig personal till intervjuerna och sammanlagt intervjuades sex personal från de tre 

gruppbostäderna. 

 



19 
 

Intervjupersonerna 

 

Intervjupersonerna var sex kvinnor i varierande åldrar och yrkeserfarenheten skilde sig också. 

Någon hade arbetat sedan 1980- talet medan någon endast arbetat något år. Alla var ordinarie 

personal och hade tillsvidareanställning. 

 

Intervjuerna 

 

Intervjuerna gjordes på de olika gruppbostäderna och tog cirka fyrtio minuter till en timma att 

genomföra. Intervjuerna utgjorde materialet för analysen och genom intervjuerna fick jag 

information om kundernas möjlighet till självbestämmande på gruppbostaden. Genom att 

använda mig av en bandspelare så kunde intervjuaren koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i intervjun, exempelvis orden, tonfallet och pauserna som intervjuaren sedan kan 

återanvända till för omlyssning (jfr. Kvale, 1997).  

 

Metoddiskussion 

 

För att få svar på syftet med studien har intervjuer genomförts med personal på tre 

gruppbostäder. Eftersom enhetscheferna valt ut respondenterna kan detta påverkat resultatet 

på studien. Enhetscheferna kanske medvetet eller omedvetet valde ut de personer som kan 

representera verksamheten bäst och vilket kan leda till att de mindre fördelaktiga delarna som 

eventuellt kan ha funnits i verksamheten inte kommit fram. Det absolut bästa hade varit att 

intervjua kunderna men eftersom många av dem inte kan kommunicera så var det varken 

rättvist eller genomförbart.  

Intervjuerna bandades och inspelningarna har förvarats så att ingen obehörig kunnat ta del av 

dem, då mitt arbete med uppsatsen avslutats har inspelningarna raderats. 

 

Analysarbetet 

 

När intervjuerna var genomförda lyssnades kassettbandet av och intervjuerna transkriberades. 

Därefter lästes materialet igenom metodiskt och efterhand kunde man urskilja olika teman. 

Intervjumaterialet har analyserats och jag har tittat på hur personalens beskrivningar liknar 
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och skiljer sig från varandra. Dessa teman sammanställdes sen var för sig och då fick man en 

bättre översikt och kunde hitta sambanden mellan dem. Utifrån sambanden utformades 

slutligen grundteman, dessa kopplades till syftet, bakgrunden och teoriavsnittet. Eliasson 

(1995) beskriver att i forskningsarbetet är uppgiften att söka sig vidare från det subjektiva 

upplevda för att se sammanhang och samband och försöka förstå och begripa. 

Alla respondenter har avidentifierats, vissa citat har ändrats i syftet att göra dem mer lättlästa, 

men innebörden är dock densamma. Då enhetscheferna på egna initiativ utsåg respondenterna 

kan man också fråga sig om man fått andra resultat om deltagandet varit på eget initiativ. 

 

Etiska aspekter 

 

Eftersom den här studien handlar om självbestämmande för personer med utvecklingsstörning 

hade det mest idealiska varit att intervjua de som berörs. Men man måste vara så pass 

högfungerande för att kunna föra sin egen talan i ett sådant ämne som detta. Jag anser då att 

man lämnar ute så pass stora grupper om man bara intervjuar de som kan tala för sin sak. Det 

känns heller inte etiskt rätt att prata med någon där man inte är säker på om de förstår 

innebörden av samtalet och vad det ska komma att användas till.  Därför beslutade jag mig för 

att ta upp frågan ur ett personalperspektiv.  
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ANALYS 

 

Analysen av materialet är en tolkning av det som framkommit vid intervjuerna. I analysen 

beskrivs kundernas möjlighet till självbestämmande på gruppbostaden utifrån personalens 

perspektiv. 

 

Självbestämmande 

 

På frågan om självbestämmande fanns med som mål i verksamhetsplanen visade det sig att de 

flesta respondenterna var osäkra. Övervägande var respondenterna överens om att det fanns 

men de kunde inte svara på vilket sätt det fanns med.  

 

Respondenterna är överens om att kunderna så långt som möjligt ska få bestämma över sina 

liv, men de medger att det samtidigt finns gränser för självbestämmandet. Ibland är det inte 

möjligt för kunderna att bestämma allt av olika skäl det kan vara av praktiska skäl men också 

av etiska skäl. Ibland kanske inte kunden kan uttrycka sin vilja då exempelvis tal saknas, då 

får man använda sig av andra metoder för att kunden ändå ska kunna ha möjlighet till 

självbestämmande. De framkommer att respondenterna till exempel brukar hjälpa kunderna 

till självbestämmande genom att ge dem olika alternativ att välja mellan till exempel olika 

förslag på mat och dryck, där kunden kan visa vad denne vill genom annan kommunikation än 

tal. 

En av respondenterna berättar: 

 

Vi brukar visa olika alternativ till exempel att någon får välja mellan gröt 
eller smörgås till frukost, då kan kanske en blinkning eller en grimas ge oss 
svar på om det blir ja eller nej. Då har vi ju ett självbestämmande även om 
det var styrt till viss del kan jag tycka. Men personen har ju fått bestämma i 
alla fall. 
 

 

Ibland när kunden kan uttrycka sig och lättare kan förmedla sin vilja verbalt kan man arbeta 

på ett annat sätt, genom att ända från planeringsstadiet inför måltiden involvera kunden i  
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vad de ska äta. Vilket bekräftas av följande citat: 

 

Vi planerar maten tillsammans. De har möjlighet att påverka vad de vill äta. 
Man diskuterar vad de vill äta och vi går igenom recept tillsammans. 

 

Respondenterna ansåg att det var av stor betydelse för kundernas självbestämmande att kunna 

tyda kundernas kroppsspråk, detta eftersom vissa av kunderna har svårt att tala eller helt 

saknar tal. Det finns dock andra former att visa sina känslor på, ett är att uttrycka sig genom 

olika gester. Det kan vara att blinka eller att höja armen som svar på ja eller nej. Därför är det 

otroligt viktigt att man som personal är lyhörd och lär sig att tyda kundernas kroppsspråk och 

signaler för att de ska ha en möjlighet till självbestämmande. Respondenterna uppgav att det 

tar lång tid att lära känna kunderna och deras olika egenskaper samt att detta sätter käppar i 

hjulet vilket framgår av följande utsaga: 

 

Ibland kan det vara så att man inte kan tolka vad personen vill bara för att 
man inte känner den tillräckligt, då kan man bli irriterad på sig själv för att 
man missade vad personen ville. 

 

Samtliga respondenter framhöll under intervjuerna att personalens attityder och olika synsätt 

många gånger påverkar vilken form självbestämmandet kan anta. De uttryckte att man ofta 

lägger egna värderingar i vad som är vackert och fult, vad som borde göra en glad och vad 

som borde göra en människa ledsen och så vidare. Respondenterna menar vidare att man 

ibland glömmer att kunden har egna föreställningar om hur de vill leva sina liv, även om det 

kan handla om de mest basala tingen så är det ändå väldigt viktigt. En av respondenterna 

berättar: 

 

Man måste ibland se bortom sig själv och vad man själv tycker är bra eller 
dåligt, men man har ju förutfattade meningar alltid. Men personen som jag 
är med kanske inte tycker om samma saker som jag, de kanske vill ha 
honung i sitt te medans jag bara vill ha mjölk. 

 

Självbestämmande är en mänsklig rättighet och en viktig grund i ett demokratiskt samhälle. 

och en del i den personliga utvecklingen, en förutsättning för att utveckla den egna identiteten 

och grunden till en god livskvalitet (Wehmeyer, 1999).  
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Respondenterna svarade i de flesta fall liknande på vad de menar med begreppet 

självbestämmande och de behövde i samtliga fall inte lång betänketid när de fick beskriva hur 

de definierar självbestämmande. Här följer ett par av svaren: 

 

Självbestämmande är att få bestämma själv vad man vill göra 

 

Självbestämmande är att varje person får forma sitt eget liv utifrån sina 
förutsättningar 

 

Kärnan i respondenternas svar var liknande allt igenom och man kan sammanfatta det som att 

respondenterna beskriver självbestämmandet som att få tycka och tänka som man vill med 

utgångspunkt från individen och dennes integritet (jfr Ekensteen 2006).  

 

I intervjuerna framkommer att självbestämmande även hör ihop med relationen till andra. 

Kunden kan lättare uppnå självbestämmande genom att ges möjlighet och hjälp till att hitta 

vägar till samarbete med personalen. Om man uppnår detta samarbete så är det inte lika lätt 

för personalen att bestämma ”över huvudet” på kunden i frågor som rör den samme. Kunden 

ska ges inflytande och kunna vara med och bestämma vilket kan jämföras med vad Barron 

(2000) och Ershammar (2006) skriver. Självbestämmande beskrivs utifrån individens förmåga 

och som en del kunder kan behöva hjälp med att uttrycka. Vilket bekräftas av följande utsaga: 

 

De är alltid med och bestämmer, vi är med och hjälper lägga upp 
planeringen, vi bestämmer ju ingenting över deras huvuden utan de är med 
och planerar vad de vill göra och vad de vill få ut, men sen behöver de 
naturligtvis hjälp med att lägga upp allt så att de får ihop vardagen 

 

Folkestad (2004) menar att personalen måste försöka hitta en balansgång mellan kundernas 

handlingsutrymme och kontroll. Kunden ska enligt Folkestad ges ansvaret för uppgifter som 

de vet att de klarar av och finnas till hands för att kunna stödja och hjälpa till vid behov, men 

denna hjälp och stöd får inte upplevas som kontrollerande. Struktur och planering kan vara ett 

sätt för personalen att ge kunderna handlingsutrymme i vardagen. Hur mycket personalen ska 

strukturera och begränsa kundernas självbestämmande beror på kundernas förmågor i olika 

situationer. Men för att tillvarata kundernas självbestämmande i vardagen med hjälp av 

struktur och planering bör det också finnas utrymme för flexibilitet och spontanitet. 
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Respondenterna beskriver självbestämmande som individens rätt att tycka, tänka och 

bestämma över sitt eget liv, respondenterna uppger som ovan nämnts att en del i 

självbestämmandet är att samarbeta med kunden, att lyssna på kunden och inte bestämma 

över huvudet på dem samt att vara lyhörd. Självbestämmande ingår i begreppet empowerment 

vilket avser att individer ska få makt över beslut och handlingar som rör deras eget liv (jfr 

Payne, 2002). 

 

Innebörden av självbestämmande för kunden 

 

Respondenterna menar att det är mycket viktigt för kunderna att ha självbestämmande i 

gruppbostaden och att detta är en självklarhet eller åtminstone borde det vara en självklarhet. 

Personalen tycker att de kan se hur stor innebörden av självbestämmande är för kunden 

eftersom det avspeglar sig i kundens sätt att vara.  En av respondenterna säger: 

 

Man märker att det betyder extremt mycket för kunderna när de får 
möjlighet att bestämma över sin egen situation så att säga, jag menar det är 
ju dem och deras liv det handlar om, eller hur? 

 

Respondenterna menar att många av kunderna är väl omhuldade av sina familjer och ibland är 

de inte vana att ta egna val eftersom någon alltid gjort valen åt dem Respondenterna anser att 

självbestämmande är viktigt för att stärka kundernas självförtroende och att man måste få göra 

egna val och få möjlighet till att både lyckas och misslyckas, och en av dem säger: 

 

De har blivit mycket mer självständiga och klarar av många fler moment än 
vad de gjort tidigare och det har att göra med att de får bestämma själv och 
växer med uppgiften att klara utav det. 

 

En av respondenterna uttrycker betydelsen för kunderna av att ha självbestämmande såhär: 

 

Det betyder väl lika mycket för dem som för dig. Det betyder allt men det är 
ju kanske inte alltid man kan ha självbestämmande i alla situationer för att 
det inte är hälsosamt eller nyttigt.  

 

Starrin (2006) menar att makt är ett behov av inre kontroll över det egna livet, att känna att 

man blir hörd, att känna att man blir accepterad. Det är viktigt att kunden får vara med och 
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besluta. Självkänslan stärks genom att få makt att ta beslut och att själv bestämma. Detta 

bekräftas av respondenternas åsikter om betydelsen att ha självbestämmande. 

 

Arbetet med självbestämmande för kunden 

 

I intervjuerna med respondenterna framkommer det att de ger kunderna möjligheter att själva 

bestämma och delta i både vardags och fritidsaktiviteter i gruppbostaden. Personalen arbetar 

utifrån varje kunds förmåga och intresse och försöker att individanpassa sättet att 

kommunicera och valet av aktiviteter, vilket framkommer av följande utsaga: 

 

Om någon har ett speciellt intresse så försöker vi se till att man får göra det, jag 
menar alla kan ju inte tycka om att göra samma saker bara för att man bor under 
samma tak, vi måste ju försöka se till individen också och inte bara till gruppen. 

 

Enligt Jönsson och Starrin (2000) bör den som arbetar inom omsorgsverksamheter 

uppmärksamma det behov av inflytande och självbestämmande som finns hos de individer 

han eller hon möter. Respondenterna berättar samstämmigt att man försöker möta den 

enskildes behov så gott det går så att kunden ska känna att de har möjlighet att påverka sin 

situation. 

 

Kommunikation  

 

Respondenterna berättar hur viktigt det är med kontakt och lyhördhet i arbetet med kunden, 

till exempel vad de tycker om, vad de inte tycker om och deras sätt att uttrycka sig. En av 

respondenterna säjer: 

 

Vi som personal måste öppna våra sinnen och inte stirra oss blinda på vad 
jag själv tycker. Man ska vara lyhörd och ge dem tid och erbjuda saker där 
de själv kan göra enkla val. 

 

Kommunikation är viktig för att kunden och personalen ska förstå varandra. 

Ljudframställningar av olika slag är ett exempel på kommunikation som ofta används av 

personer med stora funktionsnedsättningar att de har svårt att uttrycka sig verbalt och därav 

använder sig av andra uttryckssätt. Man måste som personal ta sig tid att lyssna, leva sig in i 

och se i vilket sammanhang uttrycken förekommer. Det är också viktigt att personalen 
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använder sin empatiska förmåga för att kunna tolka och förstå innebörden i det som kunden 

försöker uttrycka. Personalen bör enligt Furenhed (1997) se uttrycken i relationen till andra 

uttryck eller beteenden som förekommer samtidigt, för att förstå kundernas kommunikation. 

En respondent berättar: 

 

De kanske inte alltid kan visa vad de vill och därför är det min uppgift som 
personal att försöka i den mån de går i den fantasi jag har att erbjuda så 
mycket som möjligt för att se att kan det ha varit det här de vill göra och sen 
avläsa. 

 

I en gruppbostad ger man utrymme för självbestämmande i form av husmöten och 

veckoplanering och en respondent säjer: 

 

De har ju veckoplanering så då sitter man en dag med dem och planerar 
veckan som kommer och det lär de sig jättemycket av.  Vi har ju också 
husmöten då kan man vara med och få ha önskemål om vad man vill göra, 
om det är någonting man vill göra tillsammans. Och även inne hos var och 
en så är de med och bestämmer. 

 

Att få vara med och påverka är viktigt för alla människor och även för personer med 

utvecklingsstörning. Enligt Payne (2002) kan empowerment stärkas genom att personal som 

utför arbetet tillhandahåller information, engagerar sig i beslutsprocesser av olika slag och 

uppmärksammar den enskildes behov i arbetet.   

 

Personalen anpassar arbetssättet efter varje kund och uppmuntrar dem till att ha 

självbestämmande. Kunderna i de olika gruppbostäderna har olika funktionsnedsättningar och 

olika förmågor att kunna uttrycka sig. En del är mer verbala och tar för sig mer, medan andra 

inte lika tydligt kan visa sin vilja, vilket följande citat visar: 

 
Alla här är så bra på att kunna säga vad de vill göra och hur de vill ha det. 
Vi behöver inte hålla på att gissa hela tiden och det känns skönt och det ger 
oss en trygghet i våra beslut som vi gör för dem, ja med dem. 

 

För de kunder som har svårigheter att kommunicera är det svårare att utöva självbestämmande 

eftersom de inte uttryckligen kan säga vad de vill, en respondent berättar: 

 

Mycket handlar om att tolka och ta sig tid att förstå, det är viktigt att inte 
glömma det, de här personerna saknar ju inte vilja bara för att de har svårt 
att uttrycka den. 
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Furenhed (1997) menar att kommunikation är ett samspel där den ena personens uttryck 

tolkas av en annan som påverkas av egna tankar och känslor och handlingar. I intervjuerna 

framkommer att respondenterna anser att det är viktigt att uppmärksamma kundernas 

viljeyttringar även om de har svårt att uttrycka sig och därmed inte kan få fram vad de vill.  

 

Det är inte alltid enkelt att tolka men det är ett viktigt inslag i personalens arbetsuppgifter, 

vilket framkommer av följande utsaga: 

 

Ibland kanske man väntar ut ett svar som man vill ha och det är ju inte bra. 
Veta när man ska lägga sig och vad som är nyttig mat. 

 

Respondenterna menar att även kunder som inte har förmågan att uttrycka sin vilja också har 

behov av stimulans, uppmärksamhet och att ha självbestämmande. Respondenterna är överens 

om att kommunikation med kunderna är viktiga för att de ska få större möjlighet till 

självbestämmande. Payne (2002) menar att arbetet i verksamheterna ska utföras på ett sätt 

som främjar ömsesidighet, direkthet och lyhördhet för den enskildes behov för att uppnå ökad 

empowerment, en av respondenterna uttrycker sig såhär: 

 

Ibland får man prova sig fram och då ser man på deras reaktion om det var 
lyckat eller inte och om det inte är det så får man erbjuda ett annat 
alternativ. 

 

Respondenterna reflekterar över vikten att låta kunderna utföra moment själva. Man ger 

kunderna möjlighet till att utvecklas och bli mer självständiga genom att ta hänsyn till deras 

rätt till självbestämmande. Vidare anser man att de har en viktig uppgift i att finnas som hjälp 

och stöd för att kunderna ska klara vardagen och få möjlighet att själv bestämma och utföra 

aktiviteter. De beskriver att varje kund så långt som möjligt ska ha självbestämmande, vilket 

framgår av följande utsaga: 

 

Vi försöker att bara vara med som en skugga i vissa situationer och 
verkligen vara försiktiga med att hjälpa till. Ibland behövs det ju inte men 
kunden kanske ber om hjälp bara för att han inte ids eller är van med att 
alltid få hjälp. 

 

På gruppbostäderna utför personalen förutom de dagliga göromålen aktiviteter med kunderna 

enskilt eller i grupp. Kunderna får själv komma med förslag på vad de vill göra. Kunderna får 
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vara med och bestämma och personalen försöker i den mån det går att möta kundens behov. 

En respondent säger: 

 

Personalen måste vara lyhörd och se till deras behov, vi är duktig på att 
försöka belysa dem. Vi har satt in personal efter behov till exempel när det 
är någon högtid eller när det händer något i stan som festivaler och så. 

 

Detta kan jämföras med Jönsson och Starrin (2000) som menar att personalen genom att ta 

kundernas synpunkter och önskemål på allvar ökar deras möjligheter till empowerment. 

 

Hinder för självbestämmande 

 

När respondenterna skulle berätta om vad som kan vara hinder för självbestämmande fick 

merparten tänka efter lite innan de svarade. Av deras svar kunde man se att ekonomiska 

begränsningar, brist på handledning, utbildning och tidsbrist ansågs som de största hindrena.  

 

Ekonomiska begränsningar 

 

Respondenterna ansåg att ekonomin har stor betydelse för självbestämmande. Ekonomin i 

verksamheten har stor betydelse eftersom den styr bemanningen och personalen är ju ofta 

kundens verktyg för att kunna utöva rätten till självbestämmande, därför kan personalbrist inte 

anses som optimalt för kundens möjlighet till självbestämmande, vilket följande citat visar: 

 

Ibland skulle man verkligen vilja ta sig mer tid att arbeta på ett annat sätt, 
men det är ofta så mycket praktiskt som ska hinnas med för både dem och 
oss att vi helt enkelt inte har möjlighet och det är så tråkigt. 

 

Respondenterna uttrycker att dålig ekonomi utgör ett hinder, både när det gäller kundens och 

organisationens ekonomi. Antalet personal och kundens ekonomi kan begränsa kundens 

självbestämmande. Även om kunden har pengar så finns det inte alltid personal som kan följa 

med på den önskade aktiviteten. Personalstyrkan baseras utifrån verksamheten och dess 

budget. Men personalen uppger att de försöker att kompromissa och vara flexibla så att 

kunderna ändå ska kunna göra det som de vill. 
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En av respondenterna berättar: 

 
Vi har en kund som älskar att fara på FUB danser och då försöker vi att 
planera verksamheten så att kunden ska kunna fara. Det brukar alltid gå att 
ordna bara man förbereder det i god tid innan så att man vet och så. 

  

Carlsson (2005) menar att organisationen och dess regelverk kan hindra personalen genom att 

begränsa deras rörelsefrihet. Det påverkar även kundernas möjligheter att bli sedda och 

bekräftade samt få inflytande över insatsen. Respondenterna uppger att det kan vara svårt att 

få det att fungera och upplever ibland att de behöver vara fler anställda för att alla kunder ska 

bli sedda vilket inte alltid anses lika självklart för de som styr verksamheten eftersom det är 

en ekonomisk fråga. En av respondenterna uttrycker sig såhär: 

  

Vi försöker verkligen att arbeta individuellt, men att arbeta en mot en är inte 
en möjlighet med den bemanning vi har idag. Men om man är duktig på att 
planera i förväg och ser möjligheter istället för svårigheter så brukar det gå, 
men det blir ju inte optimalt för alla. 

 

Respondenterna uppger att ekonomin kan vara en begränsning i valet av aktiviteter. Men en 

av dem menar samtidigt att man inte bara kan skylla på ekonomin utan att även andra faktorer 

som oengagerad personal kan spela in.  

 
Hinder kan vara att vi är för lite personal så att man inte hinner, och när de 
ska iväg så att jag inte kan låta dem välja. Fast självbestämmande egentligen 
är viktigare än att komma i tid. 

 

Skau (2003) anser om att man ska vara försiktig med att skylla problem på knappa resurser 

eftersom det kan frånta personalen det personliga ansvaret.  

 

Handledning och utbildning 

 

Vikten av handledning och utbildning kom på tal i flera av intervjuerna. Utbildning skulle ge 

yrket mer status och ordentlig handledning skulle vara av stor vikt i arbetet med kunden. En 

av respondenterna berättar: 

 
En sporre till personalen är utbildning. Utbildningen kan leda till att man 
blir ännu mer engagerad. Det hänger så mycket på oss att de ska ha en 
chans. 
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De flesta av respondenterna önskade sig mer utbildning och handledning som man ansåg sig 

få i alldeles för liten utsträckning.  Man ansåg att detta skulle öka kvaliteten i deras arbete och 

vara till gagn för kunderna.  

 

Tid 

 

En del kunder behöver mycket hjälp och personalen uttrycker att det ibland går fortare att 

hjälpa till med exempelvis påklädning vilket hindrar kundens självbestämmande. 

Respondenterna berättar att i sådana situationer då det är tidspress måste påminna sig om att 

kunderna har rätt att ha självbestämmande. Detta framkommer av följande utsaga: 

 

Ibland kan man snabba på saker bara för att det ska gå fort utan att man 
tänker på det. Det är ju synd men så är det ofta. 

 

Respondenterna är väl medveten om kundernas behov av att klara sig själva för att det ska ha 

självbestämmande. Däremot behöver man påminna sig om att ge kunderna möjligheten till 

självbestämmande och undvika att ta över i situationer där det råder tidspress. En respondent 

säger: 

 
Ibland har de ju önskemål att de vill hinna göra saker. När de bodde hemma 
fick de ju hjälp av föräldrarna med tvätt och städning och nu ska de klara det 
själv och det tar ju ganska lång tid så att just det här att de har önskemål att 
de vill hinna göra saker som man måste säja nej till för att tiden inte räcker 
till är det som sätter käppar i hjulet. 

 

I omsorgsarbetet är det enligt Davies (1996) svårt att beräkna hur lång tid som går åt för varje 

moment eller aktivitet. Alla moment i omsorgsarbetet tar den tid som behövs, men samtidigt 

finns det inte alltid den tiden eftersom verksamheter i den offentliga sektorn och 

omsorgsarbete berörs av rationalisering och effektivitet. Tiden kan alltså vara ett hinder för 

kundernas självbestämmande. 

 
Personalens etiska dilemman 

 

Respondenterna berörde olika etiska problem som man kan stöta på i arbetet med kunderna.  
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Det kan röra sig om att bestämma hur länge det är lämpligt att vara ute på kvällen eller 

förhållandet till alkohol eller sex, vilket följande citat visar: 

 

Till exempel att klä sig i bikini mitt i vintern. Det finns dem som vill dricka 
alkohol men äter mediciner som säger att man inte ska det. Men sexualitet 
kan man inte heller alltid vara självbestämmande i om man tycker om något 
som inte ens är lagligt. 

 

Ibland kan sådana problemställningar sluta i konflikter bland kollegor, anhöriga och kunderna 

då oenighet eller missförstånd uppstår.  

 

Respondenterna kände dock att de oftast fick stöd i de beslut som de var tvungna att ta i vissa 

situationer, vilket framgår av följande utsaga: 

 
Om man står inför ett problem som till exempel en sexuell situation där 
kunden gillar någonting speciellt som är tillåtet på vissa sätt, då det är 
lagligt och man kan kalla det för fetisch. Men om man sätter den grejen i ett 
annat sammanhang kan den helt plötsligt bli olaglig och då har man ett 
problem. Sånt har vi haft problem med och då har vi tagit kontakt med i det 
här fallet ungdomsmottagningen och det har fungerat jättebra från alla håll.  
 

Men etik kan också enligt respondenterna beröra enkla saker som sker i vardagen, till exempel 

matsituationer där man måste styra upp måltiderna för att kunden saknar kunskap om vad en 

bra sammansatt måltid kan vara. Det kan även handla om etik när en kund inte vill borsta 

tänderna. En av respondenterna berättar: 

 

Ibland kan man lösa situationen med att inte ens fråga om det är självklart 
som en sådan sak att borsta tänderna. Så länge man ställer en fråga så måste 
man lyssna på svaret. 

 

Respondenterna uttryckte i flera fall att det kan uppstå ett etiskt dilemma i alla situationer där 

självbestämmande kanske inte fungerar och det blir ett etiskt dilemma när man inte kan följa 

allt de vill. Nirje (2003) anser att en del personer med utvecklingsstörning kan bli helt 

självständiga. Men för de flesta är relationen till personal mycket viktig, avgörande och 

livsviktig. Personalens uppgift är att i kraft av sin makt, kunskap, erfarenheter och förståelse 

ge makt till personerna med utvecklingsstörning så att de kan använda sin mänskliga 

potential, och inte att utöva makt över dem. Personer med utvecklingsstörning har samma rätt 

att bli respekterade som jämlika med alla andra samhällsmedborgare (SFS 1993:387).  
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Avslutande diskussion 

 

I studien framkom att personalen hade likvärdig syn på begreppet självbestämmande, även om 

man uttryckte sig olika så var innebörden densamma.  Man anser att självbestämmande är 

självklart och nödvändigt. Respondenterna tyckte att kunderna hade stora möjligheter till 

självbestämmande, men att det fanns vissa faktorer som gjorde att det inte gick att uppfylla till 

hundra procent. Arbetet med att ge kunderna självbestämmande bygger mycket på lyhördhet 

och att ta sig tid att ta reda på vad kunden vill. 

 

Man kunde se att kommunikation har stor betydelse för arbetet med att ge kunderna 

självbestämmande. Brusén (2000) belyser att förutsättningarna för ett klokt etiskt handlande 

ligger i förmågan till inlevelse och medkännande vid omsorg om människor. Det är viktigt att 

personalen har kännedom om olika förmågor hos de personer de arbetar med för att kunna 

tyda och tolka deras signaler på rätt sätt. Tideman (1996) menar att om inte personalen vet 

vad kunderna behöver hjälp och stöd med, kan självbestämmandet inskränkas. 

Det är alltså mycket viktigt att personalen kan tyda kroppsspråk hos dem som inte har någon 

verbal kommunikation. En sådan kunskap tar lång tid att utveckla och är en central del av 

yrkesrollen. Nirje (2003) menar att kunskap om att tyda kroppsspråk och beteenden är ett 

grundläggande krav som måste ställas på personalen. I studien framkom att respondenterna 

ofta handledde kunderna till självbestämmande, då de hade planeringar och så vidare.  

Respondenterna såg att kundens självkänsla ökade och att de växte när de fick möjlighet att 

göra val och bestämma i olika situationer. 

 

Respondenterna ansåg att det var viktigt att kunderna skulle ha självbestämmande och att det 

var ett viktigt arbete. Organisationen och verksamheten i sig inskränker självbestämmandet 

när man bor i en gruppbostad. Ibland kan det vara svårt att få ihop ekvationen när det är så 

många olika faktorer som till exempel, tid och ekonomi spelar in. Den som inte kan bestämma 

själv måste få hjälp att göra det. I en gruppbostad blir det personalens uppgift som i och med 

detta dras med ständiga etiska överväganden. Kommunens ekonomi påverkar också 

verksamheterna på olika sätt, bland annat personalbemanningen. Detta påverkar den enskildes 

möjligheter till självbestämmande då personalen helt enkelt inte har tid att förverkliga deras 

rätt. Brusén & Hydén (2000) menar att kommunernas ekonomi starkt hör ihop med 

möjligheten till att bedriva god omsorg och service.  
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Studien har visat att självbestämmande existerar i allra högsta grad men att möjligheterna till 

självbestämmande är begränsade på grund av väsentliga faktorer som ibland kan vara svåra att 

påverka som till exempel ekonomi. Men de faktorer som hör till personalens personliga 

egenskaper som engagemang, lyhördhet och ett öppet sinne är helt oberoende av ekonomi. Vi 

har kommit en bra bit på väg men ännu återstår mycket arbete. Med just ökat engagemang, 

lyhördhet och öppna sinnen kan vi skapa en framtid som ser ännu bättre ut än vad situationen 

ser ut idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Referenser 

 
Askheim, O-P.,(2007). Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerup, 2007. 

Barron, K. (2000). Kön och inflytande. I Brusén, P. & Hydén, L-C. (2000). I P. Brusén, & L-
C. Hydén (Red), Ett liv som andra. Livsvillkoren för personer med funktionshinder (pp. 95-
115). Lund: Studentlitteratur. 
 
Blomberg, B (2006). Inklusion en illusion? Om delaktighet i samhället för 
vuxna utvecklingsstörda. Umeå: Umeå Universitet 
 
Blomdahl Frej, G. & Eriksson, B. (1998). Social omsorg och socialpedagogik: filosofi, teori, 
praktik. Lund: Studentlitteratur 
 
Brusén, P. & Hydén, L-C. (2000). I P. Brusén, & L-C. Hydén (Red), Ett liv som andra. 
Livsvillkoren för personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Carlsson, K. (2000). Hjälpprocesser i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 
 
Davies, K. (1996). Omsorgens struktur – tidens kärna. I Eliasson, R. (Red.). Omsorgens 
skiftningar. Begreppet, vardagen, politiken, forskningen (pp. 36-51). Lund: Studentlitteratur. 
 
Ekensteen, V. (2006). Tre perspektiv på självbestämmande. I Brusén, P & Printz, A. (Red.). 
Handikappolitiken i praktiken (pp. 75-84). Växjö: Gothia. 
 
Eliasson, R. (1995). Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ellingsen, K-E. (red.). (2005) Selvbestemmelse for tjenstenytere. Oslo: 
Gyldendal Akademisk 
 
Ershammar, D. (2006). Tre perspektiv på självbestämmande. I Brusén, P & Printz, A. (Red.). 
Handikappolitiken i praktiken (pp. 84-95). Växjö: Gothia. 
 
Folkestad, H. (1997). Ramme inn og gi handlingsrom. Det medicinske fakultet og Det 
psykologiske fakultet: Universitetet i Bergen. 
 
Folkestad, H. (2000). Ambisjonen er å yte tillpasset hjelp. I Froestad, J., 
 
Furuhed, R (1997). En gåtfull verklighet. Stockholm: Carlssons Bokförlag. 
 
Grunewald, K. (1996). Medicinska omsorgsboken. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Grunewald, K. (2000). Etik och omsorg. I K. Grunewald (Red), Psykiska handikapp. Liber 
AB. 
 
Grunewald, K., & Leczinsky, C. ( 2001). Handikapplagen LSS. Kommentarer till lagen om 
stöd och service till funktionshindrade och till assistantersättningslagen. Göteborg: Norstedts 
Juridik AB. 
Gustafson, S., & Molander, L (1995). Stöd och omsorg för utvecklingsstörda. Stockholm: 
Natur och kultur. 



35 
 

Holme, I M., & Solvang, B K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Jacobsen, J-K. (2006). Intervju – konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jarhang, S. (1993). Inflytande i vardagslivet – närstudie av tre utvecklingsstörda personers 
inflytande i sitt vardagsliv. Jönköping: Hälsohögskolan. FoU rapport nr 1993:1. 
 
Karlsson, K. (2007). Funktionshinder, samtal och självbestämmande. En studie 
av brukarcentrerade möten. Linköping: LiU-Tryck 2007 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Kylén, G. (1985). En begåvningsteori. Stockholm: Ala. 
 
Lingås, L G. (1998). Över andras tröskel. Etik vid omsorgsarbete i andras hem. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Nirje, B. (2003). Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nyqvist Cech, B. (1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

Bilaga 1 

 
 
 

 

 
Institutionen för arbetsvetenskap 
Sociala omsorgsprogrammet 

 
 
Information och förfrågan om deltagande i studie. 
 
Självbestämmande är en laglig rättighet för alla människor och även de som har en 

utvecklingsstörning. Jag är studerande vid Luleå tekniska universitet där jag läser sista 

terminen på Sociala omsorgsprogrammet.och är jag är intresserad av ta reda på hur ni arbetar 

för att nå detta handikappolitiska mål. Eftersom du har gedigna kunskaper och stor erfarenhet 

av att arbeta med personer med denna funktionsnedsättning skulle jag gärna vilja intervjua 

dig. 

Denna studie är mitt examensarbete och kommer att publiceras i rapportform. Studiens syfte 

är att belysa personalens arbete för kundens möjlighet till självbestämmande i gruppbostaden  

Studien kommer att genomföras i form av en c-uppsats. 

Den kommer att finnas tillgänglig för läsning på universitets hemsida http://epubl.ltu.se/ 

 

Deltagandet i en intervju är frivilligt och kan när som helst avbrytas om så önskas. Intervjun 

spelas in på band och beräknas ta cirka en timme. Din identitet kommer inte att finnas med på 

inspelningen eller den utskrivna intervjun. Uppgifterna du lämnar kommer endast att 

användas i denna studie. Endast jag har tillgång till materialet under arbetets gång, sedan 

kommer det att förstöras. Det färdiga resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att 

ingen ska kunna identifieras. 

 

Har ni några funderingar angående denna studie så kan ni kontakta mig eller min handledare.  

 

Luleå den 22 mars 2010 
 
Maria Sundström  Handledare:  
tel: xxxxxx   Lena Widerlund 
   tel:xxxx 

 

http://epubl.ltu.se/
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Bilaga 2 

 
 
 

 

 
Institutionen för arbetsvetenskap 
Sociala omsorgsprogrammet 

 

 

Intervjufrågor 

 
 
1. På vilket sätt finns kundernas självbestämmande med som mål i er verksamhetsplan? 

2. Vad anser du att självbestämmande är? Ge exempel! 

3. Beskriv vad du tror att det betyder för kunderna som bor här att ha självbestämmande? 

4. Berätta hur ni arbetar ni för att ge kunderna möjlighet till självbestämmande?  

5. Kan du beskriva situationer när du upplever att möjligheterna till självbestämmande 

fungerar bra? 

6. Kan du beskriva situationer när du upplever att möjligheterna till självbestämmande 

fungerar mindre bra? 

7. Vilka möjligheter eller hinder anser du det finns för att nå målet självbestämmande? 

8. Finns det tillfällen när det uppstår etiska dilemman för att uppfylla målet 

självbestämmande och ert ansvar som personal? I så fall hur löser du den situationen? 

Vilket stöd känner du att har i en sådan situation?��
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