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Abstrakt 
 

Genom studien har jag undersökt hur personal på LSS-boenden beskriver sin yrkesroll samt hur 

de beskriver vilken funktion de har för den boendes delaktighet i samhället. Studien har 

genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra deltagare där ambitionen varit att ha 

en så reflexiv ingång som möjligt i intervjusituationerna. Efter insamlandet av data har 

intervjumaterialet analyserats genom meningskoncentrering, där det koncentrerade fått möta en 

modell för delaktighet. Ur analysen har det framträtt hur viktig personalen är för delaktighet ur 

vissa synvinklar, men att mycket också ligger på en mer organisatorisk nivå. Det lyfts också 

fram hur normer och människosyn i det omgivande samhället är ett stort hinder för delaktighet 

för individer som har boendeinsatser via LSS. Det går i studiens resultat även att identifiera 

förbättringsområden och visioner för full delaktighet i samhället, även om vägen dit fortfarande 

är ganska lång.  
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Introduktion  
 

Betydelsen av delaktighet uttrycks i en roman av författaren Torgny Lindgren (1984) som att 

vi utan den inte finns till. Kanske är det just viet som inte finns till, att sammanhanget går 

förlorat utan delaktighet. Ett ord som blivit en samlande term för hur samhället möter och ser 

alla människor och deras perspektiv (Hansson & Nordmark, 2015). 

Ingången till den här studien är för mig en blandad kompott av intresse för strukturer i samhället, 

en mångårig yrkesbakgrund som stöd för personer med funktionsnedsättning och en nyfikenhet 

på inkludering, delaktighet och dess mekanismer. Detta ledde mig fram till en B-uppsats 

(Söderholm, 2016, opublicerad) där jag försökte avtäcka och problematisera 

specialpedagogiska diskurser i bland annat Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387). Även den här studien kommer befinna sig i LSS-fältet 

och jag kommer under introduktionen förklara lagen, personkrets och central terminologi mer 

ingående.  

Med lång personlig erfarenhet av arbete på olika LSS-boenden såg jag vikten av att 

problematisera baspersonalens yrkesroll och relation till individerna som använder 

boendeinsatser enligt LSS (SFS 1993:387). En intressant del i relationen mellan den 

professionelle som ger stöd i insatsen och den som använder sig av insatsen är hur den påverkar 

delaktighet i samhället för den enskilde. I LSS-lagen (SFS 1993:387) och i nationella riktlinjer 

finns en strävan efter att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Anledningen 

till att delaktighet för personer med funktionsnedsättningar så tydligt betonas i riktlinjer och 

nationella policys går att spåra i den isolering och institutionalisering som denna grupp tidigare 

utsatts för (Mallander & Tideman, 2004; Bigby, 2012).  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka och problematisera hur personal på LSS-bostäder beskriver 

och resonerar kring sin yrkesroll och dess påverkan på den boendes delaktighet i samhället. 

Avsikten är att besvara detta syfte genom följande frågeställningar: 

 Hur beskriver personal på LSS-boenden sin yrkesroll utifrån ett 

delaktighetsperspektiv?  

 Hur beskriver personalen sin påverkan på hur delaktig den boende är i samhället? 
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Bakgrund 
 

Historik 

För att förstå hur vi hamnat i dagens situation med en LSS-lagstiftning, med insatser som 

personer kan beviljas och en strävan och målbild av ökad delaktighet i samhället är det viktigt 

att se bakåt. Innan Sveriges offentliga sektor var utbyggd och innan industrialiseringen fick den 

som inte kunde försörja sig själv bli försörjd av primärt den närmsta familjen, släkten eller 

socknen (Peterson, 2000). De som på den tiden ansågs vara så kallade mentalsjuka eller 

sinnesslöa sorterades ofta tidigt ut och placerades på hospital eller anstalter (Peterson).   

De första tankarna om fattigas rätt till understöd och stöttning dök upp mot slutet av 1700-talet. 

Dessa idéer gällde främst personer som var oförmögna att arbeta på grund av exempelvis en 

kronisk sjukdom. Olsson och Qvarsell (2000) beskriver hur idéerna så småningom fick fäste i 

lagstiftningen genom 1847 års fattigvårdslagstiftning. Ett annat sätt att se på lagstiftningens 

framväxt presenteras av Peterson (2000) som hävdar att begreppet handikapp skapades som en 

social biprodukt av industrialiseringen. Peterson förklarar det som att när personer med 

funktionshinder inte kunde fullgöra de uppgifter som de nya industriarbetena krävde, blev dessa 

människor ett socialt problem som samhället var tvungen att lösa. Fattigvårdslagstiftningen 

jämställde alla som inte kunde försörja sig, och tog alltså inte hänsyn till funktionsnedsättningen 

i sig (Olsson & Qvarsell, 2000). Under 1800-talet ökar intresset för att kategorisera och särskilja 

olika grupper av handikappade från varandra, efter funktion (Olsson & Qvarsell, 2000). En del 

grupper hamnade i närmast skolliknande anstalter där upplysningstidens människosyn, med den 

rådande idén om att de flesta människor var utbildningsbara (Olsson & Qvarsell). De grupper 

som vid den tiden sågs som obildbara förvarades i anstalter, utan något tydligt syfte annat än 

för att gömma undan vissa grupper från resten av samhället (Olsson & Qvarsell).  

Utvecklingsläran, fysiologin och patologin är exempel på fält där kunskaperna om olika 

handikapp och sjukdomar blev bättre och ökade. I utvecklingens spår dök det även upp olika 

pseudovetenskaper som i sin form försökte likna vetenskap, men som saknade den 

vetenskapliga genomlysningen. Många av dessa fokuserade på ärftlighet och det fanns en 

övertygelse om att många sjukdomar och handikapp berodde på ärftliga anlag (Olsson & 

Qvarsell, 2000). Olson och Qvarsell visar hur detta ledde till ett ökat intresse för 

befolkningspolitik och fortplantningsåtgärder, och att det främst drabbade den grupp som 

tidigare klassificerades som utvecklingsstörda. De som drabbades hårdast av åtgärderna var de 

kvinnor som steriliserades efter att en steriliseringslag trätt i kraft 1935 (Olson & Qvarsell). I 

början av 1900-talet övertogs många institutioner av kommuner och landsting, men 

institutionerna var fortfarande en egen isolerad värld. I denna värld började dock 

gruppidentiteten bildas, en identitet som ledde fram till organisering i kamratföreningar som 

var grunden till senare tiders handikappföreningar (Peterson, 2000). Från mitten av 1900-talet 

började tanken om mänskliga rättigheter och delaktighet för alla människor växa fram och 

anstalterna ifrågasattes (Peterson, 2000). Detta ledde till en övergång från stora anstalter till 

mindre enheter i offentlig vård i kommuner och landsting. Denna decentralisering medförde 

dock att det blev stora skillnader mellan kommunerna. I en del kommuner var stödet och 
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insatserna mycket sparsamt tilltagna där ett minimum av resurser spenderades på den enskilde, 

medan det i andra kommuner kunde råda en praxis där mer resurser användes (Peterson, 2000).  

Snedfördelning blev ett problem som behövde åtgärdas från politiskt håll och resulterade i 

Handikapputredningen 1989. Utredningen utmynnade bland annat i en pluslagstiftning LSS 

(SFS 1993:387), lagen om stöd till vissa funktionshindrade, som träder in när Socialtjänstlagen 

(SoL, SFS 2001:453) inte räcker till (Peterson, 2000). Lagstiftningen syftade till att ”tillförsäkra 

även personer med omfattande funktionsnedsättningar självbestämmande, valfrihet och 

personlig integritet” (Ekensteen, 2000, s. 115). Peterson (2000) visar på hur LSS betonar den 

starka individen och hur dennes behov och livsstil ska styra insatsernas utformning. 

Vad går att säga om lagens måluppfyllelse? Har LSS nått fram till målen om att stärka individen 

och dess delaktighet i samhället? Peterson (2000) säger att det finns ett gap mellan 

målformuleringarna och vardagens levnadsvillkor, där ”funktionshindrade fortfarande lever 

med betydande arbetslöshet, med generellt sämre ekonomisk standard, med en passivare fritid, 

med för många mindre socialt kontaktnät” (s. 219). Ur delaktighetssynpunkt identifierar 

Gynnerstedt och Blomberg (2004) att det finns mycket som kan förbättras och att det största 

problemet för delaktighet i samhället är omgivningens attityder. 

 

LSS 

Som jag beskrivit i den historiska bakgrunden ledde utvecklingen, genom olika processer, kamp 

och steg fram till lagar för att säkerställa vissa gruppers mänskliga rättigheter. I lagen LSS 

(1993:387), som är en lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, finns tio insatser för 

särskilt stöd och service listade som personer inom lagens tre personkretsar kan få del av. Som 

citatet här nedanför visar är det tydliga uppdelningar mellan personkretsarna.  

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 

personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande 

och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller 

service. (LSS, SFS 1993:387, 1 §) 

Den här studien fokuserar på personkrets 1, med tanke på att det oftast är den personkretsen 

som får bostadsinsatser enligt LSS som avser ”bostad med särskild service för vuxna eller annan 

särskilt anpassad bostad för vuxna” (SFS 1993:387, 9§ 9). Lagen beskriver också hur det i 

insatsen ingår såväl omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.  

I propositionen (Prop. 1992/93:159) som låg till grund för LSS beskrivs den stora betydelse 

som den egna bostaden har för en människas identitet. Att bostaden ur en delaktighetssynpunkt 

är den arena, tillsammans med arbetsplatsen där du umgås, bygger relationer med andra och är 

delaktig i samhällslivet (Prop. 1992/93:159). Med tanke på att många personer som räknas till 

personkrets 1 ofta spenderar mycket tid i sin lägenhet, blir bostaden för dessa människor en 

ännu viktigare plattform (prop. 1992/93:159). Hur bostaden ska se ut eller vara organiserad 

regleras inte i lagstiftningen, men målet är att individen ska kunna leva och bo ungefär som 
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andra människor bor, i en fullvärdig bostad utan en känsla av institution, och där bostaden 

respekteras som individens permanenta och privata hem (SOU 1999:21). 

Boendeformerna beskrivs av Socialstyrelsen (2007) som tre huvudspår där de två första, 

gruppbostad och servicebostad klassificeras som ”bostäder med särskild service”, medan det 

tredje huvudspåret annan särskilt anpassad bostad inte innehåller någon skrivelse om särskild 

service. Intervjudeltagarna i den här studien arbetar som personal i gruppbostad och det är från 

det perspektivet som delaktighet och yrkesroll undersöks.   

Som tidigare nämnts är LSS (SFS 1993:387) en pluslagstiftning till SoL (SFS 2001:453). Lewin 

(2011) förklarar hur LSS har en högre ambitionsnivå än SoL och definierar målet med 

insatserna som goda levnadsvillkor till skillnad mot SoL, med sin lägre målsättning om skäliga 

levnadsvillkor. Dessa villkor legitimerar enligt Lewin att ett minimum av resurser läggs på den 

enskilde individen. Insatserna som beskrivs i LSS avser att ge goda levnadsvillkor, men genom 

insatserna hamnar den enskilde i en beroendeställning gentemot politiker, tjänstemän och 

personal (Lewin). Mötet mellan det offentliga samhället som utför en insats och medborgaren 

som tar emot en insats anger en maktrelation och Lewin beskriver det som att ingen jämlikhet 

existerar i offentligt bemötande. Denna ojämlikhet inom vård och omsorg grundar sig i att det 

är det offentliga som bemöter den enskilde, aldrig det omvända (Lewin). 

Tanken bakom propositionen (Prop. 1992/93:159) som gav upphov till LSS, var dock inte att 

skapa en ojämlik relation mellan insatsgivare och den som är i behov av insatsen utan snarare 

bottnade propositionen i en humanistisk människosyn och medborgarskapstanke. Den innebär 

att varje människa är en individ med ett värde i sig och lika mycket värd som någon annan 

oavsett funktionsnedsättning eller inte. Lewin (2011) poängterar att medborgarskapstanken 

framförallt betonar att de som innefattas av insatser enligt LSS framförallt är medborgare som 

alla andra.  

De värden som genomsyrar LSS går att dela in i värden som handlar om hur stödet ska ges, 

respektive vad stödet ska leda fram till. Målet med insatserna är att ha möjlighet att leva som 

andra, vara självständig och nå full delaktighet i samhällslivet, medan vägen dit ska genomsyras 

av självbestämmande, integritet och frivillighet (Lewin, 2011). Personalens uppgift är att arbeta 

med dessa värden för att insatserna ska nå fram till målen om goda levnadsvillkor, 

självständighet och delaktighet, men när det gäller delaktighet skiljer sig åsikterna åt om vilken 

betydelse personalen har för att uppnå delaktighet i samhällslivet. Lewin (2011) beskriver hur 

personalen har små möjligheter att påverka för att uppnå full delaktighet i samhällslivet, att den 

stora påverkan ligger på politisk nivå. Det som Lewin säger står delvis i motsats till 

internationell forskning (Bigby & Wiesel, 2011; McConkey & Collins, 2010) som visar på hur 

personalen i sitt dagliga arbete kan underlätta eller försvåra för individers delaktighet i 

samhällslivet. En djupare belysning av denna forskning sker under forskningsöversikten senare 

i studien.  
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Definitioner 

Orden som används för att beskriva personer eller grupper har betydelse och kraft. En del ord 

får så mycket negativ kraft att dessa blir det som Goffman (2011) kallar för ett stigma, något 

som påverkar individens identitet och självbild. Vissa termer för diagnoser eller tillstånd kan 

också förvrängas från att vara ett namn på en diagnos till att bli en nästan kronisk identitet.   

Inom det fält som den här studien äger rum sker ett utbyte av termer i relativt snabb takt. Det 

ord som användes i forskning och facklitteratur för tio år sedan kan idag nästan betraktas som 

ett ålderdomligt och kränkande ord. Ett exempel på detta är termen handikapp, som 

Socialstyrelsen idag inte alls rekommenderar användning av. Handikappbegreppet var länge 

starkt i Sverige, med dess närbesläktade och starka handikapporganisationer och 

handikappforskning (Gustavsson & Szönyi, 2004). Internationellt fanns en vilja att skapa mer 

globalt enhetliga begrepp och terminologi och detta ledde fram till att FN-organet, WHO:s 

klassifikationsdokument ICF (International classification of functioning, disability and health, 

World Health Organization, 2008). Med ICF:s införande började det svenska 

handikappbegreppet fasas ut, eftersom det hade en delvis annan innebörd än engelskans 

’handicap’ och därför sågs som problematiskt (Gustavsson & Szönyi, 2004).  

Ett av de begrepp som fortfarande används och kommit att ersätta handikapp är funktionshinder, 

ett begrepp som bland annat Lewin (2011) använder på grund av att det signalerar att individers 

svårigheter inte endast kan ses som egenskaper. Begreppet ”funktionshinder” definieras av 

Socialstyrelsen (Hämtad 2017-08-31) som ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär 

för en person i relation till omgivningen”. Om någon är funktionshindrad så föreligger det 

visserligen en funktionsnedsättning, en nedsättning i funktion, men det är ett annat fokus på 

omgivande faktorer och omständigheter som blir hindrande eller begränsande (Lewin, 2011). 

Funktionsnedsättning är ett ord som är knutet till funktioner av olika slag, må dem vara fysiska, 

psykiska eller kognitiva och Socialstyrelsen (Hämtad 2017-08-31) förklarar 

”funktionsnedsättning” som ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga”. Det finns även termer som är så nya att de inte hunnit få fäste i 

forskarvärlden annat än på grundnivå. Som så ofta är människors livsvärldar före i utvecklingen 

och många definierar sina egna situationer utifrån dessa nya begrepp. Funktionsvariation är en 

av dessa termer som mest beskrivits och använts i uppsatser på C-nivå (Glad, 2016) och syftar 

på att det finns en standardfunktion och variationer från den standarden. Fördelen med en sådan 

term är att den inte innehåller en värdering, där något är sämre eller en nedsättning av något, 

eller ett hinder.  

 

Det skiljer sig också mellan hur en individs diagnos benämns och hur den individ som behöver 

stöd via en insats benämns. Hur den som beviljats stöd enligt LSS ska benämnas tas upp av 

Lewin (2011) som beskriver hur termen ”brukare” ogillas av många personer med 

funktionshinder eller funktionsnedsättning. Lewin lyfter istället fram termen stödanvändare 

med hänvisning till att den fokuserar på individen som ett aktivt samverkande subjekt. 

Socialstyrelsen (Hämtad 2017-08-31) betonar att termen brukare bör ses som ett övergripande 

ord för alla som erhåller individuella insatser från socialtjänsten, men att det är olämpligt och 

skapar ett avstånd att säga brukare om en mindre, eller specifik grupp eller om en individ. I den 
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här studien är det individer som har rätt till boende enligt LSS (SFS 1993:387) och deras 

delaktighet i samhället som indirekt är i fokus och då är orden som benämner gruppen och 

individerna betydelsefulla. Olika namn där stödanvändare, det begrepp som Lewin (2011) 

förespråkar inte tycks fått så stor spridning, medan socialstyrelsen (Hämtad 2017-08-31) 

uttrycker att begreppet gärna får vara mer alldagligt såsom hyresgäst.  

 

Yrkesrollen 

Efter att ha belyst bakgrunden till LSS, fältets aktuella terminologi och de aktuella definitioner 

som är nödvändiga för förståelse av fältet och personkretsen av människor som har rätt till 

insatser enligt LSS (SFS 1993:387), vänder vi nu blicken mot den professionelle, den personal 

som befinner sig närmast individen och som är den som ger stöd och utför insatser utifrån 

individens önskemål och stödbehov. Socialstyrelsen (SOSFS 2014:2) beskriver vilka kunskaper 

och färdigheter som den enskilde personalen behöver behärska för att kunna göra ett fullgott 

arbete. Det rör sig om kunskap om LSS (SFS 1993:387) och SoL (SFS 2001:453) och deras 

övergripande mål och regelverk, om FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, kunskap om annan relevant lagstiftning, t ex offentlighet och sekretess 

och kunna följa dessa lagar i sin dagliga dokumentation (SOSFS 2014:2). Förutom detta ska 

personalen ha förståelse för människors levnadsvillkor och olika behov och livsfaser och 

kunskap om rätten till självbestämmande, integritet och inflytande.  En annan kompetens består 

i att bemöta den enskilde med respekt och ha kunskap om kommunikation och olika typer av 

alternativa kommunikationssätt och hjälpmedel, samt kunna kommunicera på ett bra sätt i olika 

situationer (SOSFS 2014:2). 

Socialstyrelsen (SOSFS 2014:2) uttrycker även vikten av att äga kunskap om 

funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar människors liv och delaktighet. Det vilar på dem 

som arbetar närmast individen att ha goda kunskaper om hälso- och ohälsofaktorer, läkemedel 

och dess användning, habiliterande och rehabiliterande arbetssätt och veta hur bästa möjliga 

stöd kan ges i det som rör den personliga omsorgen. Den sista delen av socialstyrelsens (SOSFS 

2014:2) riktlinjer, eller kravlista för yrkesrollen handlar om faktorer som syftar till att främja 

delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor, ”förmåga att stödja och stimulera den 

enskilde att delta i samhällets gemenskap utifrån hans eller hennes individuella behov och 

önskemål […] förmåga att stödja den enskilde i samband med informella och formella 

kontakter” (s. 7). Utifrån dessa färdigheter och förmågor ska personalen bedriva det dagliga 

praktiska arbetet och i samarbete med och utgångspunkt från den enskilde skapa ett individuellt 

anpassat stöd.   
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Delaktighet 

Att få känna sig med och inte utanför, att tillhöra och tillföra i ett sammanhang, ett samhälle 

eller en grupp är kärnan i den delaktighetstanke som är tätt sammanlänkad med synen på 

människan och medborgaren i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Delaktighet går 

enligt Hansson och Nordmark (2015) att se som en del av ett större kluster av andra ord som är 

sammanlänkade via centrala dokument som utgörs av bland annat FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter, WHO:s klassifikationer och socialstyrelsens riktlinjer. Utifrån detta går 

det att se delaktighet som ett politiskt begrepp, men inte enbart ett politiskt begrepp (Hansson 

& Nordmark). Mallander och Tideman (2004) beskriver hur det är människors känsla av 

delaktighet som skapar samhällen och sammanhang på olika arenor. Ur det perspektivet är det 

måhända ett haltande eller ofullständigt samhälle om inte alla känner sig delaktiga. Strävan 

efter och rätten till delaktighet i samhället har kommit att bli central i den nationella såväl som 

den internationella handikappolitiska debatten (Mallander & Tideman, 2004). I ett svenskt 

perspektiv är den Nationella handlingsplanen från 2000 viktig för delaktighetsarbetet (Prop. 

1999/2000:79). Den uttrycker en vision och omformulerar människor från patient till 

medborgare. På ett internationellt plan beskriver Bigby (2012) hur det i Australien och flera 

andra länder finns nationella policys som betonar full delaktighet och social inkludering.  

Att gå från patient till medborgare för med sig för den enskilde både skyldigheter och rättigheter 

i relations till samhället (Gynnerstedt & Blomberg 2004). Vidare förklarar Gynnerstedt och 

Blomberg hur medborgarskapet går att se som ett medlemskap i en gemenskap eller i ett 

samhälle. Denna definition av medborgarskap, ligger väldigt nära vissa definitioner av 

delaktighet, där exempelvis Sköld beskriver delaktighet som ”att få vara med på arenor som är 

utmärkande för samhällslivet” (Sköld, 1997, s. 23). Den centrala definitionen ur ett 

internationellt perspektiv är den som ICF (WHO, 2008) använder, där delaktighet beskrivs stå 

för engagemang i en aktuell livssituation. Formuleringen har sina brister eftersom den tycks 

sakna en nivå av interaktion eller gemenskap, något som Lewin (2011) menar är viktigt för 

delaktigheten. Det krävs ett samspel mellan individer, företeelser eller omständigheter i 

exempelvis ett socialt sammanhang för att det enligt Lewin kan vara fråga om delaktighet.  

En annan term som ibland används tillsammans med delaktighet eller på egen hand är ordet 

inflytande. Ordet innehar en maktaspekt där individer har inflytande över t.ex. en process eller 

sin vardag, men termen är också problematisk. Kritiken riktas mot att den riskerar otydliggöra 

maktrelationen mellan insatsgivare och insatsmottagare (Karlsson & Börjesson, 2011). 

Författarna (Karlsson & Börjesson) betonar dessutom hur inflytande möjligen kan ses som ett 

sätt att dölja verklig makt genom att individen ges en känsla av medbestämmande, ett 

medbestämmande som upphör att gälla då verkliga konflikter mellan den som ger hjälp och den 

som tar emot hjälp kommer upp till ytan. Kanske är det just otydligheten angående ordet 

inflytande som gjort att termen delaktighet fått mer genomslag i debatten och forskningen? 

Inflytande på vad och från vilken position är följdfrågor som ofta saknas, vilket måhända gjort 

att begreppet kommit att användas med diffus mening i olika dokument och riktlinjer.   
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I den här studien använder jag mig av begreppet delaktighet dels för att det används inom aktuell 

forskning, men också för att delaktighet delvis är begrepp som redan finns inom det fält där 

studien äger rum. Som nämnts tidigare så går delaktighet att se subjektivt, som känslan av att 

vara inkluderad och delaktig i ett sammanhang (Gustavsson, 2004).  Gustavsson är också inne 

på att det går att vara delaktig i olika grad i ett sammanhang, från väldigt lite till full delaktighet. 

I ett försök att gradera delaktighet och skapa ett teoretiskt instrument för att kunna utläsa de 

objektiva aspekterna av delaktighet har Shier (2001) genom sin delaktighetsmodell preciserat 

olika nivåer för delaktighet. Modellen har sitt ursprung i arbetet för barns rättigheter, men är 

intressant att se på ur ett vidare perspektiv. Hos Shier finns fem aspekter av delaktighet som 

består i att (1) bli lyssnad på, (2) få stöd att komma till tals, (3) att önskningar, åsikter och 

upplevelser beaktas, (4) att involveras i beslutsprocesser och (5) att dela makt och ansvar över 

beslutsfattandet. En annan analysmodell för delaktighet står Sköld (1997) för, som beskriver att 

det går att se på delaktighet med hjälp av objektiva kriterier. Sköld delar in kriterierna i tre delar 

där individen (a) ingår och är med i samhällslivet, (b) har tillgång till samhällets centrala 

resurser i en normal omfattning och (c) känner sig delaktig som andra.  Det sista kriteriet är av 

subjektiv natur, där Skölds modell, skiljer sig från Shiers (2001) och på ett intressant sätt låter 

det subjektiva gå över till ett objektivt kriterium. Dessa båda modeller är det teoretiska ramverk 

genom vilka jag har för avsikt att analysera den här studiens insamlade data.   

 

Forskningsöversikt 

Den svenska forskningen på området har ett spår som handlat om att se på hur levnadsvillkor 

för personer med funktionsnedsättning ser ut i jämförelse med hur det ser ut för människor utan 

funktionsnedsättning. Dessa levnadsnivåundersökningar visar på en tydlig förbättring i 

levnadsvillkor och delaktighet i form av tillgänglighet, men samtidigt en minskad delaktighet 

och social inkludering och ökad social segregering i vardagen (Tideman, 2004). 

Genom Brolin (2016) har kunskapen ökat om hur personer med boendeinsatser enligt LSS 

upplever sin sociala situation och självständighet. Brolins forskning visar på en komplexitet i 

de två vanligaste boendeformerna, gruppbostad och boendestöd. Ingen av boendeformerna 

verkar vara optimal utan det Brolin uttrycker är en konflikt mellan självständighet och trygghet, 

där gruppbostaden karakteriseras av trygghet, konstant samvaro, begränsat självbestämmande 

och integritetskränkning, medan stödboendeformen karaktäriseras av självständighet, 

självbestämmande, ensamhet och ibland bristande stöd. 

Inom främst den internationella forskningen finns en intern kritik mot hur social inkludering 

som begrepp ska definieras och hur en uppnådd social inkludering definieras (Levitas, 2005; 

Verdonschot, Witte, Reichrath, Buntinx & Curfs, 2009; Bigby & Wiesel, 2011). Bigby (2012) 

slår i sin forskningsöversikt på området fast hur forskningen bör gå vidare genom att frångå 

angreppssättet som innebär att mäta social inkludering utifrån hur många gånger någon lämnar 

sitt hem, eller besöker ett socialt sammanhang. Dessa slutsatser ligger i linje med annan 

forskning om personer med funktionsnedsättning, som visar på att det inte går att likställa 
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närvaro i samhället med delaktighet i samhället (Bigby & Wiesel, 2011; Clement  & Bigby, 

2010; Barron, 2000).  

En del människor med funktionsnedsättning har beteenden som av samhället, eller sin 

omgivning kan ses som utmanande på olika sätt. Bigby (2012) uttrycker att om dessa människor 

ska kunna känna sig delaktiga i samhället, så behöver deras beteenden och funktionsvariationer 

diskuteras och förstås även utanför deras stödjande omgivning.  

Forskning om interaktionen mellan personal och de människor som de ska stödja visar att när 

personal utvecklar kunskaper för att stärka individers delaktighet i samhället ger det positiva 

effekter på både delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och för personalens 

långsiktiga välbefinnande (Zakrajsek, Hammel & Scazzero, 2014). Andra studier visar hur det 

bland en del personal finns åsikter om att social inkludering och delaktighet passar bäst för 

individer med lindriga funktionsnedsättningar (Bigby, Clement, Mansell, & Beadle-Brown, 

2009; Bigby, Cooper, & Reid, 2012). Dessa studier ger dock inget svar på bakgrunden till dessa 

attityder. McConkey och Collins (2010) beskriver hur personalens kunskaper, motivation och 

prioriteringar ses som viktiga faktorer för ökad delaktighet. När dessa faktorer inte finns där, 

när kunskaperna är dåliga, när personalens praktik har brister, ledarskapet är otillräckligt och 

policydokument och mål misstolkas, så kan detta leda till att det inte uppstår någon delaktighet 

utan endast närvaro (Bigby et al., 2009; Clement & Bigby, 2010; Craig & Bigby, 2015). Just 

att vara närvarande och aktiv på allmänna platser har visat sig stämma väl för många individer 

med psykisk funktionsnedsättning (Bigby & Wiesel, 2011). Bigby och Wiesel poängterar att 

det i detta ligger en möjlighet till att via möten och interaktion göra närvaron till delaktighet 

och att delaktigheten kan begränsas och hindras eller underlättas av den eventuellt medföljande 

personalens stöd. Att bara befinna sig på samma allmänna yta är dock ingen garanti för 

interaktion och i många moderna västliga städer pratar gärna inte främlingar med varandra 

(Bigby & Wiesel). Trots detta visar Bigby och Wiesels resultat att möten och interaktion mellan 

främlingar och personer med funktionsnedsättning sker och kan vara både lyckade och mindre 

lyckade. Personalens känslighet och skicklighet i att på ett respektfullt sätt initiera och handleda 

i mötena är framgångsfaktorer för interaktion och delaktighet, medan andra observationer visar 

hur personalens sätt att handleda kan vara problematisk och bli en hindrande faktor för ett bra 

möte (Bigby & Wiesel).  
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Metod 
 

Studien har genomförts med syfte att undersöka och problematisera hur personal på LSS-

bostäder, utifrån sina erfarenheter och sin yrkesroll, beskriver och resonerar kring de boendes 

delaktighet i samhället. För att svara mot syftet och studiens forskningsfrågor blev det tydligt 

redan under planeringsfasen att djupintervjuer var en framkomlig väg. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver hur det är ämnet som ska bestämma vilken metod som används och den 

uppfattningen delas av Thomsson (2002), som dock problematiserar bilden en aning genom att 

betona hur frågan/syftet, metodvalet och intresseinriktningen hos den som genomför studien, 

ofta hänger ihop på ett nära sätt. De olika delarnas sammanflätning förklaras av Thomsson som 

att den som intresserar sig för människors resonemang och tankegångar ofta väljer metoder där 

just dessa bitar är viktiga och att det därför inte är ovanligt att forskningsfrågan formuleras först 

efter det att metoden är fastställd. För egen del har frågeställningar formulerats i studiens 

inledande skede, åtminstone skissartat, innan metoden bestämts.  Jag ser även hur det motsatta 

förfarandet, där metoden snarare fått styra frågeställningar och syfte skulle varit en framkomlig 

väg för studien.   

Efter att den inledande tematiseringen avklarats, så försökte jag skaffa mig en bred förståelse 

för aktuell forskning på området, vilka delar som var relevanta för min studie och satte mig in 

i dessa artiklar och böcker på ett djupare sätt. Litteraturen söktes fram dels via 

universitetsbibliotekets artikel- och boksökruta, men även via databaser för avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar1. Bland sökresultaten identifierade jag först vilka som på något vis kunde 

bidra till en forskningsöversikt på området. Denna forskning valdes ut och genomlästes 

noggrant innan ett nytt urval gjordes och de kvarvarande artiklarna fick utgöra basen för 

forskningsöversikten. Utöver en genomgång av aktuell forskning krävde studien ett historiskt 

perspektiv på människor med funktionsnedsättning och kunskap om hur lagen LSS (SFS 

1993:387) fungerar och hur den växte fram. Förutom detta var det betydelsefullt att söka 

litteratur om och beskriva den yrkesroll som studiens intervjupersoner har. Som tillägg 

identifierade jag en problematik med en snabbt skiftande terminologi gällande människors 

funktion och begränsningar, där breda litteratursökningar och internationella klassifikationer 

fick ligga till grund för bakgrunden på området.  

Den här studiens empiri genomfördes med ett mindre antal kvalitativa forskningsintervjuer. 

Repstad (2007) beskriver hur det kvalitativa står för innehåll, vilka egenskaper, vilken kvalitet 

eller framträdande drag till exempel ett fenomen har. Medan mer kvantitativa studier intresserar 

sig för i vilken förekomst något existerar, i vilka mängder, kvantiteter (Repstad). Det är dock 

inte alltid så enkelt att det mätbara alltid är kvantitativt och aldrig kan vara kvalitativt, för som 

Repstad betonar är det ofta nästan omöjligt att undvika mängdangivelser även i kvalitativa 

forskningsrapporter. Ibland har den kvalitativa forskningsintervjun ansetts vara ovetenskaplig 

och på sin höjd intressant som förberedelse inför en mer vetenskaplig undersökning (Kvale, 

1997). Med olika definitioner och innebörder av begreppet vetenskap förklarar Kvale (1997) 

                                                 
1 Sökord som användes var; delaktighet, delaktighet funktionsnedsättning, social participation, social 

participation AND inclusion AND disabilities, social inclusion, social participation among people with 

intellectual disabilities, disability discourse AND social work. 
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att det är svårt att generellt hävda att den kvalitativa forskningsintervjun är vetenskaplig eller 

ovetenskaplig. Ur positivismens naturvetenskapliga syn på kunskap är kvalitativa intervjuer 

inte fria från subjektivt inflytande och därför inte vetenskapliga (Kvale, 1997). Samtidigt kan 

positivismen precis som andra vetenskapsteoretiska inriktningar enas om att vetenskap kan 

definieras som den ”metodiska produktionen av ny och systematisk kunskap”, (Kvale, 1997, s. 

61). Intervjuundersökningar är sådana produktioner av kunskap, där intervjun är en process där 

båda parter skapar kunskap genom sitt möte (Kvale & Brinkmann, 2014). Som tillägg till det 

som Kvale och Brinkmann lyfter fram så betonar Kvale (1997) att den kvalitativa forskningen 

handlar om att tolka meningsfulla relationer och inte kvantifiera objektiva data. Det finns dock 

svårigheter med att så definitivt åtskilja det kvantitativa från det kvalitativa och Backman, 

Gardelli, Gardelli och Persson (2012) förklarar hur det i kvalitativa undersökningar ofta 

behöver ställas frågor om t.ex. antal och hur det även i kvantitativa undersökningar kan behövas 

tolkningar. Istället för två olika fack kanske det snarare går att se det kvalitativa och det 

kvantitativa som positioner i varsin ända av ett spektrum (Backman et al.). 

När man som i den här studiens fall har intresserats sig för vilka egenskaper och drag som 

personal på LSS-boenden beskriver när det gäller deras yrkesroll och de boendes delaktighet i 

samhället, utan att bry sig om hur ofta någon är delaktig eller hur vanlig en viss situation är, så 

uttrycker Repstad (2007) att det då är bäst att använda sig av kvalitativa intervjuer eller 

observation. Intervjuerna genomfördes i relativt ostrukturerad form, med inspiration från 

Thomssons (2002) reflexiva intervjuer. Thomsson beskriver reflexivitet som en vågrörelse där 

den som intervjuar i realtid reflekterar över svaren, och sänder tillbaka reflektionsvågen till 

intervjudeltagaren för att nå nya reflektioner. Intervjuerna genomfördes i lugna miljöer och var 

fyra till antalet. Utförligare om urval och etiska överväganden beskrivs under rubrikerna 

”Urval” och ”Etiska överväganden”. Inför varje intervju fokuserade jag på frågorna och 

studiens syfte för att vara förberedd på ett liknande sätt inför varje intervjusituation och inte 

behöva läsa följdfrågor innantill, men framförallt för att vara närvarande och reflekterande 

under intervjuerna. I direkt anslutning till avslutad intervju tog jag mig en stund för att skriva 

ner mina omedelbara tankar och reflektioner i en loggbok eller intervjudagbok. 

 

Analys 

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet och skrevs ut som papperskopia. Kvale 

och Brinkmann (2014) uttrycker det som att genom denna process struktureras materialet i en 

form som både är lättare att analysera, men att även dessa delar är en start på analysarbetet. 

Analysen fortsatte med en meningskoncentrering och där citat destillerades ner och kopplades 

ihop till varandra via dess gemensamma mening och innebörd. Kvale (1997) förklarar 

meningskoncentrering som så att det intervjudeltagarna uttryckt under intervjun formuleras mer 

koncist. Kvale tar även upp en viktig analysfråga vid kvalitativa forskningsintervjuer som 

handlar om hur jag fortsätter dialogen med den text som jag samskapat med intervjudeltagaren? 

Denna fråga bar jag med mig i analysen där texten först meningskoncentrerades och därefter 

mötte de delaktighetsmodeller som Shier (2001) och Sköld (1997) skapat.  
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Den första delen av analysprocessen fungerade som en grov sortering av materialet från 

intervjuerna, där studiens syfte och frågeställningar låg till grund för att sortera in materialet i 

olika teman eller kategorier. I den processen användes även aktuell forskning och Shiers (2001) 

delaktighetsmodell som bakgrund och stöd i sorteringen av materialet. Efter den inledande 

uppdelningen genomfördes en koncentrering av innebörden hos de olika citaten. När 

koncentreringen genomförts sorterades koncentraten in under respektive frågeställning och 

koncentrat som utifrån frågeställningarna hörde ihop bildade nya teman och underteman. 

Genom den här formen av meningskoncentrering ser jag hur det finns en risk för att koncentrat 

alltför tidigt i processen låses fast till ett tema. Små skiftningar i språket, mångtydigheter i satser 

och meningar är andra spår som riskerade gå förlorat genom den här typen av koncentrering. 

För att motverka detta omprövades tolkningar ständig i processen och koncentraten justerades. 

I den här studien benämnde jag det en intervjudeltagare uttrycker med I: och det jag som 

intervjuare uttrycker benämnde jag med M:. Här nedanför följer exempel på hur jag försöker 

lyfta ut något kärnfullt ur citaten. 

 

Exempel: 

Citat: 

I: ”Det här med normer och så här… att man kanske kan ändra på dem, vad är… Det är ju det 

som gör att man inte blir delaktig. Det är för att man har någon sorts normal. Att man tror att 

det måste vara på ett visst sätt. Och då blir folk mindre delaktiga, sådana som inte då är på det 

sättet som man tror att man borde vara.” 

Koncentrat: Det är normerna som gör att någon inte blir delaktig 

 

Urval 

Urvalet till studien gjordes genom att först ett kort mejl om intresseförfrågan skickades ut till 

några olika personer som jag visste eller antog hade bra kontakter med personal på LSS-

boenden. I vissa fall fick denna mejlkontakt en vidare spridning i mottagarnas egna nätverk. 

Svar på intresseförfrågan kom så småningom in via mejl eller telefonkontakt varpå jag djupare 

förklarade min avsikt med studien, premisser för intervjun och hur det fungerar med informerat 

samtycke och konfidentialitet. Ambitionen var att intervjua mellan fyra och sju personer, men 

då det visade sig svårt att få tag i rätt antal personer, så närmade jag mig istället min egen 

arbetssfär genom intervju med en kollega. Repstad (2007) beskriver det komplexa med närhet 

till ett område eller en till en person. Författaren ser det som ett ideal att ha ett nära och direkt 

förhållande till det fält som studeras, men att det omedvetet kan göra forskaren närsynt vilket 

kan leda till att resultat feltolkas eller influeras på något sätt. Dessa avvägningar, och hur jag 

gjorde för att försöka undvika närsyntheten går jag djupare in på under avsnittet ”Etiska 

överväganden”.  

Min avsikt var att ha en bred spridning bland intervjudeltagarna och jag sökte därför efter 

olikheter bland individerna. Olikheterna gällde bland annat, bakgrund, ålder, kön och 
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livssituation. Att fokusera på olikheter är inget självändamål utan syftar till att få ett så allsidigt 

dataunderlag som möjlig och för att nå dit förklarar Repstad (2007) att informanterna bör vara 

så olika varandra som möjligt. En annan parameter för att nå så allsidigt datamaterial som 

möjligt var att hitta olikheter i hur lätt eller svårt personer har att uttrycka sig eller i nivån av 

entusiasm inför deltagandet i studien. Repstad (2007) identifierar det som ett generellt problem 

inom kvalitativforskningsintervju att forskaren har lättast att få mycket information från 

individer som har lätt för att prata och är samarbetsvilliga. Att försöka få den som inte har lättast 

till orden eller kanske inte värderar sina egna erfarenheter så högt, att ändå berätta på sitt sätt 

var för mig en viktig del av intervjuarbetet.  

Studien var begränsad i en rent geografisk mening. Alla deltagare arbetar som personal på LSS-

boenden i samma medelstora kommun. Några av deltagarna har dock under perioder varit 

yrkesverksamma i storstadsregioner och deras erfarenheter har på så vis en viss geografisk 

spridning. 

 

Etiska överväganden 

Genom hela kedjan från planeringsfasen via datainsamlingen och sedan vidare till uttolkningen 

av materialet, finns etiska fallgropar och överväganden som behöver adresseras. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver hur forskaren bör ställa etiska frågor till sig själv under varje del 

av forskningsprocessen. De etiska dilemman som kan uppstå är inte nödvändigtvis möjliga att 

lösa, istället förespråkas transparens och att hålla sig öppen för den komplexitet och den brokiga 

etiska bild som uppstår under processen (Kvale & Brinkmann). Resonemanget problematiseras 

av Backman et al. (2012) som förklarar hur forskaren, vid etiska dilemman bör reflektera kring 

alternativa metoder och dess framkomlighet för processen och hur dessa metoder påverkar t.ex. 

studiens deltagare. I fallet med den här studien ställde jag etiska frågor till mig själv under hela 

processens gång, men reflekterade även kring alternativa metoder och ingångar. Ibland uppstod 

etiska dilemman som var svåra att komma runt, exempelvis angående närheten till ämnet och 

deltagare. Dessa frågor kunde jag kanske inte helt och hållet lösa, men genom transparens, 

tydlighet och reflektioner försökte jag göra närhetens påverkan på studien så begränsad som 

möjligt.  

Alla deltagare deltog efter informerat samtycke och studien följer Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Det informerade samtycket skedde både muntligen vid inplanerandet av 

intervjun och skriftligen vid intervjutillfället. Båda gångerna betonades frivilligheten, och att 

deltagarna närsomhelst kan avbryta sitt deltagande i studien. Samtycket dokumenterades via en 

blankett (bilaga 1). Konfidentialitetskravet möttes genom att även informera om vad det innebär 

och att behandla materialet konfidentiellt. Det betyder att privat information om 

intervjudeltagarna, som riskerar att identifiera dessa inte har redovisats (Kvale, 1997). 

Nyttjandekravet innebär att den data som skapats under intervjun i en studie inte ska användas 

i andra forum, exempelvis publiceras på en blogg, vara grunden i en dokumentärfilm eller som 

en del av en insändare till lokaltidningen.  
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Thomsson (2002) såväl som Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att det finns en makt-

asymmetri i den kvalitativa forskningsintervjun, där den som ställer frågorna och sen ska tolka 

materialet har ett maktmässigt övertag i situationen. Denna asymmetri försökte jag motverka 

och kompensera genom att låta intervjudeltagaren välja en trygg plats för intervjun, vilket 

ibland var hemma hos personen och i andra fall på ett lugnt kafé.  

En annan del som jag var inne på tidigare är detta med närhet och distans till intervjudeltagarna 

och till den miljö som deltagarna befinner sig i. I den här studien hade jag en närhet till miljön 

och till vissa deltagare vilket gjorde att jag behövde arbeta med att skapa en distans. Närheten 

kan även ha sina fördelar vilket Repstad (2007) förklarar med att det är betydelsefullt att känna 

till den sociala kontext som deltagarna befinner sig i. Det problematiska med närhet i kvalitativa 

undersökningar är enligt Repstad att upprätthålla distans och opartiskhet, vilket kan vara svårare 

om man har en personlig relation till deltagare eller miljön. Det som händer när forskningen 

bedrivs med någon du känner privat eller med en kollega som deltagare, är att forskaren kan 

förlora sin opartiskhet, får ett personligt intresse i situationen och förlorar därigenom lätt den 

akademiska distansen (Repstad, 2007). I den här studien finns närheten till miljön där genom 

att jag arbetar på ett LSS-boende och kan anses ha stor kunskap om den miljö i vilken studien 

genomförts. Repstad (2007) beskriver hur detta kan vara en fördel eftersom jag bättre kan förstå 

vad som sker och därför undvika felaktiga slutsatsdragningar, men att den nära insattheten i 

miljön även kan medföra att jag tar saker förgivet istället för att opartiskt tolka det som händer 

eller sägs. För att minimera riskerna hade jag under studiens gång ett självkritiskt 

förhållningssätt där jag medvetet distanserade mig från yrkesrollen och försökte se miljön som 

ett nytt okänt territorium. En viktig faktor för opartiskhet bestod i att inte influeras eller ta emot 

hjälp av arbetsledare eller enhetschefer i urvalet kring vilka deltagare som skulle vara med i 

studien. Detta för att undvika risken med att en arbetsledare hjälper mig välja de deltagare som 

denne anser vara mest lämpliga (Repstad, 2007). Vid intervjusituationerna var jag dels tydlig 

med att informera om att det inte är i rollen av kollega som jag intervjuar, dessutom arbetade 

jag aktivt med att skapa en distans till det sätt som jag i vanliga fall skulle samtalat med en 

kollega, genom att hela tiden reflektera över min roll som intervjuare och hur jag påverkar 

intervjudeltagaren. Förutom detta var det viktigt att inte tillföra begrepp eller definitioner till 

situationen, utan låta intervjudeltagaren ta in de begrepp som redan finns i miljön och hos den 

personen. Undantaget var ordet delaktighet, som infördes av mig via en inledande fråga, men 

där jag lät deltagaren fundera och verbalisera runt definitioner och resonemang. När det gäller 

delaktighet, så är det viktigt att betona att begreppet redan fanns i miljön där deltagarna arbetar 

och att det används. Genom att på ett transparent sätt redovisa de faktorer som potentiellt skulle 

kunnat medföra bristande opartiskhet i studien, så stödjer jag mig mot den princip vid kvalitativ 

forskning som Repstad (2007) tar upp och som beskriver hur forskaren ska förstå och nedteckna 

på vilka sätt denne påverkar deltagarna.  
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Resultat 
 

1. Hur beskriver personal på LSS-boenden sin yrkesroll utifrån ett 

delaktighetsperspektiv? 

De teman som jag kunde sammankoppla med studiens första frågeställning var tre till antalet, 

Personalens delaktighetsdefinition, Yrkesrollen och Människan, samhället och normerna. Det 

första temat utgör en sammanställning av olika koncentrat där intervjudeltagarna beskriver och 

definierar delaktighet. I det andra temat betonas yrkesrollen ur ett delaktighetsperspektiv, 

medan det i det tredje temat fokuseras på personalens beskrivning av den samhälleliga 

delaktigheten för människor som bor på LSS-boenden.  

Personalens delaktighetsdefinition 

 Delaktighet är att känna sig som människa och bli betraktad därefter. 

I citatet nedanför beskriver intervjudeltagaren en dimension av delaktigheten som jag fann på 

många ställen i intervjuerna.  

I: ”Jag tänker att delaktighet som princip börjar väl med att man är en människa som alla andra 

någonstans, och att man blir betraktad därefter.” 

Denna dimension av delaktighet ligger inte enbart i beskrivningar om vad delaktighet är eller 

kan vara, utan är något som jag länkar samman med citat som beskriver frånvaro av delaktighet. 

I dessa delar av intervjuerna uttrycks individens brist på delaktighet med utgångspunkt i att 

någon ”inte riktigt ses som människa”. Det är visserligen inte självklart att någon är delaktig 

bara därför att dennes människovärde är högt och bottnar i individen, men jag tolkar det som 

att det finns ett samband mellan synen på människan och känslan av delaktighet. 

 Delaktighet är att synas, att göra sin röst hörd, att det du säger räknas och att du 

är med och kan påverka. 

Bakom punkten ovanför ligger intervjudeltagarnas resonerande som i följande citat, där det går 

att se hur skillnaden mellan att närvara och att vara delaktig framträder i texten.    

I: ”Ska man bara vara delaktig då, men inte ha någon chans att påverka ungefär? Men det ligger 

väl som i det också?! Att är man delaktig så har man möjlighet att påverka.” 

Här blir just möjligheten att påverka intressant ur den synvinkeln att när någon kan påverka, så 

tolkar jag det som att individen inte längre endast närvarar. Att kunna påverka är en stor del av 

den delaktighetsmodell som Shier (2001) skapat, där involverandet i beslutsprocesser och 

medansvar i beslutsfattande är aspekter som jag kopplar samman med påverkansmöjligheter. 

Medan Shier (2001) delar upp de delar av delaktigheten som handlar om kommunikation i olika 

steg för att t.ex. bli lyssnad på eller komma till tals, så gör intervjudeltagarna, som i exemplet 

nedan, inte den tydliga uppdelningen.  

I: ”Jo är man delaktig så syns man och hörs och är med.” 
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Det går att dela upp intervjudeltagarnas reflektioner kring vad delaktighet är på olika sätt, men 

min angreppsvinkel är att utgå ifrån det som jag uppfattar eller tolkar som deras kategorisering 

snarare än att börja med Shiers (2001) uppdelning. 

 Delaktighet är individens subjektiva känsla av delaktighet 

Delaktighetens subjektivitet där upplevelsen av att känna sig delaktig är central, går att skönja 

i det som uttrycks i intervjucitaten nedanför.  

I: ”Det viktigaste är kanske att man känner att man är det.” 

I: ”Delaktighet är ju också beroende på vilka förutsättningar människan, alltså den boende i 

fråga har och vill liksom… förutsättningar. Så delaktighet eller frihet kan verkligen betyda raka 

motsatsen från en människa till en annan.” 

I: ”Jag tror som någonstans att personen själv förstår vad som är att vara delaktig…” 

Den subjektiva dimensionen går igen i tidigare forskning där det förklaras som känslan av att 

vara inkluderad och delaktig i något sammanhang (Mallander & Tideman, 2004). Detta 

resonemang menar jag går att se i det som intervjudeltagarna uttrycker, men tolkar det också 

som att olika förutsättningar, intressen och vilja hos individerna gör att vad som frammanar 

känslan av delaktighet är individuell och subjektiv. 

 Delaktighet är att vara delaktig i det som rör en själv. 

Sista punkten i studiens resultat angående intervjudeltagarnas definitioner av delaktighet har 

sin utgångspunkt ibland annat följande citat.  

I: ”På något sätt, och i sitt eget hem och i sin egen tillvaro på något sätt. Utan att vi har bestämt 

det.” 

I: ”Delaktighet ja… det är ju att vara delaktig i vardagen och utifrån deras förmåga och att inte 

vi som personal inte plockar bort saker och ting som de redan kan utan att de får fortsätta vara 

delaktiga i det de kan.” 

Citaten tycker jag speglar hur intervjudeltagarna på den här punkten riktar in sig på en väldigt 

vardagsnära aspekt av delaktighet, som jag tolkar vara förknippad med det dagliga livet på en 

gruppbostad. Det går också att ifrågasätta om detta är delaktighet, kanske är det snarare en 

självständighet? Fast det finns ett drag av medskapande i sitt eget vardagsliv som jag menar gör 

att exemplen passar in under den del av Shiers (2001) delaktighetsmodell som betonar att dela 

makt och ansvar över beslut.  

Sammanfattningsvis tycker jag det framträder hur intervjudeltagarnas definitioner av 

delaktighet i stora drag samstämmer med punkterna i den delaktighetsmodell som Shier (2001) 

beskriver. Dessa handlar om att (1) bli lyssnad på, (2) att få stöd att komma till tals, (3) att 

önskningar åsikter och upplevelser beaktas, (4) att involveras i beslutsprocesser, (5) att dela 

makt och ansvar över beslutsfattandet. Definitionen av delaktighet som beskrivs i empirin har 

även en tydlig betoning på den subjektiva känslan av delaktighet. På så vis innefattas 

definitionen av den del i Skölds (1997) delaktighetskriterium som består i just den egna 

upplevelsen av delaktighet. Den känsla av människovärde som intervjudeltagarna menar ingår 

i delaktigheten, går utanför det som beskrivs i delaktighetsmodellerna. 



17 

 

Yrkesrollen 

Under det här temat finns citat och tolkningar som beskriver praktiken i yrkesrollen utifrån ett 

delaktighetsperspektiv. Dessa delas in i två underteman. 

 Att se individen 

I: ”min roll är väl att se det, olikheterna.” 

Citatet kommer från en intervjudeltagares beskrivning av yrkesrollen och jag uppfattar att det 

visar på hur yrkesrollen har ett fokus på individen. Tillsammans med andra beskrivningar från 

intervjudeltagarna tolkar jag att det finns en vilja att inte sortera in individer i grupper. Följande 

citat visar på hur det går om du inte lär känna varje individs olikheter. 

I: ”om man inte fixar det och om man tänker fyrkantigt, att de här människorna är autister, eller 

de är si och så, de fungerar likadant, då kan vi göra såhär – Då kommer det inte att fungera.” 

Exemplet ovan ser jag som en beskrivning av att ett alltför stort fokus på gruppen utifrån t.ex. 

diagnoser är ett synsätt som inte beskrivs som positivt eller framgångsrikt. Snarare ser jag hur 

exemplen verkar företräda en idé om att se människorna som individer med personliga drag och 

erfarenheter och detta fokus på individen verkar inte heller stå i motsats till bland annat kunskap 

om diagnoser. 

 Självständighet, trygghet och begriplighet 

I: ”Att de blir så självständiga som möjligt och att de… känner sig trygg och… och trivsel, och 

att de känner att de kan lita på personal som är runt omkring dem.” 

I citatet ovan betonas självständighet och trygghet och dessa beståndsdelar av yrkesrollen är 

något jag identifierat i flera olika former hos intervjudeltagarna. En annan beståndsdel som 

betonas av en del, men inte hos alla intervjudeltagare går att finna i följande citat.      

I: ”Men det handlar ju rätt mycket om att de här människorna som bor där… att skapa en 

struktur, en vardagligstruktur för dem, som gör att, att vardagen fungerar bättre.” 

Den struktur som avses tolkar jag i betydelsen av att begripliggöra olika företeelser i vardagen, 

men även i betydelsen av att skapa förutsägbarhet så individen vet vad den kan förvänta sig från 

sin vardag och från den som ger eventuellt stöd. Jag tolkar det också som att tryggheten och 

förutsägbarheten ligger nära varandra och där yrkesrollen tycks utgöra en blandning där arbetet 

med självständighet samsas med att skapa trygghet och begriplighet genom bland annat struktur 

eller förutsägbarhet. Det går att tolka det som att intervjudeltagarna delvis har olika 

uppfattningar om vad arbetet innehåller, men eftersom det som beskrivs går in i varandra så 

tolkar jag det snarare som ett uttryck för något som är mångfacetterat. Främjandet av 

självständighet och trygghet, tillsammans med ett tidigare beskrivet individfokus, kopplar jag 

som en del av grunden yrkesrollens praktiska utförande. 
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Människan, samhället och normerna 

Under det här temat ryms tolkningar och avvägningar som berör interaktionen mellan individen 

och samhället. Temat är indelat i tre olika punkter eller underteman. 

 Ses inte riktigt som människor, de tas inte in på allvar utan betraktas utifrån 

dysfunktionalitet, i kollektivtrafiken och på allmänna platser tar människor 

avstånd. 

Punkten ovanför berör de delar av intervjumaterialet som belyser det omgivande samhällets syn 

på människan. I citatet nedan uttrycker sig en av intervjudeltagarna om dysfunktionalitet och 

hur individen bedöms med utgångspunkt i den.    

I: ”att alla betraktas utifrån att de är dysfunktionella på ena eller andra sättet och inte klarar av 

så mycket, men det är också en lögn.” 

Citatet handlar inte om alla människor utan bakgrunden är ett resonemang om individer som 

bor på LSS-boenden. I det här fallet tolkar jag det som att individen bedöms utifrån sin 

funktionsnedsättning eller, utifrån det den inte klarar av, snarare än utifrån sin möjligheter, 

färdigheter och sitt värde som människa. Just synen på människan och hur någon värderas och 

den betydelse det eventuellt kan ha för individens delaktighet tycker jag illustreras av följande 

citat. 

I: ”Jag tycker inte av de flesta människor, gruppbostäder, de som bor där inte riktigt räknas som 

människor, att de inte riktigt ses som… dom ses som andra eller tredje klassens medborgare, 

om man får kalla sånt.. att det.. Deras värld är ändå bara på låtsas. Det är som en värld som är 

byggt upp för dem, för att de inte ska behöva interagera alltför mycket med samhället, det känns 

ändå som att de är avskärmade och att det inte såhär... Att de inte ses som människor riktigt. 

Inte på det sättet, inte att man skulle se dem såhär.. se in i själen på dem. Det är bara… där 

tycker jag väl är grundfelet, att man faktiskt såg dem som människor, på riktigt. Det tycker jag 

inte folk gör.” 

Att inte riktigt ses som människa är ett genomgående drag i flera delar av intervjuerna, men 

förklaras tydligast i citatet ovan. Jag tolkar citatet som att när människor inte ser in i själen på 

individerna så blir det inget fullt människovärde och att den konstlade världen som omfattar 

bland annat gruppbostad eller dagligsysselsättning inte hjälper till att ändra på hur människor 

värderas. Hur någon nedvärderas specificeras inte i så tydligt i citatet och det går att ifrågasätta 

om det är den konstlade boendeformen, eller andra faktorer som bidrar till att någon inte ses 

riktigt som människa. Min analys är att intervjudeltagarnas beskriver hur de som bor på LSS-

boenden inte tas in på allvar och inte riktigt ses som människor på samma grund som andra. 

Nedvärderingen behöver inte alltid vara tydlig, utan kanske oftare som i följande citat. 

I: ”fast det blir ändå lite det där, klappa på huvudet, gulligt och sådär på något konstigt sätt. Det 

blir som inte riktigt något normalt ändå.. det blir någon form av ett litet överseende ungefär.” 

Här tycker jag det går att se en omedveten nedvärdering av individen, när omgivningen vill väl, 

men inte riktigt når fram till något annat än att ”klappa på huvudet”. 

I: ”Likadant det hära att någon kommer och sätter sig och, också inom omsorgen och börjar 

prata med personen och det kan vara på stan också, och folk vänder sig bort och börjar gå.”  
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Det avstånd som jag uppfattar att intervjudeltagaren ger utryck för i citatet borde försvåra för 

delaktighet genom att avståndstagandet i själva bortvändandet försvårar för möten och 

interaktion, men även att det säger något om viljan till att öppna upp för delaktighet och kanske 

också något om människosynen. Att inte riktigt ses som människa eller inte tas in på allvar i ett 

sammanhang eller situation bör ses som en dålig grund för delaktighet.   

 Rädslan för det avvikande skapar avstånd 

I: ”Ibland kan det ju kanske kännas obehagligt för andra när det kommer någon som uppför sig 

underligt, är full eller gör saker som inte är så lämpligt på allmänna platser ungefär. Det kan ju 

kännas obehagligt för någon… och då blir man ju kanske… Sådana personer, man tar inte in 

dem på något vis i det här. Utan man är väl lite… och det är väl kanske av rädsla också” 

I: ”Men just det här, jag menar det är ju levande människor även om de kanske inte ser ut som 

dig och mig, så… jag tycker ju inte att folk ska vara rädd.” 

Intervjudeltagarna beskriver hur de upplever en rädsla hos människor för de individer som visar 

upp beteenden avvikande från normen. Jag tolkar det också som att det finns en stor förståelse 

för denna rädsla och att skulden för bristen på delaktighet inte läggs på den som är rädd för det 

avvikande utan snarare på den rädslan i sig och mekanismerna som skapar upplevelsen av att 

någon är avvikande. Om rädslan för den avvikande gör att denne inte tas in, så menar jag att 

det skapas mer avstånd och därigenom mindre i kontaktytor mellan den som är rädd och den 

som avviker från normen. Att det skulle vara svårare att nå delaktighet i samhället för de 

personer som har beteenden som av omgivningen ses som utmanande är ett påstående som 

Bigby (2012) ger stöd för.  

 Normerna i samhället gör att någon inte blir delaktig 

Den här punkten följer resonemanget från tidigare punkter eller underteman, men har sitt fokus 

på normerna i samhället. 

I: ”Det här med normer och såhär… att man kanske kan ändra på dem, vad är… Det är ju det 

som gör att man inte blir delaktig. Det är för att man har någon sorts normal, att man tror att det 

måste vara på ett visst sätt. Och då blir folk mindre delaktiga, sådana som inte är på det sättet 

som man tror att man borde vara.” 

Det citatet ovan riktar in sig på är det jag uppfattar som en kritik mot den snävhet när det gäller 

hur människor får bete sig för att passa in i ett samhälle. Där normen är det som är acceptabelt 

för att uppnå delaktighet och det avvikande från normen är det som inte når full delaktighet. 

Eftersom t.ex. Shier (2001) beskriver att hur det går att vara delaktig i olika omfattning och i 

olika nivåer, så borde den som rör sig utanför normerna åtminstone delvis uppleva delaktighet. 

Detta stämmer överens med empirin, men jag tolkar intervjumaterialet som att normerna i 

samhället har en viktig betydelse för individens delaktighet. 
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2. Hur beskriver personalen sin påverkan på hur delaktig den 

boende är i samhället? 

Jag har identifierat tre stycken teman som går att sortera in under studiens andra frågeställning. 

Det första temat handlar om Yrkesrollens påverkan på delaktigheten, det andra om Delaktighet 

och gruppbostad och det tredje temat behandlar hur Förutsättningar och motivation påverkar 

delaktigheten. 

Yrkesrollens påverkan på delaktigheten 

 Relationens betydelse  

I: ”Man behöver ha någon, nästan någon form av personlig relation till dem och det är ingenting 

du kan lära dig av att du får ett introduktionshäfte som säger; ”dom här är si, dom här är så”. 

Det kommer inte fungerar, för de här människorna fungerar inte så, utan du måste lära dig, du 

måste lära känna dem, och de måste lära känna dig.” 

I citatet ovanför beskriver intervjudeltagaren relationen mellan den boende och personalen på 

ett sätt som framkommer i olika varianter i intervjuerna. Jag tolkar relationen som en central 

del i arbetet och något som tar tid att utveckla och handlar om upprättande av förtroende och 

tillit mellan människorna. En annan del av relationen som märks av i materialet är hur närheten 

kan hjälpa en individ till att göra sin röst hörd. I citaten nedanför beskriver intervjudeltagaren 

en situation eller erfarenhet där denne upplevt att den boendes delaktighet varit bra. 

I: ”En brukare som jag jobbade med som ville ha en sysselsättning, och vi for och besökte ett 

ställe och hen vart erbjuden att jobba i ett kafé, men när vi kom dit så sa hen att ”där vill jag 

inte jobba” utan hen visste var hen ville jobba.” 

I: ”Handledaren som var på det arbetet, som vi besökte sa att det kanske finns något annat då 

som du kan tänka dig? Och det talade hen om. Och vi gick och besökte det stället som hen ville 

arbeta på. Och då sa hen att ”här vill jag arbeta och ingen annanstans”.” 

I: ”Och det är någonting som jag känner att mycket i det här att hen fick nu välja, först var det 

då att som utstakat var hen skulle jobba egentligen, men hen hade bestämt att; ”inte dära, utan 

jag vill jobba med någonting helt annat” Och det är något som jag känner och kommer bära 

med mig just det hära, att de kan säga och det är viktigt att vi lyssnar också”. 

M: ”Menar du att hen uttryckte en vilja som hade kanske lätt kunnat köras över?” 

I: ”Jo det är jag övertygad om” 

Situationen som beskrivs i citaten visar enligt mig exempel på en lyhördhet hos både den 

medföljande personalen och hos handledaren på arbetsplatsen. Denna lyhördhet eller känslighet 

går att se som en förutsättning för att individen i exemplet inte skulle få sina jobbönskemål 

överkörda. Däremot tolkar jag det som att det är tilliten i relationen till den medföljande 

personalen som påverkar om och hur individen uttrycker sina jobbönskemål. Det går att tolka 

det som att denna relation gav ökad delaktighet för individen, även om det som jag varit inne 

på tidigare, till stor del är en subjektiv känsla. Om jag tolkar citatet med hjälp av Shier (2001) 

så ökade individen sin delaktighet genom att denne fick stöd med att göra sin röst hörd. 
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Delaktighet och gruppbostad 

 Gruppbostad som en tvingad, men valfri gemenskap 

I: ”kommer och går lite som de vill, och så sitter dom och spelar något spel, sitter och pratar, 

pratar skit om personalen (skratt). På den punkten tycker jag delaktigheten är bättre än på något 

annat ställe” 

Det som intervjudeltagaren uttrycker i citatet här ovanför tänker jag går att förstå som om 

gruppbostaden kan vara en plats för gemenskap och sammanhang, en delaktighet i en hemnära 

miljö. Även i nedanstående citat beskrivs den dagliga samvaron och interaktionen mellan de 

boende som en gemenskap, men det lyfts även fram hur gruppbostaden kan vara en 

begränsning. Citaten kommer från en vidareutveckling av en fråga runt yrkesroll och 

delaktighet där intervjudeltagaren lyfter fram gruppbostaden som arena för delaktighet.  

I: ”alltså just det här att vardagen, jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt, förstår du vad jag 

menar?” 

M: ”Att det finns en samvaro på något sätt?” 

I: ”Precis” 

M: ”En gemenskap..?” 

I: ”Ja… en tvingad, men den är också valfri. Och den sker utan att vi behöver göra något som 

personal ”Ska du inte gå och umgås med den, eller gå med den?” Ja men.. de gör det de känner 

för och det kommer naturligt.” 

Valfriheten som nämns i citaten uppfattar jag som att individen kan välja att umgås med de 

grannar den gillar, eller välja bort deras umgänge helt. Det beskrivs inte i detalj hur 

gemenskapen påverkas av boendeformen, men jag uppfattar att intervjudeltagaren ser en 

samvaro, eller gemenskap som påverkas positivt av att bo i gruppbostad. En möjlig tolkning är 

att detta beror på närheten till sina grannar i vardagen, i form av exempelvis gemensamma 

umgängesytor. Gruppbostaden som en tvingad gemenskap tolkar jag som att den boende inte 

har möjlighet att påverka exempelvis vilka grannar den blir hopflyttad med, men också 

sammanhörande med att det är en konstruerad boendeenhet, där syftet är att tillgodose 

individernas insatsbehov. I nedanstående citat beskrivs både begränsande delar av 

gruppbostadslivet och hur det går att se gruppbostaden som del av en konstlad värld.  

I: ”Deras värld är ändå bara på låtsas. Det är som en värld som är byggt upp för dem, för att de 

inte ska behöva interagera alltför mycket med samhället, det känns ändå som att de är 

avskärmade och att det inte såhär...” 

I: ”På grund av olika anledningar som man, som de högre upp kanske tycker, att det är bättre 

om de flyttar till ett annat boende, och varför då? Men det får vi ju aldrig veta, alltså så där 

konkret inte.”  

M: ”Det ses som smart på något sätt? Praktiskt?” 

I: ”Jo. Eller bara för att det finns, Ja att man kommit upp lite i ålder och då tycker man att jo jo, 

då kan de ju kanske flytta inom omsorgen till ett äldreboende, fast de ska få bo kvar så länge… 

Men så är det ju inte, det är ju inte så… tyvärr.” 

I: ”Så är det som att; ”i den här gruppbostaden så börjar de nu bli skrankliga och eller på grund 

av andra anledningar så att nu måste vi flytta dem” (härmande) Så är det!” 
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Dessa beskrivningar av begränsningar går att dela upp i två delar. Den första delen av 

intervjudeltagarnas beskrivning tolkar jag som ett uttryck för att individerna som bor i 

gruppbostad i många delar lever i en segregerad tillvaro och att gruppbostaden i sig är en del 

av denna segregering. Social segregering är en av de faktorer som Tideman (2004) identifierar 

som en negativ påverkan på delaktigheten för individen. Den andra delen av citaten tolkar jag 

som en begränsning rörande individens möjlighet att påverka beslut som rör den egna 

boendesituationen. Just begränsningar i påverkan av beslut och delandet av makt, i det här fallet 

rörande boendesituationen, står i kontrast till Shiers (2001) kriterier. Hos Shier är delaktigheten 

beroende av att vara involverad i beslutsprocesser och av att individens önskningar beaktas. 

Utifrån dessa kriterier så går det att se hur boendesituationen kan påverka delaktigheten 

negativt. 

Sammanfattningsvis tycker jag resultaten visar på hur boendeformens kollektiva drag kan bidra 

till ökad gemenskap och delaktighet genom att individen är del av ett sammanhang, men att 

gruppbostaden även kan vara en begränsning för delaktighet genom bland annat segregering 

och begränsade möjligheter att påverka exempelvis boendebeslut. 

 En konflikt mellan frihet och trygghet 

I intervjudeltagarnas resonemang om gruppbostad och delaktighet går det att identifiera ett 

undertema eller en kategori som kännetecknas av motsägelsefullhet, en konflikt mellan två spår 

som båda kan ha en påverkan på delaktigheten för individen. 

I: ”Man vill inte att de ska fara illa, eller att de ska känna att de inte passar in och sådär… i all 

den där ska man som… och det kanske också hindrar deras delaktighet någonstans?” 

I: ”Ja de kanske hindrar personen istället från att utvecklas och bli delaktig.” 

Här ovanför resonerar intervjudeltagaren kring vad jag uppfattar som en konflikt mellan att 

skapa trygghet i individens möte med omgivningen och en känsla av att denna hjälp kan vara 

ett hinder för delaktighet. Just konflikten mellan frihet och trygghet beskrivs av Brolin (2016) 

som betonar hur just boendeformen gruppbostad ofta kännetecknas av mer trygghet och mindre 

självständighet. En annan intervjudeltagare lyfter fram en aspekt av det hela i följande citat. 

I: ”Men det handlar ju rätt mycket om att de här människorna som bor där… att skapa en 

struktur, en vardaglig struktur för dem..  som gör att, att vardagen fungerar bättre… för frihet 

kanske inte är någonting som passar dem så bra, utan friheten kanske finns i den vardagliga 

strukturen.”  

I: ”Ibland ger struktur mer livskvalité än total frihet” 

Jag tolkar citaten som att det kan vara svårt för vissa individer med total frihet och 

självbestämmande. Struktur i det här fallet går att förstå som ett vidare begrepp av 

förutsägbarhet, där jag tolkar att intervjudeltagaren ser hur vissa individer mår bättre när det 

finns mer förutsägbarhet i deras liv. 
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Förutsättningar och motivation påverkar delaktigheten 

 Personalens motivation och förutsättningar 

Under den här punkten beskriver intervjudeltagarna personalens påverkan på individens 

delaktighet, vilka faktorer som kan utgöra begränsningar eller möjligheter. Beskrivningarna 

utgår ofta, som i exemplen nedanför, från någon vanligt förekommande situation i arbetet med 

individerna. 

I: ”T.ex. att personal inte orkar gå på promenad. Vissa personal hade såhär knäproblem och 

sånt” 

Citatet ovan går att tolka som att personalens motivation påverkar dennes benägenhet till att ge 

stöd åt en individ vid exempelvis en promenad. Jag tolkar även citatet som att det visar på hur 

variationer i personalens fysiska förutsättningar påverkar i vilken utsträckning dessa kan delta 

i aktiviteter som eventuellt kan bidra till ökad delaktighet. 

I: ”Och man måste förstå, få hen att förstå att hen egentligen vill det här, för det vill hen. Och 

det vet hen om sen när hen kommer ut ”det här var ju roligt”, så här är det varje gång… Och 

fortfarande är det så att folk; ”nä men hen vill inte, hen vägrar”, men nä ni måste bara hålla på 

lite längre”    

Situationen som beskrivs här ovan av intervjudeltagaren handlar om hur personalen arbetar med 

motivation för att individen ska komma igång med en självvald aktivitet. Citatet går att tolka 

som att det krävs en egen motivation och vilja hos personalen till att lägga ner tid på att motivera 

individen att eventuellt delta i en aktivitet eller lämna sitt hem. 

Sammanfattningsvis visar resultaten på att personalens motivation och fysiska förutsättningar 

påverkar möjligheten för individens delaktighet i samhället. Det kan bland annat handla om hur 

lång tid personal orkar förbereda och motivera en individ inför en aktivitet, eller där exempelvis 

ett dåligt knä eller en trasig höft kan påverka om det blir en promenad eller inte för individen. 

 Organisationens resurser och förutsättningar 

I: ”Nä det är ju ekonomin som styr, så är det ju. Tyvärr är det ju det, och det har man ju sett att 

det… ja, ska väl helst inte kosta någonting, det ska vara gratis” 

I: ”Och när det inte finns personal eller när det inte tas in vikarie, för att spara pengar… så stryps 

delaktigheten sådär. Det går inte att göra någonting utanför gruppbostaden” 

Citaten ovan beskriver något som jag tolkar i ett organisatoriskt perspektiv där delaktigheten 

enligt intervjudeltagarna inte verkar ha ett utrymme i budgeten, utan snarare ses som något som 

inte får kosta kommunen eller organisationen något. I citaten finns även något som jag förstår 

som en diskussion om personalresurser där det framkommer hur minskad eller låg bemanning 

kan försvåra för delaktighet genom att aktiviteter utanför gruppbostaden inte kan genomföras.  

I: ”Du kan ju inte säga att det här är, att de ska vara delaktiga i ett samhälle om man samtidigt 

stryper möjligheterna att göra saker. Även om det inte är menat så, visar det på en sådan brist 

på insikt att det är nästan mer skrämmande” 

Citatet går enligt mig att förstå som ett svar på hur delaktigheten betonas inom organisationen 

i olika dokument, men där den starka kritiken kommer från intervjudeltagare som menar att 

delaktighet kräver resurser. Kanske går det att se frågan som ett glapp mellan nivåer inom 
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organisationen eller en insiktsbrist, men en intressant aspekt av hur delaktighet beskrivs i 

riktlinjer och värdegrunder lyfts fram ytterligare i följande citat  

I: ”De behöver kanske inte fylla själva begreppet med innehåll, alltså de som skriver det här. 

Utan de kan bara ge förutsättningar för att det ska fungera” 

I: ”Kommunen behöver inte definiera vad det innebär. Det tror jag faktiskt gruppbostäder fixar 

utifrån de boende och deras behov och önskningar, så länge förutsättningar rent praktiskt finns 

för att göra det, att personalen finns”  

Detta resonemang är förvisso bara en röst, men är tankeväckande när det gäller hur begrepp och 

riktlinjer konstrueras och sprids inom en organisation. Sammanfattningsvis visar resultaten på 

hur delaktigheten för individen påverkas av personaltäthet och av hur organisationen värderar 

delaktighet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Resultatsammanfattning 
 

 Personalens definition av delaktighet överensstämmer med andra definitioner och 

modeller, men innehåller även en aspekt där känslan av människovärde är viktig. 

 Samhällets normer och icke inkluderande människosyn förhindrar delaktighet. 

 Att vara personal på ett LSS-boende tycks vara en mångfacetterad uppgift med fokus 

på att se människan och där relationen till individen kan främja dennes delaktighet. 

 Gruppbostaden kan vara både en begränsning och en möjlighet för delaktighet. 

 Personalens motivation och fysiska förutsättningar, personaltäthet samt organisationens 

värdering av delaktighet ur ett ekonomiskt perspektiv är några av de faktorer som 

påverkar delaktigheten för individen. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

Validitet 
 

Den här studien har genomförts med det övergripande syftet med att undersöka och 

problematisera hur personal på LSS-bostäder, utifrån sina erfarenheter och sin yrkesroll, 

beskriver och resonerar kring de boendes delaktighet i samhället. Detta genom att söka svar på 

studiens frågeställningar via kvalitativa intervjuer. Validitet handlar om ifall studien faktiskt tar 

reda på eller mäter det den avser att mäta. Den här empirin anser jag lyckas i att hålla en röd 

tråd genom vilken frågeställningarna leder fram till ett intervjumaterial som sen kokats ner till 

ett analyserat resultat som svarar mot frågeställningarna, syftet och tidigare forskning, men även 

öppnar möjligheter för framtida forskning.  

 

Reliabilitet 
 

Frågan är hur tillförlitliga resultaten i denna studie är och om studien går att göra om i en annan 

kommun eller i en större skala? Studiens brister ligger i min närhet till ämnet och till viss del 

till deltagare. Närheten har jag hela tiden försökt vara tydlig med gentemot intervjudeltagarna 

och varit noga med att ifrågasätta mig själv i tolkningar och analyser för att inte bli närsynt. 

Den stora skillnaden blir i själva intervjusituationen där jag med min bakgrundskunskap om 

miljön kanske lättare får igång ett samtal om vissa ämnen, eftersom intervjudeltagaren vet om 

min förkunskap och behöver därför inte förklara bakgrunden till varje situation utan kan 

snabbare närma sig kärnan. Med god kunskap om forskningsområdet och miljön så borde 

studien gå att applicera på en annan grupp av boendepersonal och nå ett liknande resultat, men 

det är också viktigt att förstå att studien endast består av fyra intervjudeltagare och att det är 

deras subjektiva upplevelse som jag analyserar och tolkar för att komma fram till ett resultat. 

Resultatet kan med andra ord skilja sig något beroende på vilket urval som görs inför en studie 

och hur teman formas, men resultaten i den här studien pekar i en riktning som kan samstämma 

med andra framtida studier och som får stöd av tidigare forskning. 

Resultatdiskussion 

Resultaten i den här studien visar på en samstämmighet mellan definitioner från tidigare 

forskning och boendepersonalens syn på vad delaktighet är, kan vara och skillnaden mellan att 

endast närvara och att vara delaktig i ett sammanhang. Empirin visar på vikten av den subjektiva 

känslan av delaktighet och är något som också har lyfts fram av t.ex. Mallander och Tideman 

(2004) och Sköld (1997). Den delaktighetsmodell som Shier (2001) skapat har i den här studien 

använts av mig som en teoretisk beståndsdel i analysen tillsammans med framförallt Skölds 
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(1997) definitioner av delaktighet. Med tanke på att resultaten visar på en tydlig subjektiv 

dimension av delaktighet går det att ifrågasätta om Shiers (2001) modell är användbar som 

analysverktyg i någon större utsträckning. I den här studien menar jag att den nog primärt fyllt 

syftena att dels visa om personalens definition av delaktighet samstämmer med andra 

definitioner av delaktighet och dels se hur om något de olika definitionerna skiljer sig åt. Den 

subjektiva känslan av delaktighet som är en av de bitar som skiljer Shier (2001) och personalen 

åt i sin delaktighetssyn, men det är också en aspekt som kan vara ett gissel för forskaren som 

vill ta reda på hur ofta eller om någon eller några upplever delaktighet. Samtidigt kanske det i 

den subjektiviteten finns en möjlighet till maktförskjutning, där individen själv får värdera och 

avgöra när den känner sig delaktig.  

En del av den definition av delaktighet som framträdde i den här studien har en parameter som 

består i att känna sig som människa och bemötas och betraktas därefter. Den 

människovärdesaspekt som uttrycks här går att koppla ihop med bland annat FN:s deklaration 

om mänskliga rättigheter. Genom den kopplingen går det att ge definitionen en mer politisk 

tyngd, där synen på människan och dess mänskliga rättigheter gör delaktigheten i samhället för 

individen på ett LSS-boende till en politisk fråga. 

Resultat från den här studien visar hur individer som bor på LSS-boenden ofta bemöts av en 

icke inkluderande och en nedvärderande människosyn i sina möten med omgivningen och hur 

människosynen försvårar eller förhindrar för delaktighet. Empirin ligger på det här planet långt 

ifrån den internationella forskning som beskrivs av bland annat Bigby (2012) som visar på hur 

delaktighetsidén rest runt jorden och skrivits in i olika policydokument. Människors attityder 

och människosyn kanske inte sprider sig över jorden riktigt lika snabbt, där människors rädslor 

och fördomar drar ner farten på processen. Varför denna nedvärderande människosyn märks i 

den här studien går kanske att spåra i den nära relation som boendepersonalen har till individen 

som bor där. Närheten och kännedom om den världen kanske gör att även små signaler om 

avståndstagande märks tydligt. Som egna förklaringar till varför vissa individer inte tas in av 

sin omgivning riktar studiens intervjudeltagare in sig på samhällets normer, att det är dessa som 

bör förändras och att de rådande normerna fungerar exkluderande. Det går att se normerna som 

något som gör att den som avviker från dem inte inkluderas och därigenom inte riktigt tas in 

som andra människor, men det skulle också gå att se från andra hållet där någon inte tillskrivs 

fullt människovärde och därför ses som avvikande eller skrämmande och genom detta bedöms 

hårdare och får svårare att passa in i normen. Normerna verkar i alla fall ha betydelse för känslan 

av delaktighet och att det finns en poäng med att upplösa eller vidga normbegreppet.  

Yrkesrollen på LSS-boenden består enligt resultaten i studien av ett fokus på individen och det 

betonas hur viktig relationen till den boende är. Detta både för att göra ett effektivt arbete och 

för att kunna främja delaktighet. Relationens betydelse för att uppnå full delaktighet finns det 

stöd för i forskning av bland andra Robertson et al., (2007). Andra studier har också visat på de 

positiva effekter som personalens arbete för delaktighet kan ha för både den boende och för 

arbetsmiljön (Zakrajsek, Hammel & Scazzero, 2014).  

Boendeformen framträder i studien som väldigt komplex i sin funktion för delaktighet, där det 

dels ligger en dragning mellan att främja trygghet och att främja självständighet, men också hur 

boendeformen både är begränsande och ger möjlighet till gemenskap och sammanhang. 
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Konflikten mellan trygghet och frihet eller självständighet har tidigare identifierats av Brolin 

(2016) och där gruppbostaden traditionellt sätt lutar mer mot trygghet, medan t.ex. 

stödboendeformen lutar mer mot självständighet och ensamhet. Denna konflikt i boendeformen 

går att se som sund och att det skapar en dynamik, men jag anser att det även är en signal på att 

uppsättningen av boendeformer inte är optimal ur delaktighetssynpunkt och att vidare forskning 

på området är nödvändig. I min studie finns också ett resonemang om hur personalen ibland 

kanske hindrar delaktighet genom att medverka i vissa interaktioner mellan individen och det 

omgivande samhället. Jag tolkar detta som att det delvis hör ihop med tanken om att inte se 

människor utifrån dysfunktionalitet utan som människor som faktiskt kan möta andra 

människor, ibland utan ett stöd för delaktighet. 

Bland de faktorer som i empirin lyfts fram som hindrande för delaktighet nämns motivation och 

förutsättningar hos personalen. Stöd för att dessa faktorer är viktiga ges av McConkey och 

Collins (2010) som i sin tur även betonar kunskap och hur arbetet prioriteras som viktiga 

beståndsdelar. De förutsättningar hos personalen som beskrivs i studien handlar främst om den 

fysiska statusen och hur den gör att aktiviteter eller promenader inte blir genomförda. Här skulle 

kanske någon form av friskvårdssatsning kunna lyfta den fysiska statusen och därigenom öka 

förutsättningarna för delaktighet.  

I den här studien framkommer det också hur det finns organisatoriska faktorer som påverkar 

möjligheterna till delaktighet. I tidigare forskning beskrivs det hur bristande ledarskap och 

misstolkade policydokument är faktorer som förhindrar delaktighet (Bigby et al., 2009; 

Clement & Bigby, 2009; Craig & Bigby, 2015). Det bristande ledarskapet i den här studien 

består i huvudsak av att resurser i form av personal inte kopplas samman med målen om 

delaktighet, att det finns en upplevelse hos intervjudeltagarna att delaktigheten inte får kosta 

något. Det går kanske att säga att det råder en diskursordning där en ekonomidiskurs är 

överstående en delaktighetsdiskurs. Om policydokument misstolkas inom organisationen där 

studien genomförts är svårt att säga, men det som framkommer är att det tycks finnas ett avstånd 

mellan de skrivna målen om delaktighet och vilka ansträngningar som görs för att uppnå dessa 

mål. Idéer om hur delaktighet ska definieras och fyllas med innehåll på individ och gruppnivå, 

snarare än på en organisationsnivå lyfts också fram i empirin. Den tanken är intressant med 

grund i delaktighetens subjektivitet. Det som gör att en individ känner sig delaktig i ett 

sammanhang borde kanske vara det som styr hur boendeformer ser ut och resurser fördelas. 
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Bilaga 1. 
 

INFORMERAT SAMTYCKE 

Jag heter Mats Söderholm och studerar vid Luleå tekniska universitet. Den här studien 

genomförs som en del av mina studier i specialpedagogik 3 och kommer presenteras i form av 

en skriftlig uppsats. Syftet med studien är att undersöka hur personal på LSS-bostäder, utifrån 

sina erfarenheter och sin yrkesroll, beskriver och resonerar kring de boendes delaktighet i 

samhället.  

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras. Intervjun beräknas ta 

omkring 50-60 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in på band. Intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas 

i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Materialet kommer inte heller användas i något 

annat syfte, utanför denna eller närliggande studier. Din medverkan är frivillig och kan när som 

helst avbrytas.  

 

 

 

Jag, intervjudeltagaren har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas 

in, bearbetas och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt 

och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak.  

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie. 

 

Ort/Datum/År:   

 

Namnunderskrift:   Namnförtydligande:  

 

Intervjuarens underskrift:   Namnförtydligande: 

 

 


