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Titel:  “Det finns alltid sätt att hjälpa utan att klampa någon på tårna” - En kvalitativ 

studie om personalens förhållningssätt gentemot självbestämmanderätt inom 

daglig verksamhet 

Title:  “There always a way to help without stepping on someones toes” - A qualitative 

study about employees approach regarding autonomy in relation to participants 

in daily activity centres.   

 

Antal ord: 17654 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine how employees working in daily activity centres reflect 

and talk about autonomy related to individuals with intellectual disabilities and the dilemma 

that may occur when working with individuals right to autonomy. This study is based on 6 

qualitative interview with female employees working in daily activity centres in a medium-

sized municipality in Sweden. The interviews were analyzed using meaning interpretation. 

The main result show that daily activity centres is a difficult arena to work in which attempts 

to encourage and respect intellectually disabled right to autonomy whilst protecting them 

from harming themself or be harmed. The result also showed that the employees view on the 

target group and autonomy has a big impact on how individuals can express their autonomy. 

Furthermore, the result indicated that employees face restrictions and opportunities in their 

work to enhance people with intellectual disabilities right to autonomy. The conclusion is that 

employees working in daily activities and participants att daily activity centres are affected by 

multiple factors in their work to strengthen individuals with intellectual disabilities right to 

autonomy.  
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1. Inledning  

För personer med intellektuella funktionsnedsättningar har rätten till delaktighet, 

självbestämmande och lika levnadsvillkor inte alltid varit en självklarhet. Personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar har länge varit en utsatt och diskriminerad grupp i 

samhället som allt för ofta undanhållits sina rättigheter. För att säkerställa goda levnadsvillkor 

och stöd för personer med funktionsnedsättningar formades Lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Personer som omfattas av LSS har rätt till insats i 

form av daglig verksamhet och ambitionen med insatsen är att erbjuda en stimulerande, 

utvecklande och meningsfull vardag som sker i en gruppgemenskap. Den verksamhet som 

bedrivs enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 

(Socialstyrelsen, 2017). 
 

Trots denna rättighetslag för personer med funktionsnedsättningar så möts målgruppen av 

svårigheter som utgör hinder för deras deltagande i samhället på lika villkor som resterande 

medborgare. I Prop. 1999/2000:79 förklaras att de hinder som motarbetar personer med 

funktionsnedsättningars rätt att delta fullt ut i samhället skall rivas samt att dem är 

medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare. Principen är att 

idealet om självbestämmande medborgare idag skall omfatta alla medborgare. År 1993 antog 

FN:s generalförsamling standardregler som belyser människor med funktionsnedsättningars 

rätt till jämlikhet och delaktighet. Detta kom att bli ett politisk och moraliskt åtagande som 

stärkte människor med funktionsnedsättningars röst i samhället (Axengrip & Axengrip, 2002). 
 

Daglig verksamhet som arena är en plats full av tvetydiga och komplexa situationer som 

kräver att personalen tvingas agera utifrån dilemmat: att skydda eller att hjälpa. En del 

handlingar kan ses som nödvändiga ur omgivningens perspektiv förutom ur mottagarens. 

Gråzonen mellan hjälp och skada är komplex och frågan om när en handling är nödvändig är 

svårbesvarad (Skau, 2007). Personal på daglig verksamhet bär ett stort ansvar att hantera 

dessa situationer på ett etiskt korrekt sätt. Deras arbete innebär också att stärka deltagarnas 

jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet genom att utveckla deras resurser 

och självständighet. 
 

Flera studier uppmärksammar det komplexa arbetet som personal ställs inför i arbetet med att 

stärka självbestämmandet för personer med funktionsnedsättningar, samt att personalens 

arbetssätt till stor del påverkas av individuella synpunkter och värderingar (Mallander, 1999). 
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Socialstyrelsen har även fått signaler om brister i insatsen daglig verksamhet från enskilda, 

brukarorganisationer och yrkesverksamma inom området. Kritik har riktats mot de 

begränsningar som föreligger kring individer och deras valmöjligheter. Kritik har även riktats 

mot verksamheternas anpassning efter enskildas behov samt brist på formell kompetens bland 

personalen (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Detta i kombination med att insatsen daglig 

verksamhet har ökat med 31 procent sedan 2007 gör att denna studie är högst aktuell i tiden 

(Socialstyrelsen, 2017). Forskning visar att fungerande arbetsmetoder skapta för att gynna och 

stärka målgruppens egen röst och vilja på individuell nivå existerar, men implementeringen 

av välutvecklade arbetsmetoder idag saknas (Algozzine, Browder, Karvonen, Test & Wood 

2001; Coopers & Browder 1998).  
 

Utifrån vår erfarenhet som verksamma inom daglig verksamhet i en kommun i Sverige har vi 

sett att man som personal på dagliga verksamheter möter en rad olika begränsningar och 

förutsättningar som styr det dagliga arbetet kring att stärka deltagarnas beslutsförmåga. Det 

finns krav på att personalen ska arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt gentemot de 

enskilda för att på så sätt kunna stärka deltagarnas självbestämmande. Utifrån de riktlinjer vi 

själva har tagit del av som verksamma anser vi att en tydlighet kring vilken pedagogik som 

bör användas saknas. Detta utgör en problematisk aspekt av arbetet då personalens arbete 

rörande självbestämmande skiljer sig åt och deltagarna i stor grad är beroende av personalens 

individuella syn på självbestämmande inom ramen för insatsen. Forskning inom området kan 

bidra med en ökad kunskap kring personalens syn på självbestämmande och kan bidra med att 

välutvecklade arbetsmetoder kan implementeras (Algozzine et al., 2001)  
  

För att få en ökad förståelse för hur personal på dagliga verksamheter arbetar samt vilka 

svårigheter de ställs inför är detta en studie som behövs. En studie som belyser personalens 

perspektiv kring när begränsningar av den enskildes autonomi är nödvändig bidrar till att 

synliggöra det komplexa arbetet som personal på dagliga verksamheter utför. Inte minst är de 

dilemman som kan uppstå mellan hjälp och skada viktiga att belysa men det är även väsentligt 

att presentera personalens förutsättningar i dessa dilemman för att insatsen daglig verksamhet 

ska kunna utvecklas och förbättras.   
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1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på daglig verksamhet förhåller sig till 

självbestämmande inom målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt 

hur de reflekterar kring de dilemman som kan uppstå inom ramen för de enskildas 

självbestämmande.   

 

1.2. Frågeställningar 

1. Hur förhåller sig personal på daglig verksamhet till självbestämmande? 

2. Hur resonerar personal på daglig verksamhet kring handlingar som begränsar 

deltagarnas autonomi samt de dilemman som kan uppstå gällande deltagarnas 

självbestämmande?  

3. Vilka faktorer anser personalen begränsar respektive möjliggör deras arbete gällande 

självbestämmande? 

 

1.3. Studiens avgränsningar 

Studiens urval avgränsas till personal som arbetar på daglig verksamhet i en mellanstor 

kommun i Sverige. Studien tar endast del av personalens syn gällande personer med 

intellektuella funktionsnedsättningars självbestämmanderätt. Därav har studien inte utforskat 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras egna upplevelser av 

självbestämmande. Vi är därmed medvetna om att studien inte har tolkningsföreträde gällande 

målgruppens egna åsikter och upplevelser kring begreppet. Önskvärt för studien hade varit 

om urvalet av respondenter hade varit både kvinnlig och manlig personal för att kunna 

kontrollera för genus och kön. Utfallet blev att urvalet utgjordes av sex stycken kvinnliga 

anställda på den dagliga verksamheten. Denna avgränsning innebär att studiens urval endast 

representeras av kvinnlig personal vilket i sig speglar den sociala verkligheten relativt väl då 

majoriteten som arbetar på dagliga verksamheter består av just kvinnlig personal.  

 

1.4. Begreppsförklaringar 

Intellektuell funktionsnedsättning 

Vårt syfte och frågeställningar berör begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Vi har valt 

att använda oss av socialstyrelsens definition av begreppet där en funktionsnedsättning 

definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Tidigare 
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har funktionsnedsättning och funktionshinder setts som synonym till varandra men utgör idag 

två olika definitioner (Socialstyrelsen, 2018). En gemensam syn är att livskvalitén för 

personer som har en funktionsnedsättning påverkas till följd av nedsatt förmåga fysiskt, 

psykiskt eller intellektuellt. Med detta menar man att ett liv med en funktionsnedsättning kan 

begränsa eller påverka personer inom olika livsområden. Problematiseringen av denna 

definition är att livskvalité är ett individuellt definierat begrepp som skiljer sig åt från person 

till person (Hallberg & Hallberg, 2018, s. 16-17). 

 

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Insatsen riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som inte har någon 

form av förvärvsarbete och som inte utbildar sig. Personer som kan få daglig verksamhet är 

personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med 

betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Hur en daglig verksamhet är utformad 

skiljer sig åt men ska precis som alla andra insatser enligt LSS anpassas efter den enskildes 

individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. En daglig verksamhet kan 

innehålla aktiviteter med habiliterande syfte samt produktionsinriktade uppgifter. Personal på 

daglig verksamhet ska ge stöd, service eller omsorg till de enskilda (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Självbestämmande 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft den 1 januari 

1994 och hade en avgörande del av rätten till självbestämmande för personer med 

funktionsnedsättningars idag (Ekensteen, 2007, s.115). Självbestämmande har inte varit och 

är inte idag en självklarhet för målgruppen. Självbestämmande innebär i denna kontext 

möjligheten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att själva styra sina liv. 

Självbestämmande inom målgruppen förutsätter stärkandet av personer med 

funktionsnedsättningar och deras rättigheter i samhället (Ekensteen, 2007, s.113). 

Självbestämmande och integritet är stark sammanlänkade då självbestämmande är gränsen för 

den enskildes egen integritet. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är ofta 

beroende av olika verksamheter och stöd för att kunna leva välfungerande liv. Målgruppen 

har genom åren allt mer avlägsnat sig från rollen som vårdtagare. Istället är synen idag att de 

har rätt till självbestämmande precis som övriga medborgare i samhället. Autonomi är även 

ett begrepp som är liktydigt med självbestämmande och definieras i denna kontext som 
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möjlighet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att uppnå självbestämmande 

över det egna livet trots behov- och funktionsnivå (Ekensteen, 2007, s.114-115).  

2. Forskningsöversikt  

Vi har valt ut tidigare forskning utifrån studiens syfte som handlar om hur personal på dagliga 

verksamheter förhåller sig till deltagarnas självbestämmanderätt samt hur de reflekterar kring 

de dilemman som kan uppstå inom ramen för de enskildas självbestämmande. Utifrån 

studiens syfte har vi tematiserat den tidigare forskning som vi har tagit del av. De teman som 

vi alstrat fram är: (1) Förutsättningar för självbestämmande och personer med 

funktionsnedsättningar, (2) Personalens betydelse för personer med funktionsnedsättningar 

och självbestämmande, samt (3) Identitet och delaktighet. 

2.1. Sökprocess 

Följande databaser har använts i sökprocessen av tidigare forskning: Google Scholar, Digitala 

vetenskapliga Arkivet och Stockholms universitetsbibliotek artikelsök EDS. Artiklarna som 

använts har begränsats till att innefatta kollegialt granskade artiklar (peer reviewed). I 

sökprocessen har vi använt oss av både svenska och engelska ord. Våra sökkombinationer av 

ord är: personer med funktionsnedsättning och delaktighet, personer med 

funktionsnedsättning och självbestämmande, kognitivt nedsatt förmåga, cognitive impaired 

and autonomy, physically disabled and autonomy, cognitive impaired and participation. 

Sökprocessen har inneburit att hitta studier som tidigare forskning refererar till. Vi har 

speciellt använt oss av Karlssons avhandling Funktionshinder, samtal och självbestämmande: 

en studie av brukarcentrerade möten (2007) och Socialstyrelsens forskningsöversikt Bostad 

med särskild service och daglig verksamhet (2011). Sökprocessen resulterade i studier som vi 

ansåg bidrog med relevant material för studiens syfte. Avslutningsvis utgörs forskning kring 

självbestämmande och delaktighet på dagliga verksamheter betydligt fler studier än vad som i 

denna forskningsöversikt presenteras, vi har valt att begränsa oss inom ramen för denna 

uppsats.  

2.2. Förutsättningar självbestämmande och personer med funktionsnedsättningar 

Tidigare forskning visade att personer med funktionsnedsättningar påverkades av yttre 

faktorer som omgivningens bemötande och lyhördhet i sin möjlighet att uttrycka sina åsikter 

och sin självbestämmanderätt (Karlsson, 2007; Giertz, 2012). I en studie av Karlsson (2007) 

studerades gestaltningen av personer med funktionsnedsättningar och självbestämmande i 

brukarcentrerade möten genom en diskursanalys. Studien genomfördes på en barn- och 
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ungdomshabilitering samt en vuxenhabilitering genom en kombination av observationer och 

intervjuer. Syftet med studien var att ur ett medborgarskaps- och kommunikativt perspektiv 

undersöka och problematisera personer med funktionsnedsättningar, `brukares´, 

självbestämmanderätt i samtal som pågår under brukarcentrerade teammöten. Resultatet av 

studien visade att brukarna hade begränsat inflytande i samtal samt att medverkan i samtal 

krävde brukare som var fysiskt närvarande, hade tydbara röster, hade målmedvetna röster 

samt realiserbara röster.  Brukare som saknade dessa aspekter tappade tolkningsföreträde och 

styrdes av andra deltagare i samtalet. Studien beskrev även hur brukarens 

självbestämmanderätt kunde ses som konsekvenser av de komplexa samspel som utspelar sig 

mellan brukarnas förmåga att reflektera över sig själva, sina problem, livsmål och 

konsekvenser av sina val. Karlsson (2007)  beskriver likt andra studier att självbestämmande 

inom målgruppen är ett område som det behöver forskas mer inom. 
 

I likhet med Karlsson (2007) undersökte Giertz (2012) i sin avhandling hur personer med 

funktionsnedsättningar och självbestämmande påverkades av olika faktorer och kontexter. 

Giertz (2012) studie ledde till liknande resultat och kom fram till att personer med 

funktionsnedsättningar och självbestämmande påverkas av individens egen upplevelse av 

inflytande och självbestämmande samt att individens egen förmåga tillåts samspela med 

omgivningens handlande. Syftet med Giertz (2012) avhandling var att analysera och beskriva 

möjligheter, gränser och villkor för inflytande samt självbestämmande för individer med 

insatser inom LSS. Empirin för avhandlingen utgjordes av två olika kvalitativa studier där den 

ena studiens urval var brukare, gode män, LSS-personal, LSS-handläggare och enhetschefer. I 

den andra studien intervjuades brukare med insatsen personlig assistans, gode män och LSS-

handläggare. Det huvudsakliga resultatet visade på att olika faktorer har betydelse för 

personer med funktionsnedsättningar och självbestämmande samt att olika faktorer påverkade 

målgruppens inflytande. Ett viktigt element som var framträdande var individens egen 

upplevelse av inflytande och självbestämmande. Relationen mellan individen och personalen 

samt förväntningarna som finns på individen ansågs även viktiga för att individer skulle 

uppnå självbestämmande och inflytande. Giertz (2012) fokuserade till skillnad från Karlsson 

(2007) mer på viktiga aspekter i omgivningen som påverkade individer i deras 

självbestämmande samt fångade upp individernas egna tankar kring ämnet, medan Karlsson 

(2012) genom observeringar fokuserade på egenskaper hos individerna och individuella 

förutsättningar som stärker brukarnas chans till att bli hörda.  
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2.3. Personalens betydelse för personer med funktionsnedsättningar och 

självbestämmande 

Tidigare studier visade att självbestämmande är något som kan utvecklas genom 

implementeringen av olika arbetsmetoder för personer med funktionsnedsättningar (Browder 

& Cooper, 1998; Haelewyck, Bara & Lachapelle, 2005; Algozzine et al., 2001). I Browder 

och Coopers (1998) studie ämnade forskarna att utvärdera effekterna av implementeringen av 

ett multikomponerat utbildningsprogram för personal som arbetade med individer med 

funktionsnedsättningar. Utbildningsprogrammets syfte var att utbilda personal i antalet 

valresponser från vuxna personer med funktionsnedsättningar under en gemensam 

inköpsaktivitet på snabbmatsrestauranger. Utbildningsprogrammet innefattade skrivna 

manualer, verbal förklaring av information, rollspel och videoexempel. Resultatet av studien 

var att personalen visade en ökning i antalet valmöjligheter som de erbjöd deltagarna efter 

utbildningsprogrammet jämfört med innan. Studien visade också att deltagarna utökade sin 

förmåga att fatta självständiga beslut efter att personalen utbildades jämfört med innan. 

Deltagarnas delaktighet i inköpsaktiviteter ökade även efter att personalen hade erhållit sin 

utbildning jämfört med innan. En konsekvens av utbildningsprogrammet var alltså att 

personalen själva reflekterade över hur de hade utfört sitt arbete samt var kritiska över hur få 

valmöjligheter som de tidigare erbjudit deltagarna. Det huvudsakliga resultatet av denna 

studie visade att när personalen erbjöd fler valmöjligheter så ökade deltagarnas förmåga att 

utföra oberoende och uppmanade val. 
 

Till Skillnad från Browder och Cooper (2012) fokuserade en annan studie av Haelewyck, 

Bara & Lachapelle (2005) på självbestämmande och personer med funktionsnedsättning inom 

skolans arena. Resultatet av studien visade i linje med Browder och Coopers (1998) studie att 

självbestämmande är en förmåga som kan tränas upp. Forskarna undersökte en läroplan från 

Belgien som tagits fram för elever med funktionsnedsättningar, syftet med läroplanen var att 

skapa gynnsammare förutsättningar för självbestämmande. Urvalet bestod av tre grupper: 

elever med funktionsnedsättningar, lärare i olika ämnen och en expertgrupp som bestod av 

föräldrar, forskare och två personer som ursprungligen utvecklat läroplanen. Empirin 

hämtades genom intervjuer och frågeformulär. För att undersöka läroplanen utgick forskarna 

från tre kriterier: tydlighet, relevans och nytta.  Det huvudsakliga resultatet visade att 

läroplanen kunde underlätta utvecklingen av självbestämmande hos eleverna med 

funktionsnedsättningar samt att lärarna i urvalet ansåg att många av eleverna var begränsade i 



	   13	  

sitt självbestämmande. En stor del av respondenterna ansåg även att självbestämmande var 

avsevärd viktig att lära ut till individer med funktionsnedsättningar.  
 

Algozzine et al., (2001) studie där forskarna utförde en litteraturöversikt och en kvantitativ 

meta-analys i USA visade att individer med funktionsnedsättningar kan lära sig att själva 

bestämma och göra val samt att självbestämmande lärs in av olika metoder. Till skillnad från 

Browder och Cooper (1998) samt Haelewyck, Bara och  Lachapelle (2005) studier så 

fokuserade forskarna på kopplingen mellan självbestämmande och arbetsmetoder på en 

övergripande nivå då de gick igenom ett flertal studier som berörde ämnet. Syftet med studien 

var att undersöka vilka självbestämmande insatser som tidigare har studerats, vilka grupper 

som har blivit lärda självbestämmande och vilka resultat som har uppnåtts genom att använda 

självbestämmande insatser för personer med funktionsnedsättningar. Studierna nämnda ovan 

undersökte liknande aspekter men genom olika tillvägagångssätt, tillsammans når alla tre 

studier liknande resultat som visar på att implementerandet av olika arbetsmetoder för att 

stärka självbestämmande inom målgruppen är effektiva och välbehövda. Precis som 

Karlssons (2007) studie så menar Algozzine et al., (2001)  att självbestämmande och personer 

med funktionsnedsättningar är ett område som behöver mer forskning.  
 

En annan aspekt av personalens betydelse för målgruppens möjlighet till självbestämmande 

tas upp i Mallanders (1999) studie som undersökte utvecklingen från institutionsboende till 

särskilt boende i gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar. Studien 

genomfördes genom observationer och semistrukturerade intervjuer med personal och boende 

på gruppbostäder. Syftet var att beskriva och analysera gruppbostäder för människor med 

intellektuella funktionsnedsättningar som en praktik av normalisering. Särskilt intresse lades 

på hur personal hanterade de boendes självbestämmanderätt och självständighet i vardagen. 

Studien resulterade i identifieringen av tre olika typer av arbetssätt gällande de boendes 

självbestämmanderätt och självständighet. Ett arbetssätt som var mer laglöst där personalen 

medvetet arbetade för att de boende skulle få ökat utrymme och inflytande, ett arbetssätt som 

utövade mer kontroll men samtidigt hade som mål att stärka de boendes inflytande, samt ett 

arbetssätt som varken tog tillvara på de boendes potential till utveckling eller arbetade för de 

boendes inflytande i vardagsaktiviteter. Denna studie visar på hur personalens arbetsmetoder 

påverkar varje individs självbestämmanderätt samt att det skiljer sig mellan personal. 
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2.4. Identitet och delaktighet 

Tidigare forskning visade att självbestämmande påverkar personer med 

funktionsnedsättningar positivt inom olika livsområden (Rabiee & Glendinning, 2010; 

Wehmeyer & Schwartz, 1998; Olsen, 2009). Rabiee och Glendinning (2010) genomförde en 

kvalitativ studie där de intervjuade personer med olika typer av funktionsnedsättningar samt 

en del föräldrar till dessa personer. Resultatet visade att för personer som deltagit i studien var 

självbestämmande och valmöjligheter en central del av att känna sig självständig, kunna 

upprätthålla relationer till familjen samt bevara sin identitet.  
 

En studie som genomfördes i Texas av Wehmeyer och Schwartz (1998) nådde liknande 

resultat. Forskarna studerade i studien hur självbestämmande påverkade livskvalitén hos 

individer med utvecklingsstörning. Syftet med studien var att empiriskt undersöka relationen 

mellan ökad självbestämmande och individers skattade livskvalité. Urvalet var femtio vuxna 

individer med diagnosen utvecklingsstörning som bodde på gruppboenden i närheten av 

Texas. Medelåldern på deltagarna var 36 år med ett IQ mellan 47 och 71. Studien samlade in 

data genom frågeformulär som sedan analyserades genom diskriminantanalys och 

korrelationsanalys. Resultatet från studien visade att självbestämmande bidrar till ökad 

livskvalité. Studien skiljde sig från Rabiee och Glendinning (2010) studie på så vis att 

forskarna inte analyserade vilka områden som ansågs viktigast för individerna att erhålla 

självbestämmande inom.  
 

Rabiee och Glendinning (2010) beskrev att utifrån den data som samlats in framträdde det 

olika områden som var särskilt viktiga för individerna att ha självbestämmande och 

valmöjlighet inom, två av dessa områden var arbete/ sysselsättning och social omsorg. Olsen 

(2009) intresserade sig just för betydelsen av arbete och daglig verksamhet för 

identitetsskapande för individer med funktionsnedsättningar och nådde liknande resultat. 

Syftet med Olsens studie var att studera arbetslivets betydelse för identitetsskapande. Studien 

baserades på två etnografiska kvalitativa studier som kopplades till olika typer av arbete. De 

huvudsakliga resultaten visade att personer med funktionsnedsättningar själva tillskriver sig 

olika roller och identiteter genom sitt arbete. Den studerade gruppen sa själva att arbetet var 

viktigt då de lärde sig nya saker, träffade sina arbetskamrater och att arbetet innebar att man 

var en `vanlig person´ som hade ett arbete som alla andra.  
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En förutsättning för att individer och deras identitet ska kunna komma till uttryck är att 

verksamheten har en bra organisation och struktur (Kittelsaa, 2008). I en studie av Kittelsaa 

(2008) undersöktes hur individer med mild funktionsnedsättning presenterade sig själva och 

sitt dagliga liv. Studiens syfte var att studera hur det är för individer med mild 

funktionsnedsättning att leva med sin funktionsnedsättning samt hur de interagerar med sina 

medarbetare. Studien genomfördes genom deltagande observationer, fältstudier och 

kvalitativa intervjuer. Forskaren följde under en period på två år sju unga vuxna med mild 

funktionsnedsättning i deras hem, på daglig verksamhet och under deras fritid. Resultatet av 

studien var att arbetsplatsens organisation och styrning spelade en viktig roll för individers 

möjlighet till att uttrycka sin identitet. Olsen (2009) beskriver liknande aspekter i sin studie 

där det visades att självbilden hos individer påverkas av arbetsledaren och styrningen.   
 

Olsen (2009) beskrev arbetets funktion som identitetsskapande men resultatet visade även att 

olika respondenter definierade och kände olika angående delaktighet. Detta beskrivs även i 

Molins (2005) akademiska avhandling som studerade innebörden av delaktighet för ungdomar 

i särskola. I studien utfördes en semantisk analys av delaktighetsbegreppet och en fältstudie 

där han under ett läsår följde ungdomar i deras vardag på särskola samt utförde observationer 

och intervjuer. Resultatet av studien visade att en del elever kände ett utanförskap då de ansåg 

att de inte fick tillgång till samma aktiviteter som övriga elever på skolan medan andra elever 

kände en delaktighet inom särskolans sociala värld. Molin (2005) beskriver att maximal 

delaktighet är svårt att uppnå då delaktighet är beroende av olika individer och deras viljor 

samt behov. Individers känsla av utanförskap till följd av sin funktionsnedsättning är även 

något som diskuteras i Kittelsaas (2008) studie där forskaren problematiserar samhällets syn 

på personer med funktionsnedsättningar. Kittelsaa (2008) diskuterade hur målgruppen blir 

bemötta av två olika budskap från samhället. Å ena sidan poängteras delaktighet, integrering 

och självbestämmande, å andra sidan blir de bemötta som barn och blir inte tagna på allvar.  
 

Vardagsvillkor som rör boende, arbete och frihet påverkan på självbestämmande för personer 

med funktionsnedsättningar studeras av Blomberg (2006). Studiens syfte var att förstå hur 

vardagsvillkor beträffande boende, arbete och fritid begränsar eller möjliggör delaktighet i 

samhället. Studien genomfördes genom observationer, intervjuer och granskning av 

dokument. Studien genomfördes under två år där nio personer följdes genom deltagande 

observationer samt två kvalitativa intervjuer med respektive person. Studiens resultat visade i 

linje med Kittelsaas (2008) studie att verksamheter som dagliga verksamheter är arenor för 
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olika typer av interaktion med samhället, men även är även en exkluderande arena. Daglig 

verksamhet sågs i studien som en arena där intern delaktighet förekom men där verksamheter 

exkluderades från det övriga samhället. Detta beskrivs även i skolans kontext av elever i 

särskola som upplever att det exkluderas till att tillhöra särskolan (Molins, 2005). Slutligen 

beskrev Blomberg (2006) hur delaktighet har nått en positiv utveckling där både personal och 

deltagare är intresserade av att utveckla delaktigheten i samhället, för att detta ska kunna ske 

anser forskaren att de hinder och begränsningar som existerar identifieras och 

problematiseras.  

2.5. Sammanfattning av forskningsfältet 

Flera studier använde sig av kvalitativa observationer och intervjuer samt enkätstudier och en 

kombination av olika metoder. Tidigare forskning beskrev samspelet mellan omgivningen och 

personer med funktionsnedsättningar samt hur detta påverkade både individer och 

självbestämmande. Omgivningen anses både kunna stärka och försvaga den enskildes 

förmåga att uttrycka sin självbestämmanderätt. Vidare kan man också se att 

självbestämmande är något målgruppen kan komma att lära sig genom olika arbetsmetoder 

men det krävs mer forskning kring området för att kunna utveckla effektiva metoder som kan 

implementeras inom verksamheter. Implementeringen av arbetsmetoder visade en positiv 

effekt på personer med funktionsnedsättningar och deras förmåga att utveckla en delaktighet i 

beslut som berörde dem själva. Arbetsmetoder hade även en gynnsam effekt på personalen då 

de tvingades reflektera över sitt sätt att hantera deltagarnas självbestämmanderätt 
 

Ett mönster i forskningen var att sysselsättningar som daglig verksamhet och särskola hade en 

positiv betydelse för identitetsskapande, livskvalité, relationer och skapade en känsla av 

delaktighet i samhällslivet, dock visade forskningen att känslan av delaktighet skiljde sig åt 

utifrån olika individer. Forskning belyste även att arenor som daglig verksamhet och särskola 

både fungerade som inkluderande och exkluderande samhällsorganisationer.  
    

Vi finner det intressant att endast en av studierna ovan berörde personalens perspektiv på 

självbestämmande i verksamheter riktade mot målgruppen. Personal på dagliga verksamheter 

är bland de arbetsgrupper som arbetar allra närmast individer som tillhör målgruppen för LSS. 

Vi anser därför att vår studie är relevant och passar in i forskningsfältet så att även 

personalens röster kan komma till tals och att deras komplexa arbete synliggörs. Personal på 

dagliga verksamheter tillsammans med deltagarna själva är de två grupper som berörs allra 

mest av dilemmat kring självbestämmande. Genom att endast intervjua personalen anser vi att 
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vår studie kan fylla en lucka i forskningsfältet som kan gynna personalens 

arbetsförutsättningar och deltagare på dagliga verksamheter. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna som vi har använt oss av i denna studie är boken “Mellan 

makt och hjälp” skriven av Greta Marie Skau (2007) och paternalism. Dessa två teoretiska 

utgångspunkter kan bidra med en utökad förståelse för det komplexa arbetet som personal på 

dagliga verksamheter utför, samt en förståelse för hur de förhåller sig till gränssättningar av 

enskildas autonomi och valmöjligheter. Tillämpningen av dessa två teoretiska utgångspunkter 

möjliggör tillsammans en djupare analys av personalens handlande i de dilemman som kan 

uppstå i arbetet gällande deltagarnas självbestämmanderätt. Skau beskriver relationen mellan 

makt och hjälp djupgående och bidrar med en förståelse för komplexiteten i det sociala 

arbetet, medan paternalism belyser personalens handlingar konkret och paternalistiska 

handlingars roll i modern tid. Vi kommer att börja med att lyfta fram relevanta delar ut Skau 

(2007) som presenteras i underteman nedan, därefter kommer vi att avsluta med en 

beskrivning av paternalism. 

3.1. Skau “Mellan makt och hjälp” 

Skau (2007) skriver i sin bok “Mellan makt och hjälp” om relationen som existerar mellan 

makt och hjälp på arenor som innefattar klienter och hjälpare eller patient och vårdare. Hon 

beskriver maktbegreppet och relationen mellan klient och hjälpare som komplext. Med detta 

menar hon att makt är väsentligt för att kunna hjälpa någon och en “god hjälpare” är inte en 

maktlös person. Samtidigt belyser hon att det inte finns något som heter en genomgod 

hjälpare och att maktmissbruk kan orsaka skada. Hon intresserar sig därför för hur makt 

kommer till uttryck i olika relationer. För personal inom dagliga verksamheter är det viktigt 

att förstå maktens roll i den individuella yrkesrollen och vad ens makt kan ha för betydelse i 

mötet med deltagarna. Speciellt i de situationer där inga tydliga maktyttringar upplevs 

existera. I dessa fall kan det bli så att personalen tror att maktskillnader inte förekommer och 

därför blir ouppmärksamma på maktens roll på relationen (Skau, 2007, s.13-14). 

 

Skau (2007) menar att personal som befinner sig i ett omsorgsarbete som rör andra 

människors utveckling hela tiden måste befinna sig i en egen utveckling. Med detta menar 

Skau att de måste finnas ett intresse och en vilja att lära sig av sina egna erfarenheter. Detta 

ställer krav på tid för reflektion och bearbetning, något som inte alltid går hand i hand med de 
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krav som många arbetsplatser har på personal att alltid vara handlingsberedda, många 

arbetsplatser har även ett utarbetat förändringsmotstånd. Dessa omständigheter kan för många 

omsorgsarbetare vara lockande att utnyttja som en ursäkt för att slippa kritiskt reflektion kring 

sitt eget agerande. Genom att undvika kritiskt reflekterande över sitt arbetssätt riskerar man 

att chansen till professionell utveckling går förlorad. Skau menar att den allra viktigaste 

arenan för vidareutveckling inom professionen är vardagen och arbetsplatsen. Att se 

omständigheter och situationer ur den andre partens perspektiv ses som en viktig del av 

professionsutövandet, istället ställs idag stora krav på personalen att agera och mindre krav på 

reflektion (Skau, 2007, s.117).  

3.1.1. Klient och hjälpare 

Skau (2007) beskriver klientbegreppet som en samlingsbeteckning för individer som till följd 

av olika sorters problematik är i behov av att komma i kontakt med en hjälpapparat, antingen 

på grund av att de själva anser sig behöva hjälp eller för att någon annan anser att de behöver 

hjälp. En del av dessa individer plockas bort från sina naturliga livssituationer och placeras på 

bland annat sjukhus, behandlingshem eller dagsinstutitioner. 

 

Att arbeta som professionell hjälpare ställer krav på att man erhåller offentlig minikompetens 

inom det område som man arbetar. Som klient ska man kunna vara trygg med att hjälparen 

kan sitt yrke och de lagar och bestämmelser som berör arbetet. En annan kompetens som en 

professionell hjälpare ska besitta är kunskap om fysiska, psykiska, sociala och psykosociala 

problem (Skau, 2007, s.31). Den gode hjälparen är en hjälpare vars relation med klienten 

bygger på respekt och tillit. Yrkesrollens som professionell hjälpare innebär att försöka förstå 

klientens språk och behov genom att lyssna och vara uppmärksam. En del av att förstå 

klienten innefattar att vara medveten om klientens livshistoria, detta fungerar som ett verktyg 

i arbetet att svara på klientens behov. Samtidigt är kunskap inte alltid till godo och kan istället 

fungera som ett potentiellt verktyg för makt och kontroll. Vetskapen om att hjälparen har en 

massa vetskap om en som klient kan skapa en osäkerhet och oro då relationen mellan hjälpare 

och klient inte bygger på ett ömsesidigt utbyte av livshistorier (Skau, 2007, s.58).  

3.1.2. Tvetydiga kränkningar 

Skau definierar en kränkning som en handling som utförs av en person och som tas emot, 

upplevs och definieras av en mottagare. Avsändare, mottagare och utomstående personer 

behöver inte uppfatta handlingen på samma sätt, men det är mottagarens upplevelse som är 

avgörande och därmed är kränkningen subjektivt definierad. Vidare skriver Skau (2007) att 
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det finns tvetydiga kränkningar, som befinner sig i en gråzon mellan hjälp och skada, och att 

dessa handlingar grundar sig på hjälpande interventioner.  Dessa handlingar med inslag av 

tvång mot den enskilde utförs för att skydda individen och med avsikt att hjälpa. Vissa 

handlingar kan för utomstående tyckas rimliga och oundvikliga men upplevas av mottagaren 

som kränkande. Det kan handla om situationer när en deltagare på daglig verksamhet utsätter 

sig själv för direkt fara (Skau, 2007, s.111-112). 

 

Skau (2007) beskriver den komplexa relationen mellan vad som kan anses vara en kränkning 

och vad som kan anses legitima kränkningar ur avsändarens perspektiv. Hon ställer frågan om 

det är kränkande att tvinga en deltagare till att göra vardagsaktiviteter som att äta och ta på sig 

skorna och om vissa kränkningar ses som mer nödvändiga och därmed är giltiga? Vidare 

skriver hon att det inte finns några generella svar på dessa frågor och att det i varje enskilt fall 

måste bemötas på nytt. På så sätt kan man lära sig att förstå mer av kränkningens karaktär och 

jobba vidare mot någonting bättre att ersätta den med. För att motverka att individen upplever 

sig kränkt är det väsentligt att uppmärksamma dessa gråzoner på arbetsplatser där en hjälpare 

och en klient möts. Motivet bakom tvetydiga kränkningar är ofta till följd av yrkesmässiga 

målsättningar och värden som i dessa situationer även legitimerar den professionelles 

handlingar. Den svåra frågan inom det sociala arbetets omsorgsyrken är när en handling går 

från att vara nödvändig till att bli ett övergrepp. I de verksamheter som klienten och hjälparen 

handlar finns många tvetydigheter. Detta innebär att man hela tiden måste våga ställa de svåra 

frågorna både till sig själv och till sina kollegor. Genom att kritiskt granska sitt eget, sina 

kollegor och verksamhetens handlande undviker man att vardagskränkningar skrivs över som 

bagateller (Skau, 2007, s.116-117, 120).  

 

3.1.3 Systemnivå och personnivå 

Det som Skau (2007) beskriver som systemnivå omfattar hjälpapparaten som helhet. Detta 

innefattar bland annat hjälpapparatens normer, regler, värdegrund, ekonomiska resurser och 

formella kompetens. Systemnivå lägger ramen för hjälparen och klientens kontext. Denna ram 

skiljer sig åt utifrån vilket system man befinner sig i. Ramarna kan var mer eller mindre 

flexibla och fria. Det finns system som i stor utsträckning lägger ansvar på den enskilde 

personalen att utforma sitt arbete. Dessa system är välfungerande så länge personalen är 

yrkeskompetent, mogen och medvetna om etikens vikt, samtidigt kan dessa system bli 

negativa om personalen i sin profession inte erhåller dessa egenskaper. Sen finns det andra 
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system som är strikt reglerade och bygger på kontroll, i dessa system ges personalen mycket 

begränsat utrymme för egna beslut. Friheten att handla inom olika system påverkas av vart 

man som personal befinner sig i systemets hierarki, chefer har till exempel mer 

handlingsfrihet än deras underordnade. Oavsett i vilket system man befinner sig i eller vart i 

hierarkin man står så har den professionelle alltid ett eget ansvar i hur hen tolkar sin 

individuella roll inom varje verksamhet (Skau, 2007, s.73-74).  

 

Personnivå syftar till varje enskild hjälpares potential i sin interaktion med klienten, med detta 

menar man hjälparens yrkesmässiga kompetens, inlevelseförmåga, personliga kompetens och 

bemötande. Dessa faktorer skiljer sig åt mellan olika hjälpare och varierar även över tid för 

den enskilda hjälparen. Personnivå fokuserar på hjälparens ansvar att ha åsikter, protestera 

och stå upp för vad hen anser rätt samt understryker att faktorer som bristande ekonomiska 

resurser inte är en legitim anledning att brista i bemötandet med klienten. Ett sätt att stå upp 

emot bristande ekonomiska resurser är att protestera och vägra gå med på att ge klienten ett 

oförsvarligt dåligt hjälperbjudande (Skau, 2007, s.73-74). 

 

Orimliga resursfördelningar inom verksamheter är ett tydligt exempel på hur systemnivå och 

personnivå är integrerade med varandra. De båda nivåerna befinner sig i en ömsesidig 

beroenderelation där systemnivå inte kan existera utan personer, och personnivå är beroende 

av ramen som utgörs av systemet. Personer inom systemet kan förändra systemet genom sitt 

handlande och sin interaktion med klienten. Genom sitt agerande inom systemet kan enskilda 

hjälpare både förstärka och försvaga den strukturella makten som utgörs av systemnivån 

(Skau, 2007, s.73-74).  

3.1.4. Kompetenskonflikt 

Innan en klient kommer i kontakt med en hjälpapparat är det deltagarnas direkta omgivning 

som anses `äga´ ett visst tillstånd och de besvärliga som upplevs med detta tillstånd. När 

deltagarens sedan interagerar med en hjälpapparat som till exempel daglig verksamhet blir 

personalen på verksamheten `delägare´ i detta tillstånd. Ett exempel på tillstånd kan vara om 

det finns faktorer som gör att en deltagare i vissa situationer agerar aggressivt eller om det 

finns faktorer som gör att en deltagare i situationer blir ledsen. I mötet mellan personal och 

god man eller förälder kan det ibland uppstå kompetenskonflikter i interaktionsprocessen. En 

kompetenskonflikt uppstår när en god man eller förälder åsikt om vad som är bäst för 

deltagaren inte överensstämmer med hjälparens åsikt om vad som är bäst för deltagaren. 
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Kompetenskonflikter kan uttrycka sig både öppet och dold. Hur kompetenskonflikter visar sig 

varierar utifrån vilka som är delaktiga i interaktionsprocessen (Skau, 2007, s.54-55).  

3.2. Paternalism 

Paternalism har sin grund i samhällets under- och överordning där tilltron till experter i form 

av auktoriteter och myndigheter är stark. Starrin (1997) beskriver hur personal enligt 

paternalism praktiskt arbetar utifrån direktiv, regler och tydliga ramar för att skapa ordning 

och struktur inom organisationen, detta innebär en typ av kontroll. Arenor som politik, 

arbetsliv och myndighetsutövning har alla ett paternalistiskt synsätt än idag. Genom 

byråkratiskt språk syftar ett paternalistiskt synsätt till att frånta beslutsfattaren på sitt 

känslomässiga engagemang (Starrin, 2000, s.71-94).  

 

Paternalistiska handlingar kan ske både omedvetet eller medvetet. En paternalistisk handling 

ses som utförandet av en handling riktad mot en individ utan samtycke men med syfte att 

gynna individen. En handling som är paternalistisk kan anses vara negativ eller positiv och i 

varje enskilt fall måste en etisk bedömning göras utifrån vad som anses vara rätt eller fel. I 

relation till personal på dagliga verksamheter ses även övertalning och styrning mot ett 

specifikt val som en paternalistisk handling. Övertalning måste alltså precis som de självklara 

paternalistiska handlingarna som till exempel fysisk tvingade handlingar etiskt försvaras och 

ifrågasättas i varje enskilt fall (Nikku, 1997). 

 

Paternalism innebär i praktiken ett agerande som utgår från att en individ inte vet vad som är 

bäst för hen själv och att beslut istället bör tas av en `expert´, att enskilda på daglig 

verksamhet till följd av sin funktionsnedsättning måste tas om hand om. Personer som har 

insatser inom LSS riskerar att bli utsatta för moraliska pekpinnar som kan upplevas som 

förnedrande, även om utföraren handlar i tron om att deras agerande är etiskt försvarbart 

(Swärd & Starrin, 2016, s.399-401). Den moderna formen av paternalism har kommit att 

handla mer om tvång, motprestationer och myndigheter rätt att avgöra vad som ligger i det 

individuella intresset. Detta betyder att socialt arbete idag betonar brukarens skyldigheter 

snarare än deras rättigheter.  Paternalismen komplexa handlingar riskerar att få en negativ 

betoning, något som kan leda till uppgivenhet och rädslan för att agera. Som personal kan 

man känna att alla åtgärder riskerar att ses som maktmissbruk och väljer därför att underlåta 

vissa åtgärder. Här bör tydliga krav på auktoriteter ställas där rollen innebär att vägleda, 

förklara rätt och fel och förmedla värden och visioner som kan hjälpa den enskilde i sina 
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valmöjligheter. En auktoritet ska vara tydlig så att hens makt kan utmanas och ifrågasättas av 

den enskilde i alla situationer (Swärd & Starrin, 2016, s.399-401).  

4. Forskningsmetod 

Studien utgick ifrån en kvalitativ ansats där enskilda kvalitativa intervjuer har genomförts 

med sex stycken personer som arbetar på olika verksamhetsgrupper inom samma dagliga 

verksamhet. Studien utgick från ett fenomenologiskt förhållningssätt som i denna studie 

innebar ett intresse av att förstå fenomenet utifrån personalens egna perspektiv (Kvale & 

Brinkman, 2014, s.44). Utifrån detta anser vi att en kvalitativ ansats var den främsta metoden 

för insamlingen av det empiriska materialet då det möjliggjorde att personalens egna 

perspektiv kring deltagarnas självbestämmande kunde lyftas fram. 

4.1. Datainsamling 

4.1.1 Urval  

Studien vände sig till personal som arbetar inom daglig verksamhet. Studiens urval utgjordes 

av sex kvinnliga respondenter som arbetar på en daglig verksamhet i en mellanstor kommun i 

Sverige. Alla sex respondenter arbetar inom samma verksamhet men är verksamma i olika 

verksamhetsgrupper.  Studiens urval gjordes genom ett målinriktat bekvämlighetsurval.  

Detta då vi ville skapa överensstämmelse mellan studiens forskningsfrågor och urvalet samt 

valde en daglig verksamhet som var lättillgänglig då vi kände till den sedan innan (Bryman, 

2011, s.433-434). Inledningsvis tog vi via mejl kontakt med enhetschefen på den dagliga 

verksamheten. Vi beskrev syftet med studien och frågade om det fanns några från personalen 

som var intresserade av att ställa upp på intervjuer. Enhetschefen svarade oss via mejl och 

berättade att det var sex stycken personer som var villiga att ställa upp på intervjuer och 

bifogade tider så att genomförandet av dessa intervjuer kunde bokas in. Vi ansåg till en början 

att det fanns problematiska aspekter med denna typ av urval då vi trodde att det var 

enhetschefens som valde ut respondenter till studien. Detta var något vi var medvetna om och 

vi ansåg att det var en viktig aspekt att förhålla oss kritiska till under studiens genomförande. 

Det framkom senare under intervjuernas genomförande att en förfrågan om att medverka i vår 

studie hade gått ut till hela personalgruppen och att dem som ställde upp på intervjuerna 

själva hade anmält sitt intresse. 
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4.1.2. Utformning av intervjuguide 

För att fånga in personalens egna upplevelser och beskrivningar kring deltagarnas 

självbestämmande valde vi att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer som utgick ifrån en 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden utformades som semistrukturerad och 

innefattade teman samt förslag på frågor till varje tema (Kvale & Brinkman, 2014, s.172). Vi 

valde att kategorisera in intervjuguiden i tre olika teman: startfrågor, självbestämmande och 

fallbeskrivningar. Intervjuguiden utformades på så vis att den började med en rad olika frågor 

under temat startfrågor som riktade sig mot respondentens upplevelse av verksamheten och 

arbetet som stödassistent. Detta för att fånga in relevant bakgrundsfakta som var viktig för att 

vi skulle kunna placera in respondenternas svar i ett sammanhang (Bryman, 2014, s.420). 

Vidare ställdes frågor kring temat självbestämmande som var den mest centrala delen av 

denna studie. Under detta tema formulerade vi frågor som vi ansåg var relevanta för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. Den avslutande delen av intervjuguiden var 

fallbeskrivningar där tre påhittade fall beskrevs. De tre fallen beskrev olika dilemman kring 

deltagarnas självbestämmande. När vi formulerade de fiktiva fallen var tanken att 

respondenterna skulle få beskriva konkret hur de hanterade sådana situationer som beskrevs i 

de olika fallen och på så sätt nå en annan synvinkel på personalens syn på deltagarnas 

självbestämmande. I utformningen av fallbeskrivningarna har vår egen erfarenhet av att arbeta 

på daglig verksamhet varit till stor hjälp då vi själva har varit med om liknande situationer 

som beskrivits.  

 

Genomgående i intervjuguiden formulerades de flesta frågorna som öppna frågor. En stor del 

av frågorna inleddes med "hur", detta för att möjliggöra mer personliga och rikliga 

reflektioner. Intervjufrågor som är av en mer öppen karaktär kan resultera i en mer 

djupgående kvalitativ analys då respondenternas svar kan vara mer beskrivande (Patton, 2015, 

s.54). 

 

4.1.3. Genomförande av kvalitativa intervjuer 

Vi tog kontakt med enhetschefen via mejl och när hon återkopplade till oss att det fanns sex 

stycken frivilliga respondenter mejlade vi tillbaka ett informationsbrev (se bilaga 1). 

Intervjuerna genomfördes på personalens arbetsplatser och varade mellan 30-50 minuter. 

Innan intervjuerna började läste vi upp informationsbrevet (se bilaga 1) för den enskilda 

respondenten och de forskningsetiska principerna, de fick även ge ett muntligt samtycke för 
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deras deltagande i studien. Vi fick tillåtelse att spela in intervjuerna som vi förklarade skulle 

raderas när studien var färdigställd. Vi valde att kortfattat beskriva syftet i informationsbrevet 

(se bilaga 1) samt ännu en gång under intervjuns gång för att försäkra oss om att de förstått 

syftet, på så sätt kunde vi sen ställa direkta frågor kopplat till studiens syfte (Kvale & 

Brinkman, 2014, s.172). Detta gjordes för att respondenterna skulle få en klar uppfattning 

kring studien och de frågor som ställdes under intervjun.  

 

Vi genomförde intervjuerna tillsammans där en ansvarade för de första två temana i 

intervjuguiden och den andra för det sista temat. Ansvarsfördelningen av intervjuguiden 

delade vi upp lika på så vis att vi alternerade mellan vilka teman vi ansvarade för.  En viktig 

aspekt av intervjuernas genomförande var att vi båda har arbetat på en daglig verksamhet 

tidigare och har kännedom om den dagliga verksamhet som i denna studie studeras.  

 

Intervjupersonerna fick även ta del av våra tidigare erfarenheter vilket vi anser bidrog till en 

avslappnad miljö där målet var att intervjupersonerna skulle känna att det var mer av ett 

samtal med ett öppet klimat än en strikt intervju. Vår erfarenhet resulterade även i att vi kunde 

fokusera på samtalet och det gav både oss och intervjupersonerna utrymme för reflektion 

under samtalets gång.  

4.2. Bearbetning av materialet 

En viktig del i den kvalitativa forskningsprocessen är transkriberingen av intervjuerna. Det 

finns inga standardregler för förhållandet mellan talspråk och skriftspråk i transkriberingen 

utan det är ett val som forskarna själva måste göra (Kvale & Brinkman, 2014, s.221). Vi valde 

att transkribera tre intervjuer var och använda oss av en skriftlig stil samt en reducering av 

utfyllnadsord. Detta då vi ansåg att det skulle underlätta analysen av materialet. 

4.2.1 Kvalitativ analysmetod 

Denna kvalitativa studie karaktäriserades av ett induktivt förhållningssätt. Induktion kan 

beskrivas som en process där forskaren observerar ett antal fall i syfte att komma fram till en 

generell slutsats om den givna studiens fall (Kvale & Brinkman, 2014, s.238). Ett induktivt 

förhållningssätt har tillämpats i denna studie för att de mönster som framkommit av det 

empiriska materialet har varit det centrala i analysen. Kvale & Brinkman (2014) belyser att en 

induktiv slutledning inte är strikt valid vilket vi anser är viktigt att poängtera då fem av 

respondenterna möjligtvis skulle kunna uttrycka en gemensam syn gällande ett socialt 

fenomen men den sjätte har en annan uppfattning. Därmed utgick vi ifrån respondenternas 
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egna sanningar och verklighet. 

 

För att analysera materialet skrev vi inledningsvis ut alla intervjuer för att sedan koda det vi 

ansåg var centralt utifrån studiens frågeställningar. Vi letade efter nyckelord i texten för att 

senare i analysen underlätta identifiering av ett uttalande (Kvale & Brinkman, 2014, s.241). 

Vi gick sedan igenom de koder som tagits fram för att säkerställa att ingenting i materialet av 

relevans utelämnats. Materialet ledde i sin tur till en rad olika teman som kodningarna 

kategoriserades in i. Denna kategorisering resulterade i tre övergripande teman: personalens 

förhållningssätt avseende deltagarnas självbestämmanderätt, dilemman som rör deltagarnas 

självbestämmande och verksamhetens begränsningar och förutsättningar. Därefter 

genomfördes en meningstolkning av de teman som framställts, meningstolkning innebär att 

utifrån valda teorier försöka finna djupare tolkningar av det material som framkommit under 

intervjuerna (Larsson, 2015, s.106). För att tolka respondenternas utsagor sökte vi mönster i 

empirin som samstämmer med studiens teoretiska perspektiv, som beskrivits i teoriavsnittet, 

samt tidigare forskning. Detta anser vi ha bidragit till att respondenternas utsagor kunnat 

analyseras och tolkas.  

4.3. Trovärdighet 

Bryman (2011) beskriver att begreppen validitet och reliabilitet är svåranvända inom 

kvalitativ forskning då begreppen är mer anpassade utifrån kvantitativ forskning. Vidare 

skriver Bryman (2011) att ett alternativt förhållningssätt till dessa är två grundläggande 

kriterier som benämns som trovärdighet och äkthet. Vi har i denna studie valt att använda 

trovärdighetsbegreppet som är ett alternativ och som ett grundläggande kriterium i 

bedömningen av kvalitativ forskning. Trovärdighetsbegreppet består av fyra delkriterier 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011, s.354). 

 

Tillförlitlighet som motsvarar den interna reliabiliteten innebär att man säkerställt att 

forskningen genomförts i överensstämmelse med de forskningsregler som finns samt att 

resultaten av forskningen rapporteras tillbaka till de personer vars sociala verklighet har 

studerats. Detta för att de ska bekräfta för forskarna att de uppfattat deras sociala verklighet 

korrekt (Bryman, 2011, s.354-355). För att skapa tillförlitlighet i studien har vi följt reglerna 

för kvalitativ metod genom att ha rapporterat den färdigställda studien till de personer som 

varit respondenter i studien för att säkerställa att vi har förstått deras sociala verklighet på rätt 
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sätt. Syftet med studien har även förklarats för intervjupersonerna både innan intervjun i form 

av ett informationsbrev (se bilaga 1) och under intervjun för att säkerställa att de uppfattat och 

förstått syftet korrekt.  

 

Vi har tillsammans genomfört alla intervjuer och ansvarat för olika delar i intervjuguiden 

vilket innebar att vi kunde vara uppmärksamma i samtalet och ställa följdfrågor. Att vi 

genomfört alla intervjuer tillsammans medförde även att vi i efterhand kunde diskutera och 

reflektera över respondenternas svar. Vilket i sin tur ledde till att vi kunde komma överens om 

hur den sociala verkligheten skulle tolkas. Vid transkribering av intervjuerna har vi 

transkriberat tre intervjuer var samt gjort ett slumpmässigt urval på två av intervjuerna där vi 

lyssnade på den andres intervju som den transkriberat för att tillförsäkra att vi uppfattat 

intervjupersonerna enhetligt. Vid bearbetning av empirin som framkommit har vi tillsammans 

kodat, kategoriserat och tolkat för att på så vis säkerställa att vi har tolkat materialet likadant. 

Detta kan tala för en högre tillförlitlighet i studien (Bryman, 2011, s.352).  

 

Pålitlighet som är motsvarigheten till reliabiliteten medför att forskaren ska anta ett 

granskande synsätt genomgående under forskningsprocessen. Detta innebär att det säkerställs 

att en fullständig och öppen framställning av forskningens alla faser finns redogjorda i den 

slutliga rapporten (Bryman, 2011, s.355). För att uppnå pålitlighet i studien har vi utförligt 

beskrivit forskningsprocessens faser. Studien har även transparens då det går att följa 

forskningsprocessen eftersom att vi har redovisat genomförandet och metodval. Vi har 

fokuserat på intervjupersonernas beskrivningar och låtit det vara centralt genomgående under 

processen.  

 

Överförbarhet som är jämförbar med den externa validiteten handlar om hur pass överförbara 

studiens resultat är till en annan miljö. Kvalitativ forskning skildrar vanligtvis en mindre 

grupp individer med en del förenade egenskaper, till exempel i denna studie är individerna 

verksamma på samma arbetsplats. Till skillnad från kvantitativ forskning som strävar efter att 

nå en bredd så vill man genom kvalitativ forskning nå ett djup av sociala fenomen (Bryman, 

2011, s.355). En aspekt av kvalitativa forskningsresultat är de är svåra att generalisera utöver 

den situation som utgör studiens kontext (Bryman, 2011, s.369). Studiens syfte var inte att 

resultaten ska vara generaliserbara utan att nå en fördjupad kunskap och förståelse kring 

personalens upplevelse av självbestämmanderätten hos personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Studiens omfattning av respondenter var begränsad vilket medförde 
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att resultaten inte gick att generalisera mer än till verksamheten som utgör denna studies 

kontext och möjligtvis liknande miljöer.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren utgår ifrån att det inte går att nå en 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning och försöker utifrån den insikten säkerställa 

att  personliga värderingar medvetet påverkat utförandet eller slutsatserna av en studie 

(Bryman, 2011, s.355-366). Då vi har erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar hade vi från början en medvetenhet kring att våra egna värderingar 

och åsikter omedvetet kan styra bearbetningen av empirin. Under forskningsprocessen har vi 

kritiskt reflekterat kring detta för att säkerställa att våra egna värderingar inte påverkat 

studiens genomförande och fokuserat på respondenternas sociala verklighet som utgör denna 

studies kontext. Vi har även sett positiva aspekter med vår förförståelse för målgruppen och 

erfarenhet då intervjuerna blev mer av ett samtal där vi upplevde att intervjupersonerna kände 

att de öppet kunde prata och resonera kring de frågor som vi ställde.  

4.4. Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har vi utgått från de forskningsetiska principer som gäller för en vetenskaplig 

studie och individskyddskravet. Individskyddskravet innehar fyra huvudkrav som benämns 

som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Vid kontakt med verksamhetschefen på den dagliga verksamheten delgav vi ett 

informationsbrev (se bilaga 1) som innehöll studiens syfte samt villkoren för deras 

deltagande. Vid intervjutillfällena gick vi muntligt genom informationsbrevet med 

respondenterna för att klargöra att deras deltagande är frivilligt och att dem när som helst kan 

avbryta sitt deltagande utan att ange skäl. Detta är en viktig aspekt för att uppfylla 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011, s.7-8).  

 

Innan intervjuerna började så frågade vi om respondenternas samtycke och de fick muntligt 

ge sitt samtycke till deras medverkan i studien. Vidare informerade vi om att vad deras 

medverkan innebar. Vi beskrev att de själva hade rätt att bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de skulle delta i denna studie. Vilket vi förklarade innebar att de inte behövde svara på 

några frågor under intervjun om de inte ville och att de inte behövde förklara varför. 

Intervjupersonerna fick även information om att de när som helst kunde avbryta sin 
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medverkan utan att detta skulle medföra några negativa följder och att detta i sådant fall 

skulle vara anonymt (Vetenskapsrådet, 2011, s. 9-10).   

 

För att uppnå konfidentialitetskravet har vi i det utskickade informationsbrevet (se bilaga 1) 

samt innan intervjun uppgivit för intervjupersonerna att deras deltagande samt den 

information som framkommer under intervjun som kan komma att identifiera personal eller 

deltagare på den dagliga verksamheten kommer att anonymiseras och avidentifieras 

(Vetenskapsrådet, 2011, s.12-13). Inspelningarna och transkriberingarna av intervjuerna 

förvarade vi på sådant sätt att ingen utomstående kunnat komma åt dem. Detta för att 

tillförsäkra respondenternas anonymitet (Kvale & Brinkman, 2014, s.228). Vid studiens 

resultatdel har alla uppgifter som namn på deltagare, personal och specifika aktiviteter som 

vissa av respondenterna redogjort för avidentifierats för att uppnå konfindetialitetskravet.  

 

Nyttjandekravet har vi ämnat uppnå genom att informera intervjupersonerna om att deras 

intervjuer inte kommer att användas i vidare forskning och kommer att raderas när studien är 

färdigställd. De informerades även om att vår handledare, examinator och opponenter 

kommer ta del av studien och att vi kommer skicka den färdigställda studien till 

respondenterna som deltagit samt att studien kommer finnas tillgänglig på Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (Vetenskapsrådet, 2011, s.14).  

 

En etisk aspekt som vi anser är viktig att belysa är att deltagarna som är en central del i denna 

studie inte får komma till tals och själva tycka till kring begreppet självbestämmande. Istället 

är det personalens syn kring deltagarnas självbestämmanderätt som fick komma till uttryck 

och vid vissa tillfällen även svarade hur de trodde att deltagarna upplevde vissa situationer.  

5. Resultat och analys 

I följande del presenteras studiens resultat samt analysen av dessa under rubrikerna 

Personalens förhållningssätt avseende självbestämmande, Dilemman som rör deltagarnas 

självbestämmande och Verksamhetens begränsningar och förutsättningar. Under varje tema 

följer först en sammanfattning av temats helhet för att sedan exemplifiera med citat från 

intervjupersonerna. Därefter sker en delanalys som innefattar meningstolkning utifrån valda 

teorier och teoretiska begrepp. För att tydliggöra att samtliga intervjupersoner har kommit till 

tals i studien kommer vi att nämna inom parentes vem som har uttalat sig i varje citat. I början 
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av resultat- och analysdelen presenteras verksamheten som har utgjort studiens kontext för att 

skapa ett ramverk för läsaren att förhålla sig till. 

5.1 Verksamhetspresentation 

Studiens kontext utgörs av en daglig verksamhet lokaliserad i en mellanstor kommun i 

Sverige. Verksamheten utgörs av sju verksamhetsgrupper som erbjuder varierande aktiviteter. 

Verksamheten specialiserar sig inom olika områden som till exempel caféverksamhet, 

monteringsarbete eller kökssysslor. Verksamhetsgrupperna varierar i personal- och 

deltagarmängd. Grupperna skiljer sig även utifrån deltagarnas behov och funktionsnivå. 

Verksamhetens ledning består av en enhetschef och en biträdande enhetschef. Deltagarna 

befinner sig på dagliga verksamheten veckodagar mellan klockan 09.00 - 15.00. Individer 

som har daglig verksamhet som insats har inte lön utan ersättning i form av 

habiliteringsersättning för de timmar de är verksamma. 

5.2. Personalens förhållningssätt avseende deltagarnas självbestämmanderätt 

Ett centralt tema som lyftes fram av intervjupersonerna var att daglig verksamhet inte är en 

kravlös insats då deltagarna får ett schema med aktiviteter som de förväntas följa. 

Intervjupersonerna beskrev att det är deras arbetsuppgift att motivera deltagarna till att utföra 

dessa aktiviteter. En del av intervjupersonerna resonerade även kring personalens bemötande 

och att det är väsentligt att dem inte uttrycker sin makt på ett kränkande sätt gentemot 

deltagarna.  

 

En grundkomponent för deltagarnas självbestämmande beskrivs vara delaktighet och att de 

känner sig delaktiga i ett sammanhang. För att deltagarna ska känna sig delaktiga lyfter 

intervjupersonerna fram att de måste få möjlighet att uttrycka sin åsikt oavsett om de har ett 

talat språk eller inte. Vi kommer att dela in detta tema i underteman för att tydliggöra viktiga 

aspekter av personalens förhållningssätt gentemot deltagarnas självbestämmande.  

5.2.1. Daglig verksamhet är inte kravlöst 

Flera intervjupersoner reflekterade över de krav som deltagarna möter i valet att delta på 

daglig verksamhet. Daglig verksamhet är en frivillig insats som personer som tillhör 

målgruppen för LSS kan ansöka om. Nedan följer två citat som beskriver personalens syn på 

de krav man kan ställa på deltagarna inom daglig verksamhet: 
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“Min syn, till att börja med så kan jag känna att har man valt daglig verksamhet så följer det 

kanske vissa krav, man kommer inte hit och bara sitter utan får ju sitt schema utifrån sina 

egna önskemål (...) Men sen så tycker väl jag att i största möjliga mån ska dom få bestämma 

själva, det handlar ju om att jag ska motivera på rätt sätt för att få dom att vilja utföra det” 

IP 3 

 

“Det är frivilligt att vara på daglig verksamhet. Då säger jag nej, det är frivilligt att söka 

daglig verksamhet men jag anser ju att om du är med här så finns det faktiskt lite krav, det 

ska inte vara helt kravlöst (...) Sen har man ju aldrig ett tvång, det finns ju inte. Men vi 

försöker att motivera till att haka på, sen behöver man inte alltid lyckas och då får man lägga 

ner” IP 2 

 

Citaten ovan beskriver att daglig verksamhet inte ses som en kravlös insats utan att det finns 

förväntningar på de deltagare som väljer daglig verksamhet. Flera intervjupersoner betonar 

även att en del av arbetet är att motivera deltagarna till att utföra schemalagda aktiviteter. 

Samtidigt betonar personalen vikten av att den enskilde i den mån det går ska få bestämma 

själv. Personalen beskriver två olika aspekter av arbetet, dels så var synen att deltagare bör 

möta krav samtidigt som man som personal måste ta hänsyn till de enskildes 

självbestämmanderätt. De krav som deltagarna möter innebär till viss del en viktig 

utvecklingsfaktor för deltagarna, samtidigt kan de anses vara en begränsning av deltagarnas 

autonomi. 

5.2.2. Självbestämmande och bemötande 

Under våra intervjuer reflekterade flera intervjupersoner över hur det förhåller sig till 

självbestämmande genom sitt bemötande. Bemötande sågs som en viktig aspekt av 

självbestämmande: 

 

“Jag tror alltid att det är jätteviktigt i alla situationer att inte tycka att man står över en 

annan person (...) Ingen människa tycker om att bli klappad på huvudet och bli tillsagd att nu 

ska du göra det här för att jag har sagt det (...) Det blir aldrig rätt även om det är till en 

normalbegåvad eller ett barn” IP 5 

 

“Att man inte säger nej av princip bara, att man tänker varför den här personen har ett 

önskemål eller säger någonting. Att man lyssnar tycker jag är viktigt” IP 6 
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Dessa citat beskriver att personalen i sitt bemötande reflekterar över bemötande ur deltagarnas 

perspektiv. Att lyssna till deltagarnas vilja och att inte använda sin makt i onödan ses som 

viktiga aspekter i personalens bemötande och ger även utrymme för deltagarna att uttrycka 

självbestämmande. 

 

5.2.3. Delaktighet en form av självbestämmande 

Samtliga intervjupersoner lyfte fram delaktighet som en grundläggande komponent i 

deltagarnas självbestämmande. De beskrev att delaktighet innebär att deltagarna får uttrycka 

sin åsikt och bestämma över sitt liv. De belyser även att delaktighet innebär att deltagare 

känner sig delaktiga i ett sammanhang. Citaten nedan beskriver hur personalen förhåller sig 

till delaktighet som en del av självbestämmande: 

 

“Att man först och främst förstår vilka uppgifter man ska göra. Att man är med och får tala 

om vad man tycker. Att man turas om, att man får prova varandra sysslor, att man har ett 

språk oavsett om det är talat eller om det är bildspråk. (...) Att man är med och bestämmer 

om man inte tycker om någonting, att man får ha en åsikt” IP 6 

 

“Att deltagarna ska få vara med och bestämma och då måste jag hitta sätt för att de ska 

kunna välja eller uttrycka vad de vill” IP 4 

 

En viktig aspekt av deltagarnas självbestämmanderätt inom ramen för daglig verksamhet är 

möjligheten att kommunicera den. Intervjupersonerna beskrev delaktighet som deltagarnas 

möjlighet att uttrycka sig oavsett om personen har ett talat språk eller inte. En stor del av 

delaktighet innebär alltså utrymmet att vara med och bestämma och uttrycka sin åsikt. Dessa 

citat beskriver att personalen på olika sätt arbetar med att få deltagarna delaktiga genom att 

lyfta fram deras röster. Personalens yrkesroll som professionell hjälpare innebär att de måste 

förstå deltagarnas språk oavsett om de har tal eller inte. Delaktighet innebär också i relation 

till självbestämmande att få tillhöra ett större sammanhang, bli lyssnad på och att bli 

respekterad: 
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“Delaktighet innebär att man är delaktig i sitt liv, självbestämmande, man får vara med och 

bestämma om det som ska hända runt omkring. Man känner att man är en del av samhället 

eller en del av gruppen på jobbet, en del i kedjan” IP 3 

 

“Att man känner att man har ett sammanhang och att man är en del av ett sammanhang. Att 

man tillhör, att man är respekterad, att man blir hörd och sedd” IP 5 

 

Delaktighet beskrivs som möjligheten att känner sig delaktig i ett sammanhang och att man 

som enskild blir bemött med respekt genom att omgivningen lyssnar och ser den enskilde. 

Dessa citat beskriver att intervjupersonerna ansåg delaktighet som en viktig del av 

självbestämmande och individers rätt till att få ta beslut som rör deras liv. Delaktighet är alltså 

att få ta plats och ges utrymme att påverka sin livssituation. 

5.2.4. Delanalys av Personalens förhållningssätt avseende deltagarnas 

självbestämmanderätt 

Ett mönster som framträdde i empirin var att daglig verksamhet är en insats som ställer krav 

på att deltagarna ska följa sina individuella scheman. En del av personalens arbetsuppgifter är 

att motivera deltagarna till att utföra schemalagda aktiviteter. Ett annat mönster som 

framträdde i detta tema var att en viktig aspekt i arbetet är att bemöta deltagarna med respekt. 

Varje personal har ett ansvar och ett handlingsutrymme att i sin interaktion med deltagarna 

visa inlevelse och hänsyn. Ett tredje mönster som trädde fram är att delaktighet innebär att få 

vara med och uttrycka sig. Personalen ansvarar för att lära känna deltagarnas signaler och 

språk. Delaktighet innebär också att tillhöra ett sammanhang och få sin röst hörd. Detta ligger 

i linje med tidigare forskning som belyser personalens och omgivningens roll i att framhäva 

alla deltagares röster (Karlsson, 2007). Vi kommer nedan att presentera vår analys av temats 

empiri utifrån valda teoretiska utgångspunkter.  

 

Det första mönstret i detta tema som vi anser var framträdande är att daglig verksamhet är en 

insats där krav och skyldigheter medföljer, exempel på detta är: krav på att deltagarna ska 

följa individuella scheman och utföra sysslor. Detta kan tydligt kopplas till paternalismens 

utveckling i det moderna samhället, då daglig verksamhet ses som en insats där deltagarna 

möter förväntningar och villkor. Paternalismen kan i samhället idag ses som verksamheter 

och myndigheters fokus på individer och deras skyldigheter snarare än rättigheter (Swärd & 

Starrin, 2016, s.399-401). Vidare i detta mönster kan vi se att personalen har två olika 
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perspektiv på deltagarnas självbestämmande gentemot verksamheten, å ena sidan begränsas 

deltagarnas självbestämmande utifrån de krav som verksamheten ställer, å andra sidan ska 

personalen ta hänsyn till deltagarnas självbestämmande. Ett exempel på när dessa perspektiv 

krockar är när deltagarna inte vill utföra schemalagda aktiviteter. Ett sätt som personalen löser 

dessa situationer på är genom att motivera och övertyga deltagarna. Personalen anser att det 

ligger inom ramen för deras arbetsuppgifter att motivera deltagarna till att vilja utföra 

schemalagda aktiviteter. När personalen använder övertalning och styrning som en form av 

handling för att få en enskild att utföra något kan detta ses som en paternalistisk handling. 

Detta agerande bör enligt paternalismen etiskt ifrågasättas och försvaras i varje enskilt fall 

(Nikku, 1997). Att personalen reflekterar över deltagarnas självbestämmande i dessa 

situationer tyder på att personalen i sitt dagliga arbete reflekterar över motiveringen och 

styrningens gräns. 

 

Det andra mönstret som är central för detta tema var att personalens bemötande och 

interaktion med deltagarna är en viktig aspekt för individens självbestämmande. Bemötande 

ses som en väsentlig del i deltagarnas självbestämmande då det utgör deltagarnas möjlighet 

att uttrycka sin vilja. Skau (2007) beskriver hur en god hjälpare är en hjälpare vars relation 

med sin klient bygger på respekt och tillit. Genom personalens beskrivningar av bemötande 

framkommer viktiga aspekter att tänka på, respekt är en stor del av detta. Personalens 

reflektioner kring maktmissbruk och bemötande kan kopplas till paternalismen som belyser 

hur individer med intellektuella funktionsnedsättningar riskerar att utsättas för pekpinnar i 

verksamheter riktade mot målgruppen. Dessa pekpinnar kan uppfattas som förnedrande 

(Swärd & Starrin, 2016, s.399-401). Även personalens reflektioner kring bemötande där de 

åtog ett deltagarperspektiv för att definiera ett gott bemötande kan kopplas till Skau (2007) 

som menar att en viktig del av omsorgsarbetet och professionsutövandet är att se situationer 

ur den andre partens perspektiv. Varje personal bär en potential att i varje interaktion med 

deltagarna använda sin yrkesmässiga kompetens och personliga kompetens till att möta 

individen med respekt och inlevelse.  

 

Vidare medför relationen mellan bemötande och självbestämmande att det ställs stora krav på 

personalen i sin arbetsroll. Att personalen därför reflekterar över makten de besitter och dess 

betydelse för deltagarnas självbestämmande är positivt. Skau (2007) förklarar hur makt 

kommer till uttryck i olika relationer. Genom att personalen aktivt reflekterar över makt i 
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förhållande till självbestämmande kan maktmissbruk och orättvisor uppmärksammas och 

ifrågasättas.   

 

Det tredje framträdande mönstret är delaktighet och dess innebörd för personal och deltagare. 

Delaktighet beskrevs som en väsentlig grund för självbestämmande och innebär för 

deltagarna att vara delaktig i ett sammanhang där den enskilde har möjlighet att uttrycka sig 

samt bli bemött med respekt av sin omgivning. För personalen innebär detta ett ansvar att 

förstå deltagarnas språk och signaler där den enskilde blir sedd och lyssnad på.  

 

Deltagarnas möjlighet att uttrycka sig oavsett om personen har ett talat språk eller inte kan 

uppnås genom personalens lyhördhet och interaktion med deltagaren. Att lära sig deltagarens 

språk är även något som utvecklas inom ramen för personalens personnivå genom varje 

individuell interaktion med deltagaren. En viktig del av arbetet är att skapa en relation med 

deltagaren som bygger på tillit (Skau, 2007, s.58). 

 

Vidare framträder även att delaktighet i relation till självbestämmande innebär att känna sig 

delaktig i ett sammanhang och bli bemött med respekt genom att omgivningen lyssnar och ser 

den enskilde. Skau (2007) menar att relationen mellan den gode hjälparen och klienten bygger 

på tillit och respekt. Vi tolkar detta som att en gynnsam relation mellan personal och deltagare 

är en viktig komponent i att vara delaktig samt att det bidrar till en ökad möjlighet att uttrycka 

sin självbestämmanderätt. Delaktighet är alltså att få ta plats och ges utrymme att påverka sin 

livssituation. 

 

I personalens beskrivningar av delaktighet framkommer viktiga aspekter som är viktiga för att 

delaktighet ska nås. Personalens reflektioner kring delaktighet antyder att arbetet kring 

delaktighet är ett pågående arbete. Individer och deras rättigheter till delaktighet i samhället 

och i utformningen av insatsen är lagstadgat. Skau (2007) beskriver att rollen som 

professionell omsorgsarbetare innebär ett krav på offentlig minikompetens inom området och 

de lagar som styr arbetet. Även kunskap kring fysiska och sociala problem som rör 

målgruppen är krav som en professionell hjälpare har och det är något som speglas i 

personalens resonemang kring deltagarna och delaktighet. 
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5.3. Dilemman som rör deltagarnas självbestämmande 

Samtliga intervjupersoner lyfte under sina intervjuer fram att deltagarnas rätt till 

självbestämmande är komplext och att de möter en rad olika dilemman gällande 

självbestämmande i sitt dagliga arbete. Dessa dilemman utspelar sig på olika sätt och 

personalen beskrev att dessa situationer är svårhanterliga. Ett återkommande dilemma i 

intervjupersonernas berättelser handlade om personalens förhållningssätt till gode mäns 

önskemål när personalen ansåg att dessa önskemål gick emot deltagarnas vilja och behov. Det 

framkom även att personalen ställs inför återkommande dilemman där deltagarna riskerade att 

hamna i riskfyllda situationer. Personalens skyldighet ansågs vara att hjälpa deltagarna vilket i 

sin tur kunde leda till handlingar av personalen där de begränsande deltagarnas autonomi.  

 

Dilemman som personalen möter i sitt dagliga arbete kommer till uttryck på olika sätt genom 

olika situationer och upplevelser. Vi har valt att dela in temat i tre olika underteman för att 

tydliggöra olika dilemman som har framkommit ur intervjupersonernas berättelser samt hur 

personalen förhåller sig till dessa. 

 

5.3.1. Dilemma som rör god man 

Flera intervjupersoner nämnde situationer som uppstår med gode män och föräldrar där de 

upplevde att deras önskemål och åsikter inte stämde överens med den enskildes behov och 

vilja. Framförallt rörde detta utformningen av genomförandeplaner samt vilka aktiviteter som 

deltagaren ska utföra på den dagliga verksamheten. Flera av intervjupersonerna upplevde 

dessa situationer som problematiska och svåra att hantera då det skapas ett dilemma mellan 

gode mäns önskemål som inte alltid överensstämmer med vad personalen upplever att 

deltagaren behöver och vill. Följande citat exemplifierar den problematiska relationen mellan 

gode mäns önskemål och deltagarens behov: 

 

“Jag känner att vi nog inte riktigt respekterar brukares nej utan går på boendepersonal, 

föräldrar, gode mäns önskningar mer än brukarens nej. Personligen skulle jag bli 

skitförbannad om någon tjatade eller tvingade mig till något jag sagt nej till” IP 1 

 

Deltagarens önskemål och vilja blir ofta sekundärt i förhållande till omgivningens åsikter. 

Som deltagare på daglig verksamhet har man en rad olika individer i sin närhet som anser sig 

veta vad som är bäst för den enskilde. En annan aspekt som lyftes fram är hur personalens 
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åsikt som professionell omsorgsarbetare kan gå emot god mans åsikt. Vi tolkar detta citat som 

att detta är ett återkommande dilemma som personalen ställs inför. 

 

Gode män kan ha krav och önskemål angående genomförandeplaner och arbetets utformning, 

dessa krav innebär att gode män bestämmer över huvudet på deltagarna. Det är när personal 

har en åsikt och vetskap gällande deltagaren som inte överensstämmer med den gode 

mannens synpunkter som en svårhanterlig situation och ett dilemma skapas för personalen: 

 

“För att det finns en god man som tycker och tänker mycket (...). Dom bestämmer över 

personen och kräver att jag ska göra någonting för personen som jag känner nej det är fel, 

det blir ju ett dilemma. Likväl när man sitter på genomförandeplanen och god man har massa 

önskemål men jag vet att vi har gjort det här med personen men hen vill inte” IP 2 

 

Nedan beskrivs hur personal på daglig verksamhet kan agera i ett dilemma som rör deltagare 

och gode män: 

 

“ Det en god man inte vet om, mår en god man inte dåligt av. Bara deltagaren har det bra på 

dagen och man vet att de tycker om upplevelsen (...) Det är inte så att man utsätter deltagarna 

för livsfara utan det handlar ju bara om att se till deltagaren och vad hen mår bra av. Det är 

säkert ett regelövertramp” IP 3 

 

Dilemmat kring gode män leder till att personal ibland kan undanhålla information från 

deltagarnas gode män så att deltagarnas vilja ska kunna möjliggöras på den dagliga 

verksamheten. Personalen gör ett aktivt val att förbigå gode mäns önskemål och istället se till 

deltagarens mående. Citatet kan tolkas som att den enskilde utsätts för en typ av kränkning av 

sin gode man och att denna kränkning inte ses som nödvändig av personalen. Den enskildes 

perspektiv tappas ibland bort av gode män och då väljer personal att demonstrera mot gode 

mäns handlingar. En aspekt av dilemmat som ansågs vara extra problematisk var situationer 

där föräldrar utgjorde rollen som gode man: 

 

“Det är vanligast när det är föräldrar som är gode män, det är inte när det är utomstående. 

(...) Mamma som är god man ringer och säger hela tiden vad gör ni egentligen mitt barn mår 

inte bra. (...) Då bestämmer jag att hen får göra en annan aktivitet och helt plötsligt är hen 
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nöjd. Hen tycker att det är jättebra men mamma är inte nöjd. Hon tycker inte att det är någon 

utveckling men deltagaren mår bra” IP 1 

 

Dilemmat kring gode män och deltagarnas rätt till självbestämmande blir extra komplext och 

svårhanterligt när rollen som god man utgörs av deltagarnas föräldrar. Intervjupersonen 

beskriver hur en förälders åsikt kan gå emot deltagarens åsikt och hur detta kan skapa 

problematiska situationer. Citatet ovan beskriver ett centralt problem som rör gode män vars 

roll även är förälder. 

5.3.2. Vart går gränsen för självbestämmande?  

Ett genomgående tema i intervjupersonernas berättelser handlade om personalens syn på 

begränsningar av deltagarnas självbestämmande. Det lyftes fram att deltagarna på dagliga 

verksamheter behöver stöd och hjälp och att det är personalens uppgift att stödja dem i sin 

dagliga livsföring. Intervjupersonerna beskrev även att de som personal måste sätta gränser 

för deltagarna då de har en skyldighet att se till att deltagarna inte far illa. Följande citat 

beskriver dilemmat som uppstår när en deltagare riskerar att fara illa: 

 

“Där har vi ett dilemma som ibland kan vara svår.  De här personerna behöver ju stöd och 

hjälp, det är det vi ska ge. Ett exempel: Det är mitt i vintern och X kommer barbent, 

fortfarande har ju hen självbestämmande men någonstans så kanske man också har 

skyldighet att hjälpa henne att förstå av flera anledningar. Hen kan bli sjuk eller folk kanske 

tittar konstigt på hen på bussen (...) man får förklara varför det inte är bra. För någonstans 

har vi en skyldighet att de inte ska fara illa” IP 5 

 

I den här situationen skapas ett dilemma kring att skydda deltagaren och deltagarens 

självbestämmanderätt. Begränsningar av deltagarens egen vilja ses av personal som 

nödvändiga i situationer där en deltagare kan fara illa. 

 

“När det kan vara farligt så får man inte gå och göra saker på egen hand utan att säga till 

personalen. Vi måste följa rutiner. (...) På så vis begränsar vi. Det känns inte som att vi 

begränsar någon i onödan, utan man försöker att lyssna på önskemål.” IP 6 

 

Riskfyllda situationer kräver att personalen begränsar deltagaren i sin autonomi. Samtidigt så 

ska personalens begränsningar inte ske i onödan utan ska vara etiskt legitima. Personalen styrs 
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även av verksamhetens rutiner. Samtidigt som personalen begränsar deltagarna i farliga 

situationer så ansåg personalen att det är viktigt att lyssna till deltagarnas åsikter och viljor.  

5.3.3 När tas deltagarnas nej på allvar? 

 

Motivation tycktes också framstå som en central arbetsuppgift för personalen. Deltagarna har 

dagliga scheman med olika aktiviteter som de ska följa och när deltagarna visar motstånd mot 

att delta i dessa aktiviteter så har personalen ett visst sätt att bemöta detta på: 

 

“Till exempel när man ska göra någonting, då kan ju en person säga nej jag vill inte. Då är 

det ju min arbetsuppgift att försöka få dem att göra det. För dem följer ju sina scheman efter 

genomförandeplanerna. Säger en person kanske nej till samma aktivitet fem gånger, då kan 

man ju diskutera att det inte var bra, för ibland kan de ju säga nej för att det är en sån dag” 

IP 2 

 

“Vi brukar säga att har man sagt nej till en aktivitet som man har en gång i veckan i fyra 

veckor så tar vi bort den. Då är det ju uppenbarligen så att man inte vill. Är det så att man 

säger nej till en aktivitet som man har fem gånger i veckan så kanske man får säga nej någon 

vecka till, det kan ju vara något under en period som gör att man säger nej” IP 3 

 

Deltagarna på den dagliga verksamheten visar således stundtals ett motstånd till att genomföra 

schemalagda aktiviteter. Personalen bemöter detta genom att motivera och deltagarnas 

motstånd tolkas av personalen i vissa fall som en omotiverad dagsform. Detta innebär att man 

som deltagare måste visa kontinuerligt motstånd för att få sin vilja igenom. Personalen har 

utarbetat ett arbetssätt för att hantera detta så att en gemensam syn finns på när motstånd ska 

ses som deras vilja och inte som en dålig dagsform eller period. Personalens arbetsuppgift 

ansågs vara att veta när gränsen för att motivera är nådd: 

 

“Då är det mitt jobb att locka och pocka men jag måste ju också veta när gränsen är nådd för 

motivation den här dagen. (...) Ja, men alltså någon kanske gömmer händerna i ansiktet då 

vet man att nu är det dags att backa eller att man bara låter bli att lyssna. Alla har ju 

individuella sätt att visa det på. Ibland måste man ju känna deltagarna för att veta vart 

gränsen går” IP 3 
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Som personal måste man vara uppmärksam och medveten om varje deltagares gräns gällande 

påtryckningar. Varje individuell deltagare har sitt sätt att visa när hens gräns är nådd och som 

personal måste man lära känna individen för att nå kunskap om hur varje enskild deltagares 

gräns uttrycker sig. 

5.3.4 Delanalys av Dilemman som rör deltagarnas självbestämmande 

Ett tydligt mönster som framträdde i detta tema var dilemmat kring god man. Gode män har 

ibland starka åsikter om vad som är bäst för deltagaren. När dessa åsikter inte ligger i linje 

med vad personalen anser vara bäst för deltagaren så kan öppna eller dolda konflikter uppstå. 

Dessa konflikter kallas för kompetenskonflikter (Skau, 2007, s.73-74). Ett annat tema som vi 

såg i empirin var dilemmat kring när personalen begränsade deltagarnas autonomi och när 

detta handlande ansågs som nödvändigt. Synen är att i situationer där deltagarna kan fara illa 

så ansågs begränsningar mot deltagarnas självbestämmande vara legitima. Det tredje 

framträdande temat var att det arbete som berör deltagarnas självbestämmanderätt är 

komplext och gränsen för deras samtycke är svårt att avgöra. I situationer där deltagarna 

uttryckte en motvilja att genomföra schemalagda aktiviteter ansågs detta extra svårhanterligt. 

Då krävs det att deltagarna tydligt och återkommande säger nej för att deras viljor ska gå 

igenom och inte förkläs som en `dålig dagsform´ eller en `dålig period´. 

 

Det första framträdande mönstret i detta tema som vi vill belysa är dilemmat som kan uppstå 

mellan personal på daglig verksamhet och deltagarnas gode män. Detta kan vi härleda till 

paternalismen och utförandet av paternalistiska handlingar. Deltagarnas gode män och 

föräldrar kan ses som `experter´ och bestämmer åt den enskilde som då anses inte vara 

kapabel till att veta sitt eget bästa. Detta innebär utförandet av en paternalistisk handling 

gentemot den enskilde deltagaren. Att som personal följa gode män och föräldrars åsikter i 

dessa situationer kan också ses som en paternalistisk handling då man omedvetet eller 

medvetet agerar utan den enskildes samtycke (Swärd & Starrin, 2016, s.399-401).   

 

Vidare kan vi även koppla samman dilemmat kring gode män till vad Skau (2007) benämner 

som en kompetenskonflikt. Deltagarens gode man och personal är båda parter som anser sig 

veta vad som är det bästa för den enskilde deltagaren och anser sig därmed vara delägare i den 

enskildes problematik och tillstånd. Detta leder till att personalen formar åsikter som experter 

och det är när dessa åsikter inte överensstämmer med andra delägares åsikter som en 

kompetenskonflikt formas. En kompetenskonflikt kan uttryckas genom en dold eller öppen 
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konflikt och en av intervjupersonerna beskriver en situation där kompetenskonflikten sker 

dolt. I den situationen väljer personalen att undangömma information snarare än att 

konfrontera den gode mannen i en öppen konflikt. 

 

I personalens beskrivningar kan vi urskilja att de i flera situationer står upp mot gode män på 

olika sätt för att de har deltagarnas bästa i det främsta rummet. Detta kopplar vi till Skau 

(2007) som benämner att reflektion över händelser ur klientens perspektiv är en viktig del av 

yrkesrollen som hjälpare. Personalen väljer att reflektera över händelser ur deltagarnas 

perspektiv och anser att det bästa för den enskilde i vissa fall är att undangömma information 

från den gode mannen, även om det är ett bra eller mindre bra tillvägagångssätt så tolkar vi 

det som att personalen prioriterar den enskildes välmående först.  

 

I intervjupersonernas beskrivningar framträdde ett mönster som handlade om personalens 

handlande där det ansågs legitimt att begränsade deltagarnas autonomi. detta beskrevs vara 

nödvändigt om deltagaren befann sig i en farlig situation, då ansåg personalen att det var 

deras skyldighet att skydda deltagaren. Detta kopplar vi till den gode hjälparen som Skau 

(2007) menar inte är en maktlös person. För den gode hjälparen är makt ett väsentligt verktyg 

för att vara behjälplig. Vi tolkar detta som att personalens utövande av makt gentemot 

deltagaren är nödvändig för att inte individen ska utsättas för farliga situationer och på så vis 

är begränsningen av deras självbestämmande legitimerad, detta kan ses som en tvetydig 

kränkning (Skau, 2007, s. 111-112). Trots att denna handling kan tolkas som legitim då det 

handlar om skydd för den enskilde så kan den ändå upplevas som kränkande av deltagaren. 

Om denna makt som utövas av personalen är tydlig och synlig för deltagaren leder det till att 

deltagarna kan utmana och ifrågasätta makten och ett öppet klimat kan formas. På så vis kan 

personalens handlingar som av deltagaren upplevs som kränkande ifrågasättas och personalen 

kan hitta alternativa förhållningssätt för att hjälpa och skydda deltagaren som inte upplevs lika 

kränkande (Swärd & Starrin, 2016, s.399-401).  

 

Ett tredje mönster i empirin sov vi såg var personalens syn på situationer där deltagarna visar 

motstånd till att fullfölja aktiviteter. Gränsen för när deltagarna visade motvilja till att delta i 

aktiviteterna sågs som särskilt komplex. Detta eftersom att personalens arbetsuppgift ansågs 

vara att motivera deltagarna till att fullfölja sina dagliga scheman men också att avgöra när 

deltagarnas gräns för motivationshandlingar är nådda. Detta kopplar vi till den moderna 

paternalismen som kan sägas handla om kompensationer och överordnades rätt att bedöma 
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vad som är det bästa för individen. Det innebär att deltagarnas rättigheter kommer i 

skymundan i förhållande till deras skyldigheter att delta i daglig verksamhet (Swärd & 

Starrin, 2016, s.399-401). Vår reflektion är att personalens motivationshandlingar gentemot 

deltagaren att följa sitt schema kan tolkas och ses som en skyldighet i insatsen daglig 

verksamhet, men då deltagaren kan uppfatta denna handling av motivation som kränkande 

mot deras självbestämmande kan det bli en mer komplex situation för personalen att förhålla 

sig till.  

 

Vidare kan situationer där deltagarna visar motstånd till att delta i sina schemalagda 

aktiviteter underlättas genom att deltagarnas språk och behov får komma till uttryck.  

Skau (2007) menar att den professionella hjälparens arbetsuppgift är att förstå sina klienters 

språk och låta de uttryckas. För att den professionella hjälparen ska begripa den enskildes 

språk och behov måste denne vara uppmärksam och lyssna på deltagaren. Detta kopplar vi till 

personnivå som avser den professionella hjälparens personliga och yrkesmässiga kompetens. 

Personalen måste vara initiativrik i sin yrkesroll för att förstå deltagarnas språk och behov 

samt även själva bedöma när gränsen för deltagaren är nådd. Detta är även något som 

beskrevs i intervjupersonernas berättelser. Skau (2007) menar att när mottagaren visar tecken 

på att hen känner sig kränkt så är det en kränkning oavsett vad personalen anser. Om 

personalen förstår och kan tolka deltagarnas språk och behov underlättar det för personalen att 

själva kunna avgöra när deltagarens gräns för motivation är nådd och deltagarens upplevelse 

av att känna sig kränkt kan undvikas.  

 

5.4. Verksamhetens begränsningar och förutsättningar 

Flera intervjupersoner berättade om hur personlig reflektion både individuellt och i grupp 

leder till utveckling inom yrkesrollen. Flera intervjupersoner tog även upp faktorer som 

begränsade dem i deras arbete gällande deltagarnas självbestämmande. Faktorer som tid, 

personalmängd och verksamhetsstyrning togs upp som begränsande ramar för arbetet. I 

kontrast till detta så uttryckte några intervjupersoner att dessa faktorer inte är begränsningar 

utan att en begränsning snarare är att det saknas arbetsstruktur och tydlighet gentemot 

deltagarna. Samtliga intervjupersoner ansåg att en kompetent personal behöver besitta 

personliga egenskaper och åsikter som till exempel lyhördhet och en god människosyn samt 

att detta underlättade i arbetet kring deltagarnas självbestämmande. Vi har delat in detta tema 
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i underteman för att tydligare belysa de begränsningar och förutsättningar som kan urskiljas ut 

intervjupersonernas berättelser. 

5.4.1. Verktyg och förutsättningar 

Flera intervjupersoner beskrev reflektion som en viktig del av att utvecklas i sin yrkesroll och 

en viktig faktor i arbetet kring att stärka deltagarnas självbestämmande: 

 

“Jag tror att det är viktigt att man har en öppen dialog bland oss som arbetar. Att man hela 

tiden också reflekterar och tänker vad man gör och varför man gör. Att man tänker till, vad 

gjorde vi för fel, hur kan vi göra det bättre (...) Med utbildningar, fortbildningar, läsa böcker 

och att personalgruppen kan diskutera. Hela tiden reflektera vad man gör, utvärdera och bli 

bättre, så att man inte stannar i att så här har vi gjort hela tiden. Hela tiden också anpassa 

efter deltagarna och inte glömma att ta med dem” IP 4 

 

Personalen ansåg att man som personal på daglig verksamhet måste ta tid till reflektion och 

diskussion för att kunna nå en positiv utveckling inom sin yrkesroll. Att avsätta tid för 

reflektion inom arbetsgruppen lyftes fram som ett viktigt verktyg i situationer där dilemman 

kan uppstå. Arbetet kring självbestämmande sågs även av personalen som något som kräver 

utbildning och personalens vilja att utvecklas i sin yrkesroll.  

 

En annan aspekt som personalen beskrev som väsentligt i självbestämmande arbetet var 

personalens egenskaper. Att som personal besitta personlig- och yrkesmässig kompetens 

beskrevs som en viktig förutsättning för deltagarnas möjlighet till självbestämmande. 

Samtliga intervjupersoner beskrev viktiga personliga egenskaper som de ansåg var 

nödvändiga i deras yrkesroll: 

 

“Man måste vara lyhörd, lyssna och inte glömma bort någon. Jag är jättebra på att glömma 

en deltagare, men min kollega är jättebra på att komma ihåg hen och ta med hen i samtalen. 

Om vi sitter och pratar så hör ju inte hen och då är min kollega jättebra på att förklara med 

tecken och skrift vad vi pratar om och då blir hen delaktig”. IP 4 

 

“Det här med människors lika värde och människosyn, och de som kanske är mindre bra 

kanske inte har det, jag tror att man måste ha ett slags genuin människosyn i grund och 

botten.” IP 5 
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Viktiga egenskaper att besitta som personal ansågs av personalen vara lyhördhet och en god 

människosyn. Personal som ansågs som mindre kompetent bedömdes av personalen inte vara 

lika duktiga på sitt arbete.  

5.4.2. Begränsningar 

Andra faktorer som ansågs påverka arbetet kring självbestämmande negativt var för lite tid 

och att personalen upplevde sig styrda av yttre faktorer som exempelvis verksamheten. 

Följande uttalande talar för att det finns yttre faktorer som påverkar personalens arbete och 

möjligheter till att tillgodose varje deltagares behov: 

 

“Ja, personal (...) Ja, om det är för lite personal ibland. Jag säger att alla behöver ha en egen 

personal och skulle brukarna önska skulle nog alla vilja ha varsin och det är klart att det 

skulle vara mest optimalt för utveckling. Om man hade sin egen som kunde hjälpa och sörja 

en hela tiden. Så ser det ju inte ut ekonomiskt” IP 1 

 

“Att räcka till. För ibland så hinner jag inte se alla även om vi är två pedagoger så kan det 

ibland vara så att man inte hinner se alla då en kan behöva mycket mer stöd än andra” IP 4 

 

Vi tolkar detta som att personalen upplevde en känsla av att inte räcka till för deltagarna och 

såg detta som en begränsande faktor i arbetet kring att se varje deltagare och varje deltagares 

enskilda behov. I kontrast till dessa uttalanden så beskrev andra i personalen att de tids- och 

personalfaktorer som nämns ovan inte var begränsade aspekter i arbetet kring deltagarnas 

självbestämmanderätt utan att det snarare handlade om att ta till vara på den tid och personal 

som finns och skapa struktur och effektivitet både som arbetsgrupp och gentemot deltagarna:  

 

“Det handlar väl mer om vara så effektiv som möjligt på de här åtta timmarna, vilket ibland 

kan vara svårt” IP 1 

 

“Jag tror inte jag skulle behöva mer tid. Man skulle behöva mer struktur och vara tydligare i 

ramarna för deltagarna. Då tror jag att det skulle frigöras mera tid. Jag tror inte att extra 

timmar eller ens extra personal skulle hjälpa för det kan ibland också bara ställa till det” IP 

3 
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En del av personalens resonerande kring att en begränsning i arbetet med deltagarnas 

självbestämmande var att det saknades struktur och effektivitet. Personalen beskrev att extra 

personal och mer tid skulle kunna försvåra arbetet och att deltagarna har ett behov av struktur 

för att deras förmåga att utföra val och visa självbestämmande ska kunna utvecklas.  

 

Personalen beskrev även att det var styrda i sitt arbete. Vi tolkar detta som att verksamhetens 

styrning och deltagarnas omgivning styr personalen i deras arbete. I förhållande till 

deltagarnas självbestämmande är personalen begränsades i hur de kan arbeta med deltagarnas 

självbestämmande genom att verksamhetens ram styr vad som är möjligt att utföra. Detta 

exemplifieras i citatet nedan: 

 

“Jo, men det är väl klart att man är styrd av yttre grejer. Vi kan ju inte helt och hållet göra 

vad vi känner för. Sen kan man ju också ibland behöva mer kunskap och mer verktyg. Då kan 

jag ibland sakna tid för att hitta det” IP4  

 

5.4.3. Delanalys av Verksamhetens begränsningar och förutsättningar 

I detta tema framträdde ett mönster som talade för att personal på den dagliga verksamheten 

är beroende av tid att reflektera för att kunna nå utveckling i sin yrkesroll och därmed kunna 

stärka deltagarnas självbestämmanderätt. Tid för reflektion värderades högt bland personalen 

och ansågs möjliggöra en förbättrad chans till hanterandet av svåra situationer. Empirin talar 

för att arbetsklimatet påverkar personalen och att en öppen dialog mellan personalen bidrar 

till att svåra situationer kan hanteras bättre. Detta ligger i linjer med Browder och Cooper 

(1998) studie som visade att när personal får kritisk reflektera över sitt handlande så ger det 

en positiv utveckling. Det framträder även ett mönster där personalen ansåg att begränsande 

faktorer i deras arbete i relation till självbestämmande var för lite tid och för få personal. I 

kontrast till detta framträdde ett mönster där dessa faktorer inte ansågs begränsa utan att det 

snarare handlade om att ta vara på tid och personal bättre. Ett annat mönster som framträdde 

var att personliga egenskaper är en viktig aspekt av arbetet och att positiva egenskaper som att 

vara lyhörd och medmänsklighet är gynnande i arbetet. Detta ligger i linje med tidigare 

forskning som belyser att personliga egenskaper som lyhördhet hos personalen påverkar 

deltagarnas möjlighet att uttrycka sin självbestämmanderätt (Giertz, 2012). 
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Ett mönster i detta tema som vi har kunnat urskilja är betydelsen av tid för reflektion. Detta 

kopplar vi till Skau (2007) som beskriver vikten av att som omsorgsarbetare reflektera över 

sina handlingar och bearbeta tankar. Empirin visade att kritisk reflektion både individuellt och 

i grupp var en positiv faktor som personalen uppskattade. Kritisk reflektion går även i linje 

med professionell utveckling som Skau (2007) menar sker genom just kritisk reflektion och 

diskussion kring sitt eget handlande som professionell. Professionens utveckling bygger på att 

personal inom omsorgsarbetet får tid till att gå igenom händelser som sker på arbetsplatsen 

och att man som personal inom området har en vilja att lära sig av sina erfarenheter (Skau, 

2007, s.117).  

 

Ett annat framträdande mönster var att personalen ansåg att deras arbete i relation till 

deltagarnas självbestämmande begränsades av för lite tid och för få personal. Dessa aspekter 

innefattas i det som Skau (2007) beskriver som systemnivå. Systemnivå utgör verksamhetens 

ram och styr arbetet inom verksamheten. Personalen beskrev sina upplevelser av att 

systemnivån brister och att de till följd av detta inte kan utföra sitt arbete i den utsträckning 

som de skulle velat. Uppfattade brister i ramen utgör alltså ursäkter för varför man som 

personal inte kan utföra sitt arbete i den utsträckning som man eventuellt skulle önska. Att 

vara styrd av yttre faktorer ansågs även begränsa personalens handlingsutrymme. Skau (2007) 

beskriver hur verksamheter kan vara mer eller mindre flexibla och fria. En stramare ram 

innebär att verksamheten är styrd och personalen är mer kontrollerad än om verksamheten 

hade verkat under friare omständigheter. I linje med Skau (2007) kan en styrd verksamhet 

både möjliggöra och begränsa personalens arbete i självbestämmandefrågan. Å ena sidan kan 

personalen begränsas i sitt arbete och deras handlingsutrymme minskas på grund av 

verksamhetens kontroll, å andra sidan kan en verksamhet som bygger på kontroll hjälpa 

personalen hantera svåra situationer som rör deltagarnas autonomi.  

 

En del av personalen beskrev en annan synvinkel på tids- och personalfaktorerna som 

beskrivs ovan. De menade att struktur och effektivitet var det som saknades och begränsade 

personalen i arbetet med deltagarnas självbestämmande. En del av intervjupersonerna ansåg 

att mer tid och fler personal skulle försvåra arbetet ytterligare. Detta är ett tydligt exempel på 

hur systemnivå och personnivå integrerar med varandra. Personnivå innebär personalens 

möjlighet att agera inom systemnivåns ramar. Skau (2007) menar att personalen har ett ansvar 

att utföra sina arbetsuppgifter inom ramen för det systemnivån erbjuder och om man som 

personal är missnöjd med systemnivåns förutsättningar ska man protestera i en öppen 



	   46	  

kommunikation. Inom personalnivå har personalen ett ansvar att inte skylla brister i deras 

handlande på verksamhetens ramar och begränsningar, istället har personalen ett ansvar att i 

sin yrkesroll arbeta mot sin fulla potential trots resursfördelningar som kan upplevas orimliga 

(Skau, 2007, s. 73-74).  

 

Ett tredje mönster som beskrevs av samtliga intervjupersoner som en möjliggörande faktor i 

att stärka deltagarnas röster och självbestämmanderätt var goda personliga egenskaper. Dessa 

egenskaper beskrevs vara lyhördhet, ett gott bemötande och att ha en god människosyn. Vi 

kopplar detta till Skaus (2007) beskrivning av personnivå där hon belyser vikten av att varje 

enskild hjälpare besitter personlig kompetens, inlevelseförmåga och har ett bra bemötande. 

Att egenskaper skiljer sig åt i personalgruppen ses som naturligt då personlig kompetens är 

något som varierar både mellan personal och över tid. En god hjälpare bygger en relation med 

klienten som bygger på respekt och gott bemötande. Detta gör i sin tur att deltagaren känner 

sig trygg och vågar uttrycka sin självbestämmanderätt (Skau, 2007, s.73-74).  

 

I linje med Skau (2007) visar empirin att personnivå har stor betydelse i rollen som personal 

på daglig verksamhet, både i hur man bemöter deltagarna men även i hur man väljer att se de 

förutsättningar man har inom verksamheten. Att se möjligheter inom verksamhetens ramar är 

en förutsättning som kan göra att man som personal kan fokusera mer på sitt arbete och inte 

påverkas av yttre faktorer (Skau, 2007, s.73-74).  

6. Diskussion 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens resultat och forskningsfrågorna 

besvaras utifrån det framtagna resultatet kopplat till tidigare forskning. Därefter redovisas 

studiens resultat i förhållande till utvalda teorier samt förslag till vidare forskning.  

6.1. Sammanfattning av resultat och svar på forskningsfrågorna kopplat till tidigare 

forskning 

Studiens syfte var att undersöka hur personal på daglig verksamhet förhåller sig till 

självbestämmande samt hur de reflekterar över de dilemman som kan uppstå i det dagliga 

arbetet med deltagarnas självbestämmanderätt. 

 

Studiens första frågeställning fokuserade på hur personal på daglig verksamhet förhåller sig 

till deltagarnas självbestämmande. Vi kunde ur studiens empiri urskilja två tydliga 
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förhållningssätt som personalen hade gällande deltagarnas självbestämmanderätt. Å ena sidan 

begränsades deltagarnas självbestämmande rätt utifrån de krav som ställdes på deras 

deltagande, å andra sidan hade personalen respekt och bemötte deltagarnas viljor och åsikter. 

Detta ligger i linje med de olika arbetssätt som Molin (2005) kunde identifiera i sina studier. 

Studien kunde urskilja skillnader i förhållningssätt som personal på ett boende för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning förhöll sig till. Studien visade att personal medvetet 

arbetade för att individer skulle få ett större inflytande i sitt dagliga liv (Molin, 2008).  

 

Resultat av vår studie visade på att personalen bemötte deltagarnas självbestämmande med 

respekt och aktivt försökte hitta metoder för att individernas självbestämmande skulle kunna 

komma till uttryck. Vidare beskriver Molin (2008) ett arbetssätt som utövade mer kontroll 

mot den enskilde men som hade som mål att stärka individen i sitt inflytande. Även detta 

kunde vi urskilja i vår empiri då resultat visade på att deltagare på den dagliga verksamheten 

mötte krav från personalen att delta i schemalagda aktiviteter, som har tagits fram genom 

genomförandeplaner och har som mål att utveckla den enskilde. Vår reflektion angående detta 

är att de krav som individer på dagliga verksamheter möter kan ha en positiv inverkan på de 

enskildas möjlighet till utveckling. Detta genom att de förväntningar som kommer från 

personalen och verksamheter kan bidra till att deltagarna växer när de klarar av att möta dessa 

förväntningar och krav. En annan reflektion vi har angående detta är att problem kan uppstå 

när deltagarna möter för höga krav, då kan det istället leda till att deltagarna får sämre 

självförtroende och backar i sin utveckling. Balansgången mellan att sätta för höga krav eller 

för låga krav är alltså svår. Vi anser att en kravlös verksamhet inte alltid är en gynnsam 

verksamhet utan att krav kan vara nödvändigt för att varje enskild person ska kunna utveckla 

en god självkänsla. 

 

Vidare beskrev intervjupersonerna att deltagarnas utrymme att uttrycka sin 

självbestämmanderätt påverkades av personalens bemötande. Tidigare forskning visade precis 

som vår studie att personalens bemötande är en avgörande faktor i deltagarnas utrymme att 

uttrycka sin åsikt (Karlsson, 2007; Giertz, 2012). En slutsats vi har gjort är att personalens 

bemötande och deltagarnas upplevelse av hur de blir bemötta är en viktig grundsten för att 

deltagarna ska få möjlighet att uttrycka sin självbestämmanderätt. Detta innebär att 

personalens medvetenhet kring hur deras handlande kan upplevas av deltagarna är oerhört 

viktig för att deltagarna. I linje med Skau (2007) anser vi att man som personal på daglig 

verksamhet ska vara medveten om sin maktroll och hur man agerar i den rollen, 
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självbestämmanderätt inte är en självklarhet i deras liv och som personal kan man använda sin 

personliga kompetens för att lyfta fram deltagarnas åsikter och viljor. 

 

Ytterligare en viktig komponent i deltagarnas självbestämmande var delaktighet och 

personalens förhållningssätt till att skapa sammanhang där deltagarna kunde uttrycka sin 

åsikt. Resultatet visade att personalen arbetade för att allas röster skulle bli hörda genom att 

bygga trygga relationer med deltagarna där de kunde lära sig att tolka de enskildas personliga 

signaler. Blomberg (2006) beskrev att de hinder som stoppar delaktighet måste identifieras för 

att delaktighet ska kunna fortsätta att utvecklas. Detta ligger i linje med de resultat som 

framkommit i vår studie då personalen beskrev att delaktighet kräver en initiativrik 

personalgrupp som kunde hitta nya vägar för att varje enskild deltagares röst skulle kunna bli 

hörd. En reflektion vi har gjort är att trygga relationer bygger trygga individer som vågar 

uttrycka sig, detta i sin tur leder till att personalen kan lära sig varje individs egna språk. Detta 

ligger i linje med Skau (2007) som menar att relationen mellan klient och socialarbetare är 

viktig i individers möjlighet att uttrycka sig.  

 

Studiens andra frågeställning handlade om hur personalen resonerade kring att begränsa 

deltagarnas autonomi och de dilemman som kan uppstå gällande deltagarnas 

självbestämmande. Resultatet av studien visade att personalen mötte en rad olika dilemman 

och faktorer i arbetet som påverkade deltagarnas rätt att få bestämma över sina liv. Ett 

dilemma som uppstod i personalens arbete berörde deltagarnas gode män som ofta hade 

starka åsikter om vad som är bäst för den enskilde deltagaren. Dessa dilemman kunde leda till 

kompetenskonflikter. Denna relation upplevdes som komplex och kan förstärkas av att gode 

män även hade rollen som förälder. Vår reflektion kring detta är att det känslomässiga 

engagemanget som en förälder besitter kan innebära en begränsning av deltagarnas autonomi 

men kan också betyda att deltagarnas möjlighet till självbestämmande förstärks. Detta var ett 

dilemma som vi inte väntade oss att intervjupersonerna skulle ta upp. Denna studie är 

uppmärksammat oss på att situationer där god man är involverad på många sätt innebär en 

problematisk faktor om personal och god man inte har en bra relation. Vår reflektion är att 

man som personal inte bara ska ta hänsyn till deltagarnas åsikter utan även föräldrar, gode 

män och sin egna professionella åsikt, detta innebär att många perspektiv och synvinklar ska 

hanteras. Frågan som personalen då ställs inför är vems röst som ska vara avgörande i beslut 

som rör den enskilde deltagaren? Onekligen tror vi att både personal och föräldrar vill det 

bästa för deltagaren även om tanken kring hur det ska uppnås kan skiljas åt, men när är det 
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egentligen rätt att förbise deltagarens egen åsikt? Detta är en problematisk och komplex 

situation på många olika sätt och deltagarens egen vilja bör så långt som möjligt väga tyngst.  

 

I linje med Kittelsaas (2006) diskussion kring hur personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar blir bemötta av två olika budskap från samhället visar vår studie på 

liknande resultat. Å ena sidan blir deltagarna bemötta med respekt och på ett vis är deras 

självbestämmande i fokus, å andra sidan blir de bemötta som individer som inte vet sitt eget 

bästa. I situationer där den enskilde kunde fara illa använde sig personalen av åtgärder som 

begränsade deltagarnas autonomi. Detta kan möjligtvis tolkas som att personalen inte litade 

på att deltagarna kunde se till sitt eget bästa. Dessa situationer visar på att målgruppen ses 

som individer som är i behov av hjälp och stöd från samhället och att begränsningar av deras 

autonomi och självbestämmande ses som legitima då de inte förstår konsekvenserna av deras 

handlande i riskfyllda situationer. Vi anser att begränsning av deltagarnas självbestämmande 

är försvarbart i de situationer där deras självbestämmande innebär riskfyllt eller skadligt 

handlande. Med det sagt vill vi också belysa att man som personal ska ha en stark oro eller 

känsla av att deltagaren kan skada sig eller fara illa för att begränsning av någons autonomi 

ska anses legitimt.  

 

Resultatet av studien visade även att det skapades ett dilemma mellan deltagarnas 

självbestämmande och motstånd till att delta på schemalagda aktiviteter. I dessa fall 

motiverades deltagarna till att utföra aktiviteten. Vi anser att om man tar på sig rollen som 

motivator medföljer också ett ansvar att se när varje enskilds gräns är nådd och när 

motivationen är etiskt försvarbart. När denna gräns bedöms vara nådd av personalen är något 

som vi tror grundar sig på yrkeserfarenhet och relationen mellan personal och deltagare. Vi 

anser dock att en för nära relation och personal som arbetar efter djupt inarbetade mönster kan 

innebära att man som personal har lättare att gå över denna gräns då man tappar den distans 

och det kritiska perspektivet på hur en deltagare bör bemötas.  

 

Studiens tredje frågeställning berörde de faktorer som begränsar respektive möjliggör 

personalens arbete gällande deltagarnas självbestämmande. Resultatet visade att personalens 

förmåga att reflektera över sitt handlande var en viktig förutsättning för arbetet kring 

deltagarnas rätt till självbestämmande. Tidigare forskning lyfte fram att när personal får tid 

och uppmuntras till reflektion så höjdes kvalitén på deras utförda arbete (Browder & Cooper, 
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1998). Vår studie visade att personalen använde kritisk reflektion som ett centralt verktyg i 

hur de förhåller sig till dilemman samt att det ansågs vara en viktig förutsättning i arbetet.  

 

En förutsättning för personalens arbete var även personlig- och yrkesmässig kompetens. 

Positiva personliga egenskaper som lyhördhet ansågs vara en förutsättning som gör att man 

som personal hade lättare att arbeta med deltagarnas självbestämmande. Detta ligger i linje 

med tidigare forskning som belyste att personliga egenskaper som lyhördhet påverkar 

enskildas möjlighet att uttrycka sin självbestämmanderätt (Karlsson, 2007; Giertz, 2012). För 

att deltagarnas självbestämmande ska kunna uttryckas på bästa möjliga sätt anser vi det 

väsentligt att personalen har goda arbetsförhållanden där tid för reflektion ges. Vår reflektion 

är att ett öppet arbetsklimat mellan kollegor är viktigt för att kunna diskutera och utveckla 

arbetet med deltagarnas självbestämmanderätt. Utifrån egna erfarenheter så anser vi att kritisk 

reflektion både i grupp och individuellt är den mest centrala delen av professionell utveckling. 

Vår reflektion är att kritisk reflektion både gynnar deltagare och personal, det kan leda till en 

bättre verksamhet och att man som personal hela tiden utvecklas i takt med det sociala arbetet.  

 

Empirin beskrev ett förhållningssätt till faktorer som för lite tid och personal, 

förhållningssättet byggde på att personalen ansåg att för mycket tid och personal kunde 

innebära en begränsning i sig och avsaknaden av struktur och effektivitet var det som 

begränsade arbetet idag. En reflektion vi har gjort är att vi tror att personal som väljer att se 

möjligheter till utveckling inom ramen för verksamhetens system har större sannolikhet att nå 

en välfungerande verksamhet. Detta kan i sin tur leda till att deltagarnas självbestämmanderätt 

lättare kan komma till uttryck då verksamheten präglas av personal som ser möjligheter till 

utveckling inom ramen för sin arbetsplats och använder de resurser dem har att tillgodose.  

 

Studiens resultat visade genomgående att arbetet som rör målgruppen personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar och deras rätt till självbestämmande är komplext och 

svårhanterligt samt att personalen ställs inför höga krav. Vi anser att denna studie kan bidra 

med förståelse för det komplexa arbetet som personal på dagliga verksamheter utför i 

förhållande till deltagarnas rätt till självbestämmande. Självbestämmande är en central del av 

varje medborgares rättigheter i samhället och inom ramen för daglig verksamhet har 

begreppet en betydande roll som medför en rad olika dilemman som personalen dagligen 

ställs inför. Detta motiverar till att en ökad förståelse för den kontext som personalen befinner 

sig i är nödvändig samt att personalens egna synpunkter kring ämnet bör lyftas fram. Vår 
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reflektion är att denna studie bidrar med viktiga insikter som kan öka förståelsen för arbetet 

som personal på dagliga verksamheter utför. På sikt kan detta förhoppningsvis bidra till att 

personal på dagliga verksamheter får det stöd som de behöver i arbetet samt att insatsen 

daglig verksamhet når en än mer positiv utveckling.  

 

6.2. Studiens resultat i förhållande till teoretiska utgångspunkter 

Skaus (2007) redogörelser för relationen som existerar mellan makt och hjälp inom 

omsorgensarenor har möjliggjort djupare tolkningar av de komplexa situationer personal ställs 

inför i sitt dagliga arbete. Då intervjupersonerna beskrev olika dilemman var Skaus 

utgångspunkter särskilt behjälpliga för att nå djupare förståelse för hur dessa relationer och 

situationer kan tolkas. Skaus (2007) teoretiska utgångspunkt har möjliggjort en tolkning där 

den professionella hjälparen i relation till individer med intellektuella funktionsnedsättningar 

besitter makt och är en viktig del i hur vidare deltagarnas självbestämmanderätt kan uttryckas. 

 

Det paternalistiska perspektiv har resulterat i djupare förståelse för personalens handlingar 

gentemot deltagarna på den dagliga verksamheten och vad dessa handlingar grundar sig i. Då 

resultatet visade på att personalen utförde paternalistiska handlingar kan vi tolka dessa utifrån 

teorin kopplat till intervjupersonernas beskrivningar som goda och i syfte att gynna den 

enskilde. Det paternalistiska perspektivet har även möjliggjort en tolkning av daglig 

verksamhet som en kravfylld verksamhet.  

 

De teoretiska utgångspunkterna har även givit en förståelse för hur komplext och svårfångad 

självbestämmanderätt är för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, men också 

för hur personalen aktivt arbetar med detta. För att nå deltagarnas självbestämmanderätt 

arbetar personalen med att hitta metoder och kritisk reflektion. Skau (2007) har hjälpt oss 

analysera personalens roll som hjälpare och vad det innebär i praktiken.  

6.3. Metoddiskussion 

Ett relevant resonemang för denna studie är aspekten av närhet och distans i förhållande till 

studieobjektet då vi har erfarenhet av att arbeta på daglig verksamhet samt har en bekantskap 

till den dagliga verksamhet som utgör denna studies kontext. Det finns både fördelar och 

nackdelar med att vara välbekant med studieobjektet och vi har under genomförandet av 

denna studie försökt inta ett kritiskt förhållningssätt. En fördel med att vara bekant med fältet 
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som man undersöker och intervjupersonerna är att ett öppet klimat för intervjuerna är mer 

lättåtkomligt (Isaksson, 2009, s. 45).  

 

Vår upplevelse av intervjuerna var att respondenterna vågade ha ett öppet förhållningssätt och 

beskriva hur deras verklighet såg ut. Kvalitativ forskning behöver innehållsrika beskrivningar 

och en begränsning kan vara att intervjupersonerna inte vill beskriva hur deras sociala 

verklighet ser ut eller kan glömma bort detaljer, därmed handlar det om validitet i förhållande 

till frågan om sanningen, riktigheten och styrkan i en respondents utsaga (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.296).  

 

Vi anser att vår erfarenhet av att arbeta på daglig verksamhet som intervjupersonerna kände 

till skapade ett öppet klimat där de vågade svara på ett riktigt sätt i förhållande till deras 

sociala verklighet. Vi berättade för intervjupersonerna att det inte fanns några korrekta svar 

utan att vi var intresserade av deras syn, vilket vi även tror bidrog till mer rikliga 

beskrivningar. Vår närhet och insyn till kontexten anser vi även är en stor bidragsfaktor till 

den empirin som kommit fram och det har även underlättat analysarbetet då vi haft en 

förståelse för intervjupersonernas beskrivningar. En nackdel med att vi var väl bekanta med 

fältet är att det är svårt att inta ett distanserat förhållningssätt. Detta är något som vi aktivt har 

varit tvungna att reflektera kring och diskutera under processens gång.  

En aspekt som vi reflekterat över när vi läst igenom transkriberingarna var att vi vid ett flertal 

tillfällen under intervjuerna kunnat ställa fler följdfrågor för att få mer djupgående och 

beskrivande svar av intervjupersonerna.  

 

Under uppsatsarbetet har vi stött på svårigheter vid analysen av materialet. När 

transkriberingen av intervjuerna var färdiggjorda och analysen skulle tas vid var det svårt att 

hitta tydliga teman då många av de teman som vi kunnat urskilja gick in i varandra. Detta är 

en aspekt som vi under uppsatsskrivandet har diskuterat med varandra och vår handledare. 

Slutligen kom vi fram till vilka teman som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar vilket innebar att en del av empirin inte redovisas.  

 

Ytterligare en aspekt med denna studie är att vi kunde tagit kontakt med en annan daglig 

verksamhet i en annan kommun för att få ett bredare urval av respondenter och därmed få en 

bredare förståelse för personalens syn på deltagarnas självbestämmanderätt. Vi har även 

diskuterat hur studiens resultat skulle förefallit om urvalet även hade utgjorts av ett boende 
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där deltagarna bor. Hur hanterar och arbetar boendepersonal med individens 

självbestämmanderätt och skiljer det sig åt mellan dessa verksamheter? Detta är en aspekt 

som är intressant och relevant för att få mer kunskap kring personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar.  

6.4. Förslag till vidare forskning 

1. En riktning för fortsatt forskning som är oerhört viktig att lyfta fram deltagarnas 

perspektiv på självbestämmanderätt och deras egna upplevelser av självbestämmande 

inom både daglig verksamhet och deras boende. Vi anser att deras egna upplevelser är 

väsentligt för ytterligare förståelse för hur personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar bemöts utifrån sin självbestämmanderätt idag. 

2. En annan möjlig väg för vidare forskning kan vara att fokusera på insatsen daglig 

verksamhets utformning i det moderna samhället idag i förhållande till 

verksamheternas ekonomiska förutsättningar. Vår reflektion är att verksamheter idag 

är beroende av varandra för att ekonomiskt kunna överleva. Boenden är beroende av 

att individer befinner sig på dagliga verksamheter under dagtid och dagliga 

verksamheter är beroende av deltagare. En studie som studerar effekterna av denna 

beroenderelation skulle bidra till en ökad förståelse för samhällets direkta påverkan på 

personer med intellektuella funktionsnedsättningars livsföring. 

3. En tredje riktning för fortsatt forskning skulle kunna vara att utföra kvalitativa 

intervjuer med personal på gruppbostäder i syfte att belysa de boendes möjlighet till 

självbestämmande i sina egna hem samt för att få en ökad förståelse för personalens 

arbete inom ramen för verksamheten.  
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 

Informationsbrev för intervjudeltagare 

Hej! 

Vi studerar på termin 6, socionomprogrammet på Socialhögskolan i Stockholm. Under våren 

skriver vi C-uppsats under handledning av Stockholms Universitet, institutionen för socialt 

arbete. Målgruppen för vår studie är personer med kognitiva funktionsvariationer. Syftet med 

vår uppsats är att studera hur stödpedagoger på dagliga verksamheter arbetar med de 

dilemman som kan uppstå i det dagliga arbetet med att stärka deltagarnas 

självbestämmanderätt och delaktighet. Vi är intresserade av att ta reda på hur ni 

stödpedagoger upplever dessa dilemman som kan uppstå samt vilka begränsningar eller 

möjligheter som finns i ert arbete gällande självbestämmande och delaktighet för deltagarna. 

Vi planerar att genomföra intervjuer med ca sex stödpedagoger. Tidsmässigt planerar vi att 

intervjuerna kommer att ta mellan 30 minuter till en timme vardera. Intervjuerna kommer att 

äga rum på er arbetsplats eller där det bäst passar er. 

 

 

 

Forskningsetiska principer:  
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•  Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Allt material som samlas in 

under intervjuerna kommer att anonymiseras. Transkriberingarna samt alla uppgifter 

kommer att avidentifieras. När vår studie är färdigställd kommer alla inspelningar och 

transkriberingar att raderas.  

• Ert deltagande är frivilligt och ni har rätt att när som helst avbryta intervjun utan 

förklaring. Detta kommer heller inte medföra några negativa följder. 

• Intervjupersonerna bestämmer själva hur mycket/lite de vill prata om. 

• Vi som forskare omfattas av tystnadsplikt och informationen som framkommer under 

intervjuerna kommer endast att användas i vår studie.  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Åkerberg: hanna9302@msn.com, mobil: 070-091 26 04  

Victoria Fletcher: victoria.fletcher@hotmail.com, mobil: 070-046 48 49  
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8.2. Bilaga 2 

Intervjuguide 

Startfrågor 

Hur ser verksamheten ut i sin helhet? Vilka verksamhetsgrupper finns? 

Hur stor är verksamheten? 

Vilka är verksamhetens målgrupp? 

Vad är verksamhetens syfte? 

Vad är verksamhetens värdegrund? 

Vilka olika aktiviteter erbjuder ni deltagarna under en termin? 

På vilket sätt samarbetar verksamheten med socialtjänsten? 

På vilket sätt tycker du att verksamheten bidrar till deltagarnas livsföring? 

Hur ser en vanlig dag ut för dig som stödpedagog? 

Hur är det att arbeta som stödpedagog på daglig verksamhet? Hur länge har du varit  

stödpedagog? 

Vad är det roligaste respektive svåraste i ditt arbete? 

 

Självbestämmande 

Vad är din syn på självbestämmande hos personer med kognitiva funktionsvariationer? 

Hur arbetar ni aktivt med att stärka deltagarnas självbestämmande? 

Arbetar ni med några speciella verktyg? 

Kan du ge något exempel på situationer där ni arbetar med deltagarnas  

självbestämmande? 

Finns det några faktorer som begränsar ditt arbete gällande deltagarnas självbestämmande? 

Vilka faktorer möjliggör ditt arbete gällande deltagarnas självbestämmande? 

Kan du beskriva ett dilemma gällande deltagarnas självbestämmande, där du samtidigt känt 

att du måste begränsa? 

Hur han hanterar du sånna situationer? Har ni några verktyg eller någon dialog kring det? 

Vad är viktigt att tänka på som stödpedagog i dessa dilemman? 

Tycker du att deltagarna får uttrycka sin självbestämmanderätt? 

På vilket sätt tycker du att verksamheten kan förbättra sitt sätt att arbeta kring 

självbestämmande?      

Hur gör ni om en brukare visar att denne inte vill arbeta tillsammans med en annan brukare 

eller en viss personal?  

Hur går det till när en brukares arbetsuppgifter utformas? Vem är med och bestämmer det?  
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Fall A 

Deltagare A jobbar på din dagliga verksamhet. Hon har en utvecklingsstörning och har svårt 

att uttrycka sin åsikt i tal, men hon kan genom ljud tydligt uttrycka missnöje och samtycke. 

Hon har under den senaste månaden börjat visa starkt missnöje när hon ska ut ur taxin. 

  

Hur upplever du situationen? 

Hur hanterar du situationen? 

  

Efter att personalen har spenderat 20 minuter med att försöka motivera A med saft, kakor och 

roliga aktiviteter kliver A ut ur taxin. När taxin åker iväg lägger sig A på marken och visar 

starkt missnöje. Personalen upplever tydligt att A inte vill vara på den dagliga verksamheten. 

Den här situationen fortlöper under en månads tid. 

  

Hur upplever du situationen? 

Hur hanterar du situationen? 

Vad önskar du att du kunde göra i den här situationen? 

  

Fall B 

Deltagare B jobbar på din dagliga verksamhet. Han har en utvecklingsstörning och kan 

uttrycka sin åsikt i tal. B tycker om att ta promenader efter lunch. En dag uppmärksammar du 

att B inte tar på sig skorna när ni ska gå ut. 

  

Hur upplever du situationen? 

Hur hanterar du situationen? 

  

Deltagare B fortsätter i veckor att ta sina dagliga promenader barfota. Du uppmärksammar att 

Bs fötter börjar ta skada. Hans fötter har fått sår och blåsor och han uttrycker att han har ont. 

Du kontaktar sjuksköterskan som plåstrar om fötterna och rekommenderar att B inte tar 

promenader tills såren är läkta. B fortsätter att gå sina dagliga promenader barfota och hans 

fötter tar med skada. 

  

Hur upplever du situationen? 
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Hur hanterar du situationen? 

Vad önskar du att du kunde göra i den här situationen? 

 

Fall C 

Deltagare C jobbar på din dagliga verksamhet. Hon har en utvecklingsstörning och är 

rullstolsburen. Hon kan inte uttrycka sig i tal och uttrycker sig via ljud. C har under de senaste 

två veckorna matvägrat. 

  

Hur upplever du situationen? 

Hur hanterar du situationen? 

  

C matvägrar även på sitt boende och sjuksköterskan hör av sig och säger att det är jätteviktigt 

att C får i sig mat då hon har börjat gå ner kraftigt i vikt. C fortsätter att matvägra. 

  

Hur upplever du situationen? 

Hur hanterar du situationen? 

Vad önskar du att du kunde göra i den här situationen? 

 

Delaktighet 

Vad betyder delaktighet för dig? 

Hur upplever du att deltagarna når delaktighet genom verksamheten? 

Vad är din syn på delaktighet hos personer med kognitiva funktionsvariationer? 

Hur arbetar ni aktivt med att deltagarna ska känna delaktighet? 

Hur kan man skapa delaktighet? 

Kan du ge några exempel på situationer/arbetssätt där ni arbetar med delaktighet för 

deltagarna? 

Finns det några faktorer som begränsar ert arbete gällande deltagarnas delaktighet? 

Finns det några faktorer som möjliggör ditt arbete gällande deltagarnas delaktighet? 

 

Slutfrågor 

Hur tycker du situationen är idag gällande deltagarnas självbestämmande och delaktighet? 

Hur kan det förbättras? 
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