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Abstract 
 
The aim of our study has been to investigate what kind of space there is to exert influence for 
adult persons with mild intellectual disabilities who live on group housing. We wanted to 
investigate what kind of hindrance and possibilities there were to exert influence for people on 
group housing. Our study has been built on qualitative group discussions with 9 persons with 
mild intellectual disabilities and 6 care-keepers. We have analysed our discussions on the basis 
of the theory of empowerment. Our result indicates that there is different kind of factors that 
affect the possibilities for people with mild intellectual disabilities to increase their influence, 
and it does not always have to do with the disability how the persons can make their voices 
heard. Economy was one of the facts that were common for our informers own statements. The 
support from the care-keepers also seemed to have a big importance to enable possibilities for 
the persons with intellectual disabilities to exert influence.  
 
Keywords: intellectual disabilities, influence, group housing, participation, utvecklingsstörning, 
inflytande, gruppboende, delaktighet, empowerment 
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Inledning 
Vi har i denna uppsats valt att studera frågor som handlar om inflytande när det gäller vardag och 
fritid för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning som bor på gruppbostad. Anledningen 
till att vi intresserar oss just detta område är att vi själva har flera års erfarenhet av att arbeta med 
personer med olika funktionshinder. En av oss har arbetat i flera år som timanställd vårdare på 
olika gruppbostäder för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning. Den andra av oss har 
flera års erfarenhet av att arbeta som timanställd personlig assistent till vuxna personer med olika 
fysiska funktionshinder.  
     Frågor som handlar om inflytande är något som berört oss båda två och som ibland har visat 
sig vara problematiskt. Denna problematik kan bero på olika faktorer vilka vi i denna uppsats 
kommer att undersöka. Vi har ofta i våra arbeten som vårdare och personlig assistent funderat 
över de olika besluten som fattas, det kan vara beslut av olika karaktär. Besluten kan röra allt 
från frågan om små praktiska detaljer i boendes vardag till större beslut om till exempel flytt till 
annat boende. Enligt våra erfarenheter kan personer med olika funktionshinder vara deltagande i 
aktiviteter och beslut som rör deras vardag, men att deltagandet i sig dock inte automatiskt 
innebär att personen utövar inflytande eller har kontroll över situationen. Inflytande, eller de 
möjligheter en person har att vara med och bestämma över beslut som rör dess egen vardag eller 
fritid förutsätter delaktighet i både beslut och i utförande. Vi kommer därför i denna 
undersökning att koppla ihop inflytande med begreppet delaktighet. Sven Jarhag (2001) 
reflekterar i sin avhandling över begreppet delaktighet, och han menar att det är en förutsättning 
att delta och utöva inflytande i beslut på personlig nivå för att överhuvudtaget kunna uppnå 
bemyndigandeprocesser och delta i samhällslivet.  
     Ett flertal SOU-rapporter pekar på att personer med utvecklingsstörning upplever att det finns 
brister när det gäller inflytande över beslut som rör deras liv. Bland annat beskrivs i en utredning 
att personalen måste skapa utrymme för boende så att deras rätt till inflytande tas till vara (SOU 
1991:46). Många forskare, bland annat Renblad (2003), har kommit fram till slutsatsen att 
utvecklingsstördas möjligheter att utöva inflytande är begränsade på grund av olika faktorer och 
att dessa inte bara är individuella. Det vill säga det begränsade utrymmet för inflytande beror inte 
enbart på deras funktionshinder. Miljön och omgivningens utformning, det vill säga anpassning, 
har också en stor betydelse. En stor del av en boendes omgivning utgörs av olika relationer till 
personal, och även av relationer boende emellan. Personalens insatser som stödpersoner på en 
gruppbostad kan ha stor betydelse för boendens möjligheter att utöva inflytande. Barbro 
Blomberg (2006) skriver i sin avhandling ”Inklusion en illusion” att det saknas fördjupande 
förklaringar och analyser av vad som skapar förutsättningar för delaktighet eller begränsningar i 
delaktigheten för vuxna personer med utvecklingsstörning.  
     Vi hoppas att vår undersökning kan medvetengöra och synliggöra personalens och boendes 
tänkande kring möjlighet till inflytande. Vi antar att både medvetna och omedvetna tankar 
påverkar våra motiv och handlingar. Vi anser att det är viktigt att undersöka vilka faktorer som 
kan bidra till ökade möjligheter till inflytande. Vår förhoppning är att vår undersökning kan bidra 
till ökad förståelse och kunskap om vikten av att skapa utrymme för delaktighet och inflytande 
för personer med lindrigt utvecklingsstörning. I mötet med vuxna personer med lindrig 
utvecklingsstörning är det viktigt att se dem som vuxna personer med rättigheter att vara med 
och påverka beslut som rör deras vardag. Kunskap inom detta område är även viktigt för oss i vår 
kommande yrkesroll som socialarbetare, och även för andra som arbetar inom omsorgen. 

 5



Syfte 
 
Vi vill studera hur boende och vårdare ser på och tänker kring inflytande för personer med 
lindrig utvecklingsstörning som bor på gruppbostad. Vi vill jämföra boendes och vårdares 
perspektiv kring boendes möjligheter till inflytande i vardagen och på fritiden. 

Frågeställningar 
 

1 Vilket utrymme för inflytande finns för boende på gruppbostad? 
2 Vilka hinder för inflytande finns det för boende på gruppbostad? 
3 Vilka faktorer kan öka möjligheten till inflytande i en gruppbostad? 

Bakgrund 

Utvecklingsstörning 
Vi har hittat några olika definitioner av begreppet utvecklingsstörning. I den första definitionen 
som är ur Nationalencyklopedin, rör man sig med olika synonyma begrepp för att beskriva 
utvecklingsstörning. De olika synonyma begreppen man använder är begåvningshandikapp, 
funktionsnedsättning, förståndshandikapp, och begåvningsmässiga funktionshinder. Vi kommer i 
denna undersökning inrikta oss på gruppen personer med lindrig utvecklingsstörning. Vi anser 
inte att ordet utvecklingsstörning är en optimal beskrivning av en persons funktionshinder, då 
ordet enligt oss ges en negativ klang när utveckling blir ihopkopplat med störning. Vi kommer 
ändå, i brist på andra definitioner och för läsbarhetens skull använda oss av begreppen 
funktionshinder eller utvecklingsstörning. Här kommer vi att beskriva två definitioner av 
begreppet utvecklingsstörning. 
     Enligt Nationalencyklopedin (2007) betyder utvecklingsstörning att en person har ett 
begåvningsmässigt funktionshinder. Detta funktionshinder uppstår under utvecklingsperioden, 
och denna period är mellan 0 - 16 år. Utvecklingsstörning beror på ärftlig disposition eller 
hjärnskador. Nationalencyklopedin lyfter fram något som vi tycker är intressant för vår 
undersökning. En av deras formuleringar lyder: ”framför allt i u-länder och i torftiga miljöer i 
andra länder kan understimulering men också brist på mat bidra till uppkomsten av 
utvecklingsstörning”. I detta citat betonas att inte bara den fysiska delen, såsom brist på mat, har 
betydelse för hjärnans aktivitet, utan även den sociala stimulansen. Den pekar på att även 
understimuleringen kan vara en bidragande orsak till utvecklingsstörning. Beskrivningen i 
nationalencyklopedin tar också upp att samhället kan bidra med olika kompensationer för att 
minska följderna av funktionshindret utvecklingsstörning.  Dessa kompensationer kan vara tidig 
stimulans, specialpedagogik, personliga hjälpmedel och anpassningar i miljön. Vikten av 
helhetssyn för personer med utvecklingsstörning är också något som betonas här, även det 
känslomässiga och sociala samspelet med andra. 
     Enligt Nationalencyklopedin är det är omöjligt att definiera var gränsen för 
utvecklingsstörning går. Tidigare har man försökt att definiera utvecklingsstörningen genom 
intelligenstest. I detta test har man då menat att en intelligenskvot (IK) under 70 är att betrakta 
som tecken på utvecklingsstörning. Denna kvantitativa syn på begåvning med intelligenstest och 
IK - mätningar har i Sverige alltmer gett vika för ett mer kvalitativt synsätt. Detta synsätt utgår 
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från Jean Piagets1 utvecklingsteori. Författaren i detta avsnitt menar att denna utvecklingsteori 
har anpassats till begåvningshandikapp av psykologen Gunnar Kylén i hans definition av 
begreppet utvecklingsstörning. Enligt Nationalencyklopedin identifieras nu det största antalet 
barn med utvecklingsstörning i skolåldern då kraven på intellektuell funktion är stora.  
   Gunnar Kylén (1981) delar i sin beskrivning av utvecklingsstörning upp begåvningen i tre 
stadier och de är A-, B- och C-stadiet. A -stadiet innebär en grav utvecklingsstörning och 
begåvningen kan jämföras med ett barn i åldern från 0-2 år. B-stadiet innebär en måttlig 
utvecklingsstörning och begåvningen är här jämförbar med ett barn i åldern från 2-6 år. C-stadiet 
innebär lindrig utvecklingsstörning och här beskrivs begåvningen ligga på en ålder från ca 6-7 år 
till omkring 10-12 år. På detta sista stadium, C-stadiet, menar Kylén att personen har förmåga att 
utföra enklare räkneoperationer, och att personen ofta kan läsa och skriva. Tids- och 
rumsuppfattningen blir mer allmän på detta stadium. Personen förstår att det finns en framtid och 
att det finns platser där man inte varit. Det blir lättare i det här stadiet att förstå att det finns olika 
perspektiv och synsätt på saker och att saker kan förändras. Men det finns fortfarande i C-stadiet 
svårigheter att se komplexa samband där flera faktorer samverkar, det kan även vara svårt att 
sätta sig in i hypotetiska situationer eller konstruera alternativa lösningar. Kylén menar även att 
begåvningshandikappade utvecklas långsammare och stannar som vuxna på högst den tredje 
begåvningsnivån eller C-stadiet (Kylén, 1981, s.11). 

Gruppboende 
En vuxen person som tillhör personkretsarna 1 eller 2 som finns angivet i LSS (SFS 1993:387), 
(vilka vi kommer att beskriva längre fram) har rätt att ansöka om insatsen gruppbostad enligt 
LSS 9 § 9. En typ av bostad med särskilt stöd och service är gruppboende. En gruppbostad kan 
vara i en villa, i ett radhus eller i en lägenhet. Det kan även vara friliggande lägenheter med vissa 
gemensamma utrymmen och dessa kan vara en lägenhet med kök och vardagsrum. Denna 
gemensamma lägenhet kan vara en träffpunkt för boende och en bas för personalens arbete. De 
boendes lägenheter på en gruppbostad kan också ligga mer i anslutning till varandra där den egna 
dörren ansluter till gemensamma korridorer. Även här finns det då tillgång till gemensamt kök 
och andra gemensamma utrymmen. Enligt socialstyrelsen (2002) ska gemensamhetslokalerna ses 
som ett komplement till de egna lägenheterna, och användandet av dessa ska utgå från boendes 
behov av gemenskap och relationer. I en gruppbostad ska det finnas den personal eller 
bemanning som behövs för att täcka hela de boendes stödbehov (Everitt, 1998). Enligt förarbeten 
till LSS så ansåg Socialstyrelsen att riktmärket för antalet boende i en gruppbostad hellre bör 
vara 3-4 än 4-6 (Prop.1992/93:159). Enligt nyare riktlinjer från socialstyrelsen så ska nu 
riktmärket för antalet boende i gruppbostad inte vara mer än i regel tre till fem personer. Ett litet 
tillägg har här gjort av Socialstyrelsen: ytterligare någon boende bör kunna accepteras men 
endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda 
levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2002, s.34). Som vi ser har det skett en liten, men betydande 
ökning av rekommendationen av antal boende i gruppbostad, och även med tillägget att 
riktmärket är tolkningsbart. 

                                                 
1 Jean Piaget (1896-1980) var en utvecklingspsykolog, och hans teori om barns utvecklingsfaser låg till grund för 
skolsystem runt om i världen under flera decennier. Han var också filosof, pedagog och kunskapsteoretiker inom 
ämnet pedagogik och kunskapsteori. I böckerna ” Barnets själsliga utveckling”, ”Psykologi och undervisning” och 
”Framtidens skola” ger Piaget översikter av sina centrala tankar.  
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Socialstyrelsen betonar även i sina riktlinjer betydelsen av en liten grupp i gruppbostad. Så här 
beskriver Socialstyrelsen betydelsen av en liten grupp för personer med omfattande 
funktionshinder och hur det påverkar deras möjligheter till inflytande: 
 
 I en liten grupp blir individen igenkänd som en person med egen vilja, egna känslor och egna behov. De 
 individuella behoven blir mer synliga och kan tillfredsställas på ett personligare plan, och han eller hon har 
 större möjligheter att påverka och ha inflytande över sin livsmiljö. För den som har svårt att kommunicera 
 kan den lilla gruppen underlätta för honom eller henne att göra sig förstådd och också att förstå och tolka 
 andra. Den sociala och kommunikativa förmågan kan därmed öka, vilket med största sannolikhet även 
 bidrar till att självkänslan byggs upp (Socialstyrelsen, 2002, s.35).  
 
HCK (Handikappförbundens centralkommitté) och Riksförbundet FUB (Föreningen för 
utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) anser att gruppen ibland bör vara ännu mindre än 
fyra personer för personer med utvecklingsstörning (Prop.1992/93:159). Det finns inga officiella 
rekommendationer om hur indelningen på gruppbostäder ska vara mellan olika stadier av 
utvecklingsstörning eller grad av funktionsnedsättning. Däremot skriver Socialstyrelsen (2002) 
att sammansättningen av gruppen ska utgå från huvudmannens (den som söker insatsen) behov, 
och att man ska beakta huvudmannens önskemål och synpunkter. När vi sedan läser på 
Stockholms stads hemsida (www.stockholmsstad.se) med beskrivningar av olika gruppbostäder 
så framgår det att gruppbostäderna oftast är indelade efter grad av utvecklingsstörning, eller 
andra psykiska funktionshinder. Vi har i vår undersökning sökt efter gruppbostäder med boende 
med lindrig utvecklingsstörning. 
      I paragraf nio i LSS anges kortfattat vad insatsen gruppbostad innebär;  
 
 I insatserna enligt 9 § 5-8 och 10 samt i insatsen bostad med särskild stöd och service för vuxna ingår 
 också omvårdnad. I insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild 
 service för vuxna ingår också fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter (SFS 1993:387). 

Historisk utveckling kring samhällets synsätt och insatser 

Från beskyddande till avskiljande 
Något som ofta varit belyst i forskningen om utvecklingsstörning och inflytande är den historiska 
utvecklingen med institutioners framväxt och dess avveckling under 1900-talet. I Magnus 
Tidemans (2000) avhandling ”Normalisering och kategorisering” beskrivs bland annat hur synen 
på handikappade förändrats genom historien. På 1800-talet präglades omsorgerna av 
utvecklingsstörda av en filantropisk syn som senare en bit in på 1900-talet förbyttes till en mer 
avskiljande syn. Bibbi Ringsby Jansson (2002) beskriver i sin avhandling ”Vardagslivets arenor” 
denna övergång från de små ofta religiöst, humanitärt förankrade anstalterna till mer en mer 
resignerad och pessimistisk hållning vilket ledde till att stora institutioner byggdes upp i hela 
västvärlden, en bidragande orsak till denna utveckling var industrialismen. Åren före andra 
världskriget fanns även arvshygieniska inslag. En industriell utrotning av personer med grava 
funktionshinder föregick förintelsen av judar enligt Fiedlander som är refererad i Stig Larsons 
(2001) artikel ”Från patient till medborgare”. Efter krigsslutet kom det arvshygieniska tänkandet 
på skam, en orsak var Tysklands stora nederlag, vilka hade pådrivit tankegångarna inom 
arvshygienen långt. ”Drömmen om folkhemmet” sågs på 50-talet som en garant för alla 
medborgares välfärd. Den medicinska expertisens syn var under denna tid att samhället skulle 
skyddas från de funktionshindrade. Till exempel så rekommenderade man nyblivna föräldrar till 
funktionshindrade barn att överlämna barnen för omvårdnad hos expertisen, på vårdhem och 
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institutioner (Tideman, 2000). Barbro Blomberg (2006) beskriver i sin avhandling ”Inklusion en 
illusion” samhällets åtgärder mot funktionshindrade under samma period och de bestod bland 
annat av steriliseringar, förbud mot giftermål och tvångsintagningar på vårdinrättningar. En av 
författarens slutsatser var att kategoriseringen av människor var en av orsakerna till denna 
särskiljande behandling av människor med funktionshinder. En annan av orsakerna till 
differentieringen inom omsorgerna kan förstås i bakgrund av att utvecklingsstörning under denna 
period sågs som ett sjukdomstillstånd och således skulle behandlas efter detta.  

Från obildbara till bildbara 
En ny diskussion om obligatorisk skolgång för bildbara utvecklingsstörda barn sattes igång efter 
andra världskriget. Denna diskussion medförde jämförelser och liknelser med barn som hade 
utvecklingsstörning och ”normala” barn enligt Ove Mallander (1999) som skrivit avhandlingen 
”De hjälper oss tillrätta”. Obligatorisk skolgång för i princip alla utvecklingsstörda barn 
beslutades i Sverige år 1954. I och med detta växte ett nytt paradigmskifte fram. Det 
pedagogiska paradigmet flyttades fram och det medicinska fick ta ett steg tillbaka. Den 
medicinska expertkulturens dominans minskade sakta men säkert. Larsson (2002) vill dock inte 
kalla detta för ett paradigmskifte då han menar att det gått inflation i ordvalet. Han vill istället 
beskriva utvecklingen av synsättet på funktionshindrade som ett fundamentalt perspektivskifte 
och ser det nya perspektivet på funktionshinder som en ”revolutionär förändring”. Han menar att 
detta skifte inte kan härledas till någon enskilt verk eller vetenskaplig upptäckt, vilket kan vara 
betecknande för ett paradigmskifte, utan ser det som samhällets strukturella förändringar. En stor 
bidragande orsak menar han är den ekonomiska utvecklingen som ledde till en generell 
välfärdsutveckling. Han menar att samhället i och med detta nu ansåg sig ha råd att inkludera de 
svaga grupperna i samhället. Han nämner dock att samhällsvetenskaplig forskning också hade en 
bidragande orsak till det inkluderande perspektivet. Till exempel nämner Larsson (2001) 
efterkrigstidens forskning och analys om den auktoritära personligheten och analysen av 
fördomarnas natur. Även Ringsby Jansson (2002) beskriver att flertalet svenska forskare tagit 
upp att den ekonomiska faktorn och den allmänna välfärdsutvecklingen har varit en betydelsefull 
påverkan för det nya perspektivet på funktionshindrade, och på avinstitutionaliseringen. Hon 
sammanfattar med att utvecklingen med institutionsavvecklingen och omsorgerna om 
funktionshindrade haft en samtida utveckling i många länder.  

Institutionskritik 
Under 1950 och 1960 - talet började människor i samhället mer och mer uppmärksamma 
funktionshindrades situation på vårdinrättningar och institutioner. Även från forskare kom det 
kritik, bland annat Goffman2 var med i den ideologiska debatten och myntade begreppet den 
totala institutionen. Han menade att människorna som bodde på institutioner sov, arbetade och 
hade sin fritid inom institutionen (Ringsby Jansson, 2002). Det växte i samhället ett medvetande 
om att funktionshindrade inte fått lika stor del av välfärdssamhällets fördelar som den övriga 
befolkningen (Tideman, 2000). Mallander (1999) lyfter fram två andra faktorer som bidrog till 
att förändrade synsätt och alternativ som till exempel mindre institutioner, växte fram. En faktor 
var att det i samtliga nordiska länder började komma fram krav från föräldraföreningar på mer 
                                                 
2 Erving Goffman (1922-1982) var forskare och en modern professor i sociologi. Han intresserade sig genom hela 
livet för interaktionen mellan människor ur dramaturgiskt perspektiv . Hans forskning förknippas med den 
symboliska interaktionismen. Han skrev en del böcker och en av den viktigaste anses vara ”Jaget och maskerna”. 
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rättvisa i form av mindre institutioner och även utbildningsmöjligheter för barn med 
utvecklingsstörning. Den andra faktorn till förändringen menar även Mallander var 
institutionskritiken. Den var både teoretisk och massmedial. Ett antal skandaler på vårdhem fick 
genom massmedias uppmärksamhet upp ögonen på allmänheten. För det första var folk i 
allmänhet upprörda över att ”normala” människor feldiagnosticerats och därmed blivit 
felplacerade på institutioner, och sedermera även upprörda över behandlingen av 
utvecklingsstörda personer på institutionerna. Kritiken riktades främst mot specialsjukhusen men 
även mot vårdhemmen.  
     Under 1960 och 1970-talet hade välståndsökningen i Sverige varit betydande för majoriteten 
hos befolkningen men gapet var nu stort mellan funktionshindrade och övrig befolkning 
(Tideman, 2000). I Sverige genomfördes Omsorgslagen (SFS 1985:568) 1986 och den föreskrev 
om nedläggning av alla traditionella vårdanstalter. Institutionerna tömdes snabbt och nya 
boendeformer växte fram. Idag ansvarar kommunerna i samtliga nordiska länder för boende och 
allmän service till de utvecklingsstörda.  

Handikapputredningen 
Efter mycket påtryckningar från bland annat handikapporganisationer tillsattes år 1991  
handikapputredningen, (SOU 1991:46). Denna utredare hade fått i uppdrag att granska frågor 
som rörde barn och vuxna människor med omfattande funktionshinder. Det framgick av 
utredningen att målen om full jämlikhet och delaktighet inte hade uppnåtts. Utredningen visade 
på kvarstående klyftor mellan personer med funktionshinder och övrig befolkning. Det fanns 
fortfarande brister i levnadsvillkor för personer med funktionshinder med omfattande 
vårdnadsbehov och de ansågs sakna möjligheter att utöva inflytande i omvårdnadssituationer och 
även ute i samhället. I handikapputredningen ansågs att de funktionshindrades rättigheter och 
behov måste tillgodoses genom reglerade lagar och man föreslog därför en ny lag, LSS, för att 
funktionshindrade skulle kunna påverka och öka sitt inflytande över sin situation i samhället. 
Den nya lagens grund skulle präglas av en humanistisk människosyn där människan skulle 
respekteras som en individ och garanteras ett välfungerande liv.  
     I utredningen poängteras att den enskildes handikapp inte bara är en egenskap utan att 
handikappet medför vissa konsekvenser i mötet med den omgivande miljön. Handikapp är ett 
miljörelaterat begrepp som innebär att en person kan vara handikappad i en viss miljö utan att 
behöva vara det i en annan miljö.  
    Handikapputredningen tog upp frågor som rör brukarinflytande och självbestämmande vilka 
ansågs behövde stärkas i samhället genom att till exempel funktionshindrade själva skulle ansöka 
om den hjälp de behövde. Funktionshindrade personer skulle också få större möjligheter att 
bestämma över vem eller vilka som skulle utföra insatserna. Samhällets stöd idag kan bli i form 
av gruppbostad, personlig assistent, kontaktperson, ledsagare, avlösning, korttidsboende. Syftet 
med de olika insatserna i LSS som kan sökas av personer med funktionshinder är att de ska 
kunna leva ett normalt liv, eller leva som andra. Rättigheter som att få en bra utbildning, att ha 
en trygg bostad och att kunna delta i fritidsaktiviteter sågs som viktiga mål i denna strävan till att 
stärka de funktionshindrades möjligheter att få leva som andra i samhället. 

LSS 
LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). Den tillkom 
efter handikapputredningens utlåtande (SOU 1991:46). LSS är en rättighetslag med insatser som 
kan erbjudas endast till den som ansöker om dem, och om ett behov av insatsen finns. LSS ska 
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tillförsäkra individen vissa samhällsinsatser som hon/han behöver för att leva under goda 
levnadsvillkor. Så här beskrivs några av LSS mål och den allmänna inriktningen: 
  
 5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 

för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
 6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 

samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskildes skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. (SFS 1993:387). 

 
Enligt Everitt (1998) så ska insatser som ges enligt LSS ska formas utifrån de bärande principerna:  
 
● Självbestämmande och inflytande – Respekten för den enskildes självbestämmande är 
centralt och hänger samman med rätten till integritet och detta bör särskilt uppmärksammas i 
situationer där den enskilde på grund av stora funktionshinder är beroende av stödinsatser. 
● Tillgänglighet – Insatserna ska vara tillgängliga för den enskilde i dess bostad, arbete, och på 
fritiden. Den enskilde ska inte ha extra kostnader på grund av sitt funktionshinder och 
informationen om de olika insatserna ska vara lättillgänglig.  
● Delaktighet – Den enskilde ska aktivt kunna delta i samhällslivet och ha sina medborgerliga 
rättigheter och skyldigheter i samhället och personen ska få möjligheter till inflytande över 
insatserna. 
● Kontinuitet och helhetssyn – Den enskilde ska garanteras trygghet i att insatserna garanteras 
kontinuerligt. Det är viktigt med en helhetssyn kring insatserna och att respektera hur de olika 
insatserna fungerar ihop.  
 
För att få särskild stöd och service enligt LSS måste man tillhöra någon av de tre 
personkretsarna. De olika personkretsarna finns angivet i 1 § LSS och omfattar personer: 
 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxenålder föranledd 

av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, 

om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 
behov stöd eller service (SFS 1993:387). 

Individuell plan 
Alla personer som ansöker insatser enligt LSS har även rätt till att upprätta en individuell plan i 
samband till att insatsen beviljas som beskrivs i LSS 10§:  
 

...i samband med insatser enligt denna lag beviljas kan den enskilda begära 
  att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i sam- 

råd med honom. I planen ska även redovisas åtgärder som vidtas av andra än  
kommunen eller landstinget. Planen ska fortlöpande och minst en gång per år  
omprövas. Landstinget och kommunen bör underrätta varandra om upprättade 
planer (SFS 1993:387).  

 
I LSS 15 § anges att kommunen har skyldigheten att informera om rätten att få en individuell 
plan och vad den innebär. Målet med individuell plan är att den enskilde ska kunna utöva 
inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Individuell plan upprättas endast om 
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den enskilde själv ansöker om det. Den enskildes intressen och önskemål ska ligga till grund för 
vad som ska ingå i planen (Everitt, 1998).  

Tidigare forskning 
De olika avhandlingarna och forskningsrapporterna som vi har använt oss av i detta avsnitt har vi 
hittat genom att använda oss av sökmotorer som Libris, Google scholar, Diva, och Libris 
uppsatssök. Vi har även tittat på en del tidigare C- och D-uppsatser för att se vilka ämnen andra 
studenterna har skrivit om. Våra sökord har varit följande: Utvecklingsstör* , funktionshind*, 
inflytande, gruppbostad, identitet, självbestämmande, empowerment. Dessa sökord har vi sedan 
använt i olika kombinationer. 
     Vi har i vår genomgång av tidigare forskning försökt att hitta vissa gemensamma nämnare 
eller teman som vi anser kan ha relevans för vår undersökning om inflytande. Dessa teman är 
också tänkta att passa ihop med empowermentteorin. Sven Jarhag (2001) beskriver i sin 
avhandling ”Planering eller frigörelse?” olika processer som kan höra ihop med känslan av att 
vara bemyndigad, eller att ha egen makt och självkontroll. Processerna för att uppnå 
bemyndigande är kontroll, makt, självförtroende, valmöjlighet och självständighet. Vi menar att 
målen med empowerment, vilka är jämlikhet och inflytande, stämmer bra överens med de 
övergripande målen för LSS som är jämlikhet, delaktighet, och inflytande. Alla de teman vi 
kommer att ta upp här, bostad, funktionshinder och identitet, kollektivisering och 
individualisering, socialt samspel och organisatoriska strukturer, inflytande genom planering är 
teman som vi har valt att sortera de olika avhandlingarnas och forskningsrapporternas resultat 
under. Dessa teman kan vara relevanta för lindrigt funktionshindrades möjligheter att kunna 
tillvarata sina rättigheter och uppnå bemyndigande. Samspelet och relationerna som finns på en 
gruppbostad kan utgöra en plattform för att skapa en trygg identitet för personer med lindrig 
utvecklingsstörning. Vi kan i följande teman se att livet på gruppboende innebär att det finns en 
valmöjlighet att vara tillsammans med andra, men även att kunna stänga sin dörr och dra sig 
tillbaka. Det ska finnas personal på gruppboendet för att ge stöd och hjälp utifrån de boendes 
behov, men det kan skilja sig på grund av olika faktorer hur pass mycket inflytande personer 
med lindrig utvecklingsstörning kan utöva på en gruppbostad. 

Bostad 
Ett eget hem kan ses som samhällets metafor för det goda livet enligt Ringsby Jansson (2002). 
Betydelsen av ett eget hem finns också beskrivet i förarbetet till LSS: 
 
 Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna identiteten som den egna 
 bostaden. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina mest elementära behov och bostaden är för de 
 flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra 
 människor och deltar i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor 
 del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer 
 med funktionshinder än den icke funktionshindrade personen (prop. 1992/93:159, s.83). 
 
Annika Jacobson (1996) påpekar i sin avhandling ”Röster från en okänd värld” betydelsen av 
bostaden och att det är en del av människans identitet. Men samtidigt blir bostaden, eller hemmet 
för en person med funktionshinder, personalens arbetsplats. De funktionshindrade är beroende av 
personal och blir således påverkade av regler som personalen har i deras bostad. Annika 
Jacobson påstår att dessa regler är dåligt anpassade med funktionshindrade människors egen vilja 
och att reglerna blir ett hinder för deras handlingsmöjligheter. Blomberg (2006) påvisar att det 
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råder delade meningar mellan boende och personal om hemmets betydelse. Boende som förut 
levt på institution kunde t.ex. säga att de nu upplevde sig som herre på täppan i de nya 
boendeformerna som till exempel gruppboende, personalen å sin sida visade oro för att de 
boende skulle känna sig ensamma och isolerade. Blomberg har kommit fram till att de flesta 
utvecklingsstörda upplevde hemmet som positivt och frihetsskapande. Det upplevdes som en 
frihet att ha en egen lägenhet där de själva bestämde. Ringsby Jansson (2002) menar också att en 
del boende hade utvidgat sina kontakter med serviceinrättningar och grannar i närområdet. De 
olika resultaten visar här en komplex verklighet, med inte alltid överensstämmande synsätt 
mellan personal och boende om vad ett eget boende, eller egen lägenhet har för betydelse. 
 

Funktionshinder och identitet 
Jacobson (1996) resonerar om begreppen integritet och identitet. Jacobsons avhandling handlar 
om de existensvillkor som människor med funktionshinder lever under. Jacobson menar att det är 
många funktionshindrade som är rädda att visa sina känslor, att inte bli sedda, älskade, 
uppskattade eller att bli övergivna. Ett exempel är en kvinna som i mötet med assistenten spelade 
trevlig och positiv fast hon egentligen mådde dåligt, hon var rädd att de negativa sidorna skulle 
skrämma iväg assistenterna. Jacobson beskriver detta förhållningssätt som att de 
funktionshindrade är rädda att bli en börda för omgivningen och detta påverkar hur de förhåller 
sig både till sig själva och till samhället. 
     Att leva med utvecklingsstörning innebär att kategoriseras och det kan påverka självbilden 
och identiteten. Blomberg (2006) menar att kategorisering som begrepp inte behöver betyda 
något negativt. Kategorisering av personer behövs när det gäller att bedöma deras rätt till stöd 
från samhället, men det kan samtidigt bli ett hinder för personen. Blomberg menar att det är 
viktigt att samtidigt förhålla sig kritisk till begreppet som kan fokusera på det avvikande hos en 
person. Kategoriseringarna har (som vi tidigare beskrivit) genom historien lett till en rad åtgärder 
från samhället.  Kategorisering är både en hjälp och ett hinder för den enskilde. Hjälpen kan ses i 
form av stöd från samhället. Hindret kan bli stämpling genom att personkategoriseringen alltid 
finns bevarad i expertisens arkiv, journalanteckningar och vetenskapliga arbeten.  
     Barbro Lewin (1998) resonerar i sin avhandling ”Funktionshinder och medborgarskap” om 
problematiken i copingstrategier. Det kan bli svårt för personer med funktionshinder att söka 
hjälp när han/hon har svårigheter i sin vardag och inte riktigt vet hur den ska hantera sitt 
funktionshinder. Lewin syftar på Robert B. Edgertons duktighetskappa. Duktighetskappa är ett 
sätt att hantera sitt annorlundaskap för att verka som alla andra. Man förnekar sin 
utvecklingsstörning, vill inte att kunskapen skulle såra självkänslan (Lewin, 1998, s.22). Lewin 
menar att människor med funktionshinder tar på sig ”duktighetsskappan” i mötet med 
offentligheten. Genom ökade kunskaper om olika svårigheter hos funktionshindrade människor 
så kan deras självförtroende stärkas och därmed kan de lättare kräva sina lagstadgade rättigheter. 
Med stöd av detta så skulle personer med utvecklingsstörning själva bli medvetna om vad de har 
svårt med i vardagen och själva kunna formulera vilken hjälp de behöver och i vilken 
omfattning. Men om personer med utvecklingsstörning inte ges stöd i sin identitetsutveckling så 
riskerar de att ta på sig duktighetskappan i mötet med omgivningen och kan därmed inte ges ett 
anpassat stöd i vardagen. 
     Karin Renblad (2003) har i sin avhandling” Empowerment: a question about democracy and 
ethics in everyday” tagit upp olika aspekter på vuxenblivande och identitet hos personer med 
lindrig utvecklingsstörning. Att vara vuxen innebär olika steg som gör oss mognare och starkare 
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som personer, en strävan efter oberoende och självständighet. De olika stegen in i vuxenlivet kan 
vara att avsluta skolan, flytta från sin familj, skaffa eget boende, skaffa ett jobb och bilda egen 
familj. Alla dessa steg är viktiga för att utveckla sin identitet och att utvecklas som person. För 
personer med utvecklingsstörning kan det vara svårare att lyckas med de olika stegen i livet. 
Därför krävs det ett stark socialt stöd från samhället för att öka deras möjlighet till inflytande 
över vardagen. Renblad beskriver i sin avhandling hur personer som blivit feldiagnosticerade, 
med diagnosen utvecklingsstörning bromsades i sin utveckling. Hon menar att diagnosen i sig är 
så kraftfull att personerna som inte var utvecklingsstörda påverkades av diagnosen. En 
socialisationsprocess startade i och med diagnosen och personerna utvecklade lägre självkänsla, 
rädsla att begå misstag och svårigheter med förmågan till interpersonella relationer.  
      En del av identiteten kan förknippas med de valmöjligheter man har i vardagen ifråga om vad 
man ska göra på sin fritid, hur man ska klä sig eller var man ska bo. Detta har ett samband med 
de ekonomiska möjligheterna. En god ekonomi kan ses som en del av den grundläggande 
tryggheten. Enligt Tideman (2000) tillhör personer med utvecklingsstörning samhällets 
låginkomsttagare. Personer med utvecklingsstörning har i jämförande studier med befolkningen i 
övrigt en lägre ekonomisk standard. När det gäller aktiviteter på fritiden så uppgav drygt var 
fjärde vuxen person med utvecklingsstörning att olika hinder fanns för att kunna göra det de ville 
på fritiden. Dessa hinder var privatekonomiska, samhällets fysiska tillgänglighet och tillgång till 
personal och ledsagning. Även ett begränsat kontaktnät kunde få dem att avstå från att göra saker 
på fritiden. 

Kollektivisering och individualisering 
Eva Sthen har i sin rapport ”Delaktighet eller utanförskap” (FoU 2005) gjort kvalitativa 
intervjuer med funktionshindrade med fokus på upplevelser av delaktighet inom olika 
livsområden. Hon menar att delaktighet är ett komplext fenomen som påverkas av sitt 
sammanhang. Funktionshindrade upplevde ibland svaga maktkänslor och att de var annorlunda i 
jämförelse med andra människor utan funktionshinder. Stehn menar att en orsak till detta 
annorlundaskap är omgivningens kollektivistiska synsätt, det vill säga att om en människa blir 
kategoriserad som funktionshindrad så kan det bli ett hinder för upplevelsen av delaktighet. 
Däremot kom hon i sin undersökning fram till att deltagande på gemensamma villkor i 
samhällslivet, samspel med andra, känsla av tillhörighet, och gemensamma aktiviteter i 
vardagslivet möjliggjorde känslan av deltagande för funktionshindrade. Hennes resultat visar att 
de funktionshindrade önskar en större möjlighet till inflytande och att kunna påverka sin 
livssituation. Detta skulle kunna ske genom ett mer individuellt anpassad bemötande. Därför  
anser Eva Sthen att det behövs mer forskning om hur nya modeller och arbetsformer kan 
utvecklas i arbetet med funktionshindrade. 
     Karin Wahlberg Orving, Åsa Karlsson och Lena Widerlund (FoU 1995) har skrivit rapporten 
”Delaktighet och självbestämmande i vardagslivet ur utvecklingsstördas perspektiv”. Deras 
resultat visar att personer med utvecklingsstörning är nöjda med sin vardag i flera avseenden. 
Bland annat uppgav personer med utvecklingsstörning en tillfredsställelse i att vara med och 
bestämma över sin vardag och utöva inflytande. Men det finns enligt författarna vissa faktorer 
som hindrar boendes möjlighet till inflytande. Deras resultat stödjer tidigare forskning där man 
anser att personalens ”kollektiva syn” minskar boendes möjlighet till inflytande. De beskriver 
bland annat hur boende reagerar negativt när personal går in i deras hem utan boendes 
medgivande.   
     Ringsby Janssons (2002) studier visar att vardagslivets arenor på ett tydligt sätt påverkar 
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boendes möjlighet till självständighet och aktivitet. Hon menar till exempel att gemensamma 
träfflokaler för utvecklingsstörda (både inom och utanför gruppbostaden och offentliga arenor) 
skapar gemenskap och samhörighet, bekräftelse och möjlighet att pröva sig mot andra och att det 
upplevts som stärkande för individen. Hon fann i sin studie att gemensamma lokaler ibland hade 
karaktären, både i inredning och i användning, av en samordningscentral för personalen. Hon såg 
en viss oro hos enhetschefer som ansåg att boende var för lite i sina hem. Enhetscheferna menade 
att de boende skulle utföra mer aktiviteter hemma och att gemensamma träfflokaler inte behövs. 
Tanken med detta synsätt hos enhetscheferna var att undvika kollektivisering, och att de boende 
skulle klara mer själva i sina egna hem. Enhetscheferna ville att boende skulle bli mer 
självständiga och mindre beroende av personal. Ringsby Jansson är kritisk till detta synsätt och 
hon anser att ett ensidigt förhärligande av den egna bostaden skapar en onödig motpol mellan 
kollektivitet och individualitet. Hon menar att båda delarna är viktiga för individens utveckling. 
Hennes resultat pekar på att hemmet har olika betydelse för boende och enhetschefer. För boende 
var det inget problem att hemmet blivit en reträttplats, eller en plats för lugn och ro, medan 
enhetscheferna visade en plågsam upptagenhet av att boendet borde användas för fler funktioner 
och med fler innebörder.  

Socialt samspel och organisatoriska strukturer 
Det är viktigt med kommunikation och samspel mellan funktionshindrade och personal i en 
gruppbostad. Jacobson (1996) resonerar i sin avhandling om problematiken i relationer där det 
inte fungerar så bra mellan personal och den funktionshindrade när det gäller personlig assistans. 
Hennes intervjupersoner upplevde känslor av frustration, ilska och missnöje när de tvingades att 
ta emot hjälp av personal som de inte fungerade med. En del av frustrationerna handlade om att 
personer med funktionshinder inte fick bestämma över vem som tog hand om deras kropp. De 
upplevde sig kränkta i vissa situationer i samband med att de fick hjälp. Andra exempel på 
frustration var situationer när personalen ifrågasatte funktionshindrades behov av hjälp, och om 
den var nödvändig.  
       Mallander (1999) har undersökt hur det ser ut med självbestämmande och normalisering på 
gruppbostäder och vårdhem för personer med utvecklingsstörning. Han har intervjuat boende och 
personal och gjort deltagande observationer. Mallander har kommit fram till helt andra slutsatser 
än Annika Jacobson när det gäller samspelet, eller de funktionshindrades utsagor om förhållande 
till personalen. Han menar i sina slutsatser att det från boendes sida ofta visades en tillit, respekt 
och ibland även intimitet gentemot personalen på en gruppbostad. Det var svårt att få fram någon 
kritik från de boende mot personalen. Boende var trots uppföljningsfrågor och lirkande överlag 
mycket lojala mot personalen. Det fanns ibland som Mallander beskriver det mytliknande 
föreställningar om personalen. En träffande beskrivning på detta var en boende som utbrast, 
”behöver ni också sova?!”, när den en natt gick förbi en nattpersonal som låg och sov.  
     Mallander identifierade i sina undersökningar tre typer av personalgrupper. Den första 
personalgruppen var en grupp med en låg form av hierarki. Det var hög sammanhållning inom 
personalgruppen och mellan personal/boende. Denna personalgrupp beskrivs som en grupp med 
anarkistiska inslag. Denna grupp lämnade stort utrymme för boende att utöva inflytande och att 
ta egna konsekvenser av sitt handlande. Den andra formen av personalgrupp var en grupp med 
välfärdsmaterialistiska inslag, de utövade stark kontroll, men deras mål med arbetet var att 
boende skulle uppnå större självbestämmande. Här fanns mindre utrymme för inflytande än den 
förra gruppen. Den tredje formen av personalgrupp sågs på vårdhemmet vilken Mallander kallar 
den inkapslade. I denna grupp såg Mallander en mer patriarkal underkastelse och här förekom 
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också en omfattande medicinering av psykofarmaka med följden av mer kontroll och större gap 
mellan boende och personal. Det var enligt Mallander ett förhållningssätt som inte tillvaratog de 
boendes resurser. Här fanns mycket små utrymmen för inflytande för boende. 
      Mallanders slutsats var att självbestämmande och vardagsbeslut främst begränsades av två 
väsentliga faktorer. Den ena faktorn var att personalen utförde ett lönearbete, i och med det 
följde schemastruktur vilket i sig kunde begränsa boendes möjlighet till val. Den andra faktorn 
var personalens ambivalens och kunskap om klienter och metoders olika utfall. Personalens 
förhållningssätt till frånvaro av vägledning och metodutveckling ledde till strukturer som till 
exempel hemmadagar och köksveckor. Han kallar dessa arbetssätt för rationaliserade myter.      
Personalen tenderade också att imitera varandras arbetsmetoder. I avhandlingen framgår genom 
intervjuer personalens funderingar om de gör rätt eller fel när de låter boende själva bestämma i 
de fall då de riskerar att skada sig själva. Han kunde dock inte utifrån sin undersökning se tydliga 
samband med hur boendens möjlighet till självbestämmande relaterades till kluvenheten hos 
personalen. Mallander kom även fram till att det fanns bristande överensstämmelser mellan de 
handikappolitiska målen och utformandet av den lokala handikappolitiken, verksamheten och 
stödet. Men han såg även att det fanns möjligheter som pekade åt ett annat håll. 
     Det har skett stora förändringar i funktionshindrades inflytande när det gäller de nya 
boendeformerna, men många resultat pekar även enligt Ringsby Jansson (2002) på att personalen 
fortfarande tar kontroll över beslut som rör boendens vardag på gruppbostad. Boendes möjlighet 
till inflytande påverkades av olika faktorer och dessa kunde vara dålig kommunikation, fasta 
roller och rutiner kring boendes vardagliga liv. Ringsby Jansson menar vidare att det finns andra 
studier som pekar på att utvecklingen av självständigare boendeformer har varit avgörande för 
boendens möjlighet till inflytande, kontroll och makt över sina egna liv.  

Inflytande genom planering 
Tideman (2000) anser att frågor om inflytande har särskilt stort betydelse för personer med 
utvecklingsstörning då deras beroende av stöd och hjälp från samhällets är livslångt. Ringsby 
Jansson (2002) poängterar även att graden av utvecklingsstörning påverkar boendens möjlighet 
till inflytande och följden blir då att de personer som har grav utvecklingsstörning har minst 
möjlighet till inflytande över sina liv.  Därför är det viktigt att personalen förbättrar och utvecklar 
olika metoder och strategier för att de funktionshindrade får mer inflytande och ökad 
självbestämmande i sin vardag  
     Jarhag (2001) har i sin avhandling analyserat begreppet empowerment och försökt koppla 
ihop denna teori med funktionshindrades möjligheter till inflytande och bemyndigande. Jarhag 
översätter begreppet empowerment till bemyndigande på svenska. Jarhag försöker förstå om 
funktionshindrade personer kan uppnå bemyndigande i de planeringsprocesser som finns i 
planeringen av ”individuell plan” eller om planeringsprocesser medverkar till paternalism i 
stället. Utifrån sin undersökning drar han slutsatsen att bemyndigande endast existerar på en 
teoretisk nivå. Han menar att de funktionshindrade i mötet mellan olika aktörer upplever stor 
maktlöshet och att planeringsprocessen i individuell plan endast upplevs som en slags kontroll av 
de funktionshindrade. Detta förfaringssätt, att upprätta ”planer” för funktionshindrade personer 
har vissa likheter med Mallanders (1999) beskrivning av rationaliserade myter och att 
personalgrupper med välfärdsmaterialistiska inslag har ett rutinartat arbetssätt. I alla dessa fall är 
målet inflytande men hur sedan utfallet blir, eller hur den som berörs av kontroll och olika planer 
upplever det, stämmer inte överens med målen om inflytande eller självständighet. 
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Sammanfattning av tidigare forskning 
Genom denna forskningsgenomgång framkommer det hur komplex bilden av möjlighet till 
inflytande kan vara. Det framkommer i vår genomgång av tidigare forskning några faktorer som 
påverkar möjlighet till inflytande för personer med utvecklingsstörning. Viktiga faktorer här 
tycks vara vårdarnas medvetenhet och förhållningssätt till boende och även och även att målen 
om inflytande som finns i LSS (1993:387) alltför sällan efterlevs. Men, bland annat Mallanders 
(1999) avhandling visar på att det finns och existerar möjligheter till inflytande i de fall där 
personalen arbetade på ett medvetet sätt med frågorna. Något annat som har varit intressent är 
också Ringsby Janssons (2002) undersökning om vardagslivets arenor, hur chefer och boende 
hade olika inställning till hur lägenheter och gemensamhetslokaler bör utnyttjas. En annan 
intressant aspekt är LSS-insatsen ”individuell plan” som genomförs i syfte att uppnå mer 
inflytande, men istället enligt Jarhag (2002), leder till känslor av maktlöshet och kontroll av dem 
som berörs av den. Området som det forskats i minst utsträckning om är bildandet av identitet 
hos personer med lindrig utvecklingsstörning. Frågan berörs här och var i avhandlingar och 
rapporter men den har inte varit huvudfråga för forskningen, därför har vi valt att lyfta fram den 
lite extra i vår undersökning. Vår sammanfattande reflektion är att personer med funktionshinder 
och de som arbetar med dem, det kan vara handläggare, chefer eller vårdare verkar röra sig i 
olika världar. Och att man i dessa världar har vissa föreställningar om hur samhällets och 
personalens stöd till de funktionshindrade bör se ut som inte alltid stämmer överens med deras 
egna upplevelser eller önskningar.  

Teoretisk utgångspunkt 
Vi kommer i detta avsnitt ge en förklaring till teorin om empowerment. Empowerment är en 
teori om hur man på ett medvetet sätt kan utveckla kapaciteten och tillvarata resurser för att 
uppnå egenmakt och kontroll över sitt liv. Detta kan även ses som en metod för att tillvarata 
funktionshindrades möjligheter till inflytande. Denna teori ska vi sedan använda som en 
analysmodell av boendes möjligheter till inflytande. 

Empowerment 
Jarhag (2001) har särskilt betonat att empowerment som teori är omfattande och att den kan ha 
olika utgångspunkter. Jarhag hänvisar till en mängd olika forskare och deras definitioner av 
empowerment. Enligt vissa forskare innebär empowerment en förändrig på det psykologiska 
eller personliga planet. Andra forskare har tagit fasta på att personer uppnår empowerment 
genom kollektiva processer, att man går samman och engagerar sig för att kämpa för sina 
rättigheter.  I denna undersökning tar vi avstamp från båda dessa utgångspunkter då vi menar att 
båda dessa synsätt är relevanta för att studera empowermentprocesser på gruppboende. Vi antar 
att både individuella och kollektiva faktorer har betydelse för utvecklingsstördas möjligheter att 
utöva inflytande eftersom de är beroende av vårdare och att det sker ett samspel dem emellan på 
gruppbostäderna.  
     Som vi tidigare skrivit så har Jarhag (2001) analyserat begreppet empowerment och använt 
sig av det i sin forskning. Vi menar att målen med empowerment stämmer bra överens med 
några av LSS intentioner vilka bland annat är valfrihet, integritet, delaktighet, jämlikhet, 
självbestämmande. Målet med empowerment är respekt, jämlikhet, rättvisa och att människor i 
socialt underläge ska uppnå sina medborgerliga rättigheter i samhället.  
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Empowerment kan ses som en metod för att utveckla personlig och mellanmänsklig makt genom 
ökat självmedvetande. Jarhag översätter begreppet empowerment till bemyndigande på svenska. 
I sin beskrivning av empowerment refererar Jarhag till forskarna Chavis och Wandermans 
beskrivningar av teorin empowerment. De menar att empowerment är multidimensionell och att 
den kan ha olika betydelser beroende på vilken kontext man befinner sig i. En person kan känna 
sig bemyndigad i en situation men i andra lägen inte. Att inte känna sig bemyndigad i vissa 
situationer eller områden kan bero på inlärd hjälplöshet.  
     Jarhag menar att det är förändringar i samhället som gör att begreppet empowerment är ”i 
rörelse”. Begreppet empowerment kommer ursprungligen från en social handlingsideologi på 
1960-talet. Begreppet började användas på 1970-talet i USA och under 1980- talet i Sverige. I 
USA associerades empowerment med grupper som stått utanför det traditionella samhället. De 
var då bland annat homosexuella, funktionshindrade och svarta. Personer med funktionshinder 
kategoriserades då utifrån sina svagheter och brister. Empowerment är en metod för att istället ta 
tillvara på kapaciteten, och resurserna hos människor. Bemyndigande är enligt Jarhag en metod 
som strävar efter förbättring och utveckling av de sociala villkoren för utsatta grupper i 
samhället. Jarhags definition av empowerment och bemyndigande anser vi kan ha stor relevans 
för vår undersökning som handlar om utvecklingsstördas möjligheter till inflytande det kan 
hänga samman med vilken grad av bemyndigande de tilldelas. Starrin (2000) definierar det 
empowermentorienterade synsättet som byggande på altruism (osjälviskhet) och gemenskap. Det 
skapas genom detta sociala rörelser för att gå med dem som befinner sig i underläge. Man vill 
kämpa mot förtryck och diskriminering. Starrin menar att empowerment hänger ihop med 
funktionshindrades kamp för rättvisa i samhället. Denna kamp förknippas med makten över det 
egna livet, när man kan bestämma och kontrollera sina handlingar. 
      
En definition av empowerment ges av Simmons: Empowerment är den process som gör att det 
är möjligt för individer att bestämma över sina egna villkor och nå självbestämmande (Forsberg 
och Starrin 1997, s.13). Även Jarhag (2001) beskriver i sin avhandling olika teman som kan 
användas för att synliggöra eller analysera empowermentprocesser. Nyckelfaktorn i dessa teman 
är upplevelsen av kontroll över det egna livet. Jarhag menar här att det avgörande på individnivå 
är att utveckla medvetenheten och känslan av att själv vara effektiv i olika sociala handlingar. 
Frågan om hur man tillägnar sig makt har också stor betydelse. Förutom dessa teman behandlas 
frågan om jämlikhet mellan personer som är i behov av hjälp och stöd av samhället på alla 
relevanta livsområden. Det vill säga att delta i sociala handlingar på lika villkor. Jarhag refererar 
till Gutiérrez3 och beskriver hennes resultat av forskning angående samhällets serviceinrättningar 
och funktionshindrades möjligheter till inflytande. Guitérrez undersökning baseras på begreppen 
inflytande och delaktighet. Enligt Jarhag har Guitérrez identifierat fem delar som är viktiga för 
att identifiera processer av bemyndigande och de är:  

●    Kontroll  
• Självförtroende  
• Makt  
• Valmöjlighet  
• Självständighet / autonomi  

                                                 
3 Lorraine M. Guitérrez är professor på institutionen för socialt arbete och psykologi vid Michigans Universitet. 
Hennes forskning har fokus på multikulturella och kommunala organisationers praktik. Hennes forskning handlar 
om att identifiera effektiva metoder i socialt arbete för att uppnå social rättvisa. Hon har publicerat över 30 artiklar 
och böcker som handlar om empowerment, samarbete, och multikulturell praktik. 
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Kontroll 
Nyckel faktorn i empowerment är enligt Jarhag (2001) kontroll över det egna livet. Det innebär 
en känsla av effektivitet och även av att man är med och utövar inflytande. Kontrollen hänger 
också ihop med vilken tillgång man har till konkreta medel för att kontrollera resultatet. 
Kontroll för funktionshindrade personer handlar om att själv kunna styra sin situation och att 
kunna mobilisera resurser. 

Självförtroende 
Självförtroende handlar enligt Jarhag (2001) om att våga ta risker och att tillägna sig nya 
färdigheter. Enligt Starrin (2000) hänger självförtroendet ihop med utvecklingen av självet, hur 
man tänker och känner och hur man samtidigt upptäcker att samhället förändras och utvecklas. 
Det vill säga empowerment omfattar både den subjektiva erfarenheten och den objektiva 
verkligheten.  

Valmöjlighet 
Här betonas medvetande om vilka valmöjligheter som finns att tillgå och även om kunskap hur 
man får tillgång till information om olika valmöjligheter. Det handlar även om kunskap om hur 
man ska gå tillväga för att kunna utöva valmöjligheter (Jarhag, 2001). Även Renblad (2003) har 
kommit fram till att empowerment syftar på tillgången till omgivningens sociala och/eller fysiska 
resurser. Hennes forskning visar att omgivningen har en stor betydelse för personer med 
utvecklingsstörning och att den kan stärka deras valmöjligheter, öka deltagande i samhällslivet 
och hjälpa till att utöva inflytande. Renblad kom i sin undersökning fram till att även 
copingstrategier, sociala nätverk och kunskaper hos personer med utvecklingsstörning påverkade 
deras möjligheter till val. 

Självständighet/autonomi 
I detta tema betonar Jarhag (2001) oberoende och hjälp till självhjälp. Det vill säga personer med 
utvecklingsstörning kan stöttas till att utveckla mer oberoende och att söka efter egna lösningar 
på problem som uppstår i vardagen. Renblad (2003) anser dock att man ska se upp med 
empowerment som metod, att inte driva den alltför långt i förhållningssätt eller arbetet med 
personer med utvecklingsstörning. Hon menar att alltför hårt drivna önskningar om införande av 
empowerment kan leda till negativa konsekvenser för personer med utvecklingsstörning. 
Personer med utvecklingsstörning kan känna stress när de får för mycket ansvar och ökat 
inflytande över sin vardag. Renblad menar att det finns många krav och normer i vårt samhälle 
som kan vara för svåra för utvecklingsstörda att förstå.  

Makt 
Det finns enligt Starrin (2000) olika utgångspunkter om hur makt kan uppnås. Ett synsätt är att 
människor kan uppnå makt genom att grupper och personer konkurrerar med varandra. En 
maktaspekt kan finnas i resurser som är knappa. De knappa resurserna kan ses som kompetens, 
erfarenhet, ekonomi och samhällets olika sorters stöd till personer som är i behov av stöd. Det 
kan då finnas en risk i att makthavares eller människor kämpar om fördelning av de knappa 
resurserna. Det traditionella synsättet på makt kan uppfattas som ett nollsummespel, den enas 
makt begränsas på bekostnad av den andres makt. Men enligt det empowermentorienterade 
synsättet behöver inte knappa resurser leda till att ett nollsummespel. Makten ses i empowerment 
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som något förnybart, expanderande. Man kan dela på resurser och makt genom att samarbeta 
med varandra. Man kan i samarbetet uppnå makt utan att den andras makt blir mindre. I detta 
samarbete delar man gärna med sig av sin kompetens och erfarenhet. Detta samarbete kan till 
exempel ske genom handledning, rådgivning, lokala studier eller studiecirklar. Ett synsätt på 
empowerment är att kärnfråga ligger i fördelningen av de knappa resurserna och att genom 
samarbete fördelas de knappa resurserna bäst. Starrin har identifierat två förhållningssätt som 
människor kan ha till grupper i socialt underläge. Det ena förhållningssättet är det 
empowermentorienterade synsättet som vi beskrivit ovan, som handlar om samarbete. Det andra 
är det paternalistiska synsättet. Det paternalistiska sättet byggs på över- och underordning. I 
detta synsätt på människor i socialt underläge så har utsatta människor ingen förmåga att 
bestämma över sig själva eller rätt att delta i beslut om vad som är bäst för dem själva. Ett 
paternalistiskt förhållningssätt kan ha välvillighet och beskyddande som mål. Det kan även ses 
som den falska kärlekens auktoritet. Falskheten beskrivs här som att ledaren endast tjänar sina 
egna intressen, eller uppnår fördelar. Genom detta förhållningssätt har människor med makt eller 
även expertisen starkt inflytande och kontroll. De vet bäst, bedömer och beslutar för andra 
människor med mindre makt än de själva. Starrins synsätt på paternalism kan verka negativt och 
vi menar att det paternalistiska förhållningssättet kanske inte alltid är medvetet. Människor kan 
omedvetet följa de strukturer som finns i samhället och paternalism är en del av dessa strukturer. 
 
Dessa olika delteman har vi använt när vi utformat vår intervjuguide (bil.2). Vi har även använt 
dessa teman som beskrivs som viktiga processer för att personer ska uppnå empowerment. När vi 
sedan analyserat vårt transkriberade material har vi sorterat resultatet under dessa teman.  

Metod 

Kvalitativ metod 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att få svar på våra forskningsfrågor. Anledningen till 
att vi valt denna metod är att vi antar att det kvalitativa perspektivet passar bra när man vill ta del 
av andra människors livsvärld. Vi är inspirerade av Per-Johan Ödman (2007) tankar om 
kvalitativ forskning och hermeneutisk tolkning. Tankegångarna som finns i Ödmans beskrivning 
av Gadamers4 filosofi angående tänkande och kunskap är intressant för vår undersökning och 
vårt förhållningssätt till den kvalitativa metoden i vår undersökning. Hermeneutiken är enligt 
Gadamer ingen absolut metod som alltid kommer fram till liknande svar. Forskarens 
förförståelse har en stor betydelse i den hermeneutiska tolkningen. Det är viktigt att forskaren så 
öppen som möjligt i mötet med det som ska undersökas. Om forskaren är lyhörd och öppen så 
kan tolkningsprocessen leda till att en annans livsvärld öppnar sig och att nya infallsvinklar till 
ämnet dyker upp. Enligt Gadamer är hermeneutisk tolkning ingen exakt vetenskap för att komma 
fram till en absolut sanning. Det är ett dialektiskt förhållningssätt mellan forskaren och det han 
vill undersöka. Det dialektiska förhållningssättet har sina rötter hos antikens grekiska filosofer. 
De ansåg att kunskap inte är en ägodel, eller ett objekt, utan något man deltar i. Kunskap är en 
föränderlig process som också har ett starkt samband med att förstå det man studerar eller 
försöker lära sig mer om. I detta dialektiska förhållningssättet är det även det studerade ämnet 
som ställer frågor till forskaren. Även Jarhag (2001) betonar den dialektiska relationen mellan 
                                                 
4 Hans-Georg Gadamer (1900-2002) var filosof och hermeneutiker. Hans filosofiska ansats var att problematisera 
begreppet ”filosofisk hermeneutik” i sin bok ”Sanning och metod” och utveckla teorin om den hermeneutiska 
cirkeln i boken ”Om förståelsens cirkel”. Gadamer är också känd för sina avhandlingar om grekisk filosofi.  
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forskaren och det han/hon ska undersöka. Han anser att man måste lämna utrymme till 
deltagande i olika delar i undersökningsprocessen där deltagarna får komma med egna perspektiv 
och synpunkter om det som undersökningen syftar till.  
       Kvale (1997) har ett annat synsätt på det dialektiska förhållningssättet. Han menar att det är 
viktigt vid intervjusituationer att tänka på att det inte råder ett jämlikt förhållande mellan den 
som intervjuar och den intervjuade. Det är enligt Kvale forskaren som definierar och kontrollerar 
situationen. Kvale talar även om den intervjuareffekt som kan uppstå i ett samtal mellan två 
parter som inte är jämbördiga. Det vill säga den som blir i intervjuad kan omedvetet försöka söka 
efter vad forskaren är ute efter och anpassar sina svar till forskarens syfte med undersökningen.        
    Dessa faktorer har vi försökt att tänka på vid vårt val att genomföra gruppdiskussioner även 
om det inte är några direkta intervjuer. Det handlar om en grupp som diskuterar sinsemellan och 
inget samtal mellan två personer. Makten fördelas på ett annat sätt. Men man bör dock tänka på 
att det även i en gruppdiskussion kan förekomma maktbalans mellan informanterna och 
undersökarna. Vi antar dock att vårt val att använda oss av gruppdiskussioner stämmer bra 
överens med Ödmans (2007) beskrivning av hermeneutiken och det dialektiska 
förhållningssättet.   

Fokusgrupp 
Vi har valt att genomföra gruppdiskussioner i så kallad fokusgrupp. Vi har använt oss av Victoria 
Wibecks (2000) rekommendationer till hur en sådan bör gå till. Hon menar att fokusgrupp har 
visat sig användbar när det gäller att belysa skillnader i perspektiv hos människor. Metoden är 
också användbar när det gäller känsliga ämnen och marginaliserade grupper. Den är också 
användbar när det gäller att studera åsikter, föreställningar och tankar kring ett fenomen. Den 
ostrukturerade fokusgruppen kan ge nya och oväntade aspekter på ämnet som ska undersökas. 
Den speciella styrkan för deltagare i fokusgrupp kan vara att personerna som deltar tillsammans 
upptäcker och utvecklar ämnen.  En gruppeffekt i fokusgrupp är att deltagarna diskuterar, frågar 
och ifrågasätter varandra. Detta kan ge undersökaren en djupare förståelse och en större kontext 
kring ämnet som ska undersökas. Ett annat argument för fokusgrupp är att det beskriver ”ett 
tänkande samhälle i miniatyr”. 
      Enligt Wibeck finns det olika faktorer som påverkar samspelet i gruppen och som 
undersökare måste man vara medveten om dessa innan man sätter ihop gruppen. Det är viktigt 
som fokusgruppmoderator att ha insikt i vilka faktorer och förväntningar som kan påverka 
samspelet i gruppen. Wibeck menar att fyra till sex personer är en gräns för antalet deltagare i 
fokusgrupp. Om det blir fler personer så får var och en mindre utrymme, det påverkar även 
deltagarnas samhörighet och möjlighet att ge feedback. Hon menar även att det fysiska avståndet 
påverkar kommunikationen, det vill säga kommunikationen kan bli opersonlig i en alltför stor 
grupp. Wibeck tar även upp interpersonella faktorer. En av dessa faktorer kan vara 
gruppkohesion och det betyder i vilken grad deltagarna önskar identifiera sig med övriga 
deltagarna i gruppen. En annan faktor är gruppkompatibilitet som kan handla om likhet i 
personlighet, attityder och bakgrund.  En tredje faktor är den sociala makten, vissa personer har 
på grund av position eller status i gruppen lättare att framföra sina åsikter och påverka andra 
deltagare i gruppen. Wibeck menar att man inte ska blanda chefer och underlydande i samma 
grupp då det kan uppstå en ojämn maktbalans. Med tanke på ovanstående faktorer har vi som 
undersökare delat in boende och vårdare i separata grupper eftersom vi antar att diskussionerna 
blir friare i en grupp där det råder en jämn maktbalans.  
      I utarbetandet av intervjuguiden har vi använt oss av Victoria Wibecks (2000) beskrivning av 
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hur denna bör utarbetas i en undersökning där man använder sig av fokusgrupper. 

Urval 
Eftersom vår undersökning handlar om vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning och 
deras syn på inflytande så ansåg vi att det var bäst att genomföra undersökningen med dem 
själva, för att få fram deras egna erfarenheter och åsikter. Vi har även ett jämförande perspektiv 
med vårdarna på respektive gruppbostäder. Ett urvalskriterium för vårdarna var att de skulle ha 
någon form av fast anställning, länge eller kortare vikariat.   
     Som vuxen person med lindrig utvecklingsstörning har man troligtvis flyttat till egen bostad 
(eller gruppbostad) och borde därmed kunna utöva inflytande över sin vardag, och vara 
bemyndigad såsom Jarhag (2001) uttrycker det. Vi valde att koncentrera vår undersökning till 
vardagen på gruppbostad, eftersom vi anser att hemmet är en plats där det egna inflytandet är 
viktigt. Vi valde i denna undersökning att diskutera med personer med lindrig 
utvecklingsstörning då vi antog att de kanske hade lättast att uttrycka sig verbalt och att diskutera 
om olika saker. Vi valde även att ta med vårdarnas perspektiv, eftersom de utgör ett stöd i 
vardagen till personerna på gruppbostäderna. 
     För att få tag på intervjupersoner så har vi ringt runt till tidigare praktikplatser, använt oss av 
kontakter genom tidigare arbeten, och letat efter gruppboenden på Stockholms stads hemsida. På 
alla dessa platser har vi i första hand talats vid per telefon med enhetscheferna för 
gruppbostäderna för att fråga om de trodde att boende och vårdare kunde tänka sig vara med på 
vår undersökning. Det visade sig vara mycket svårare än vi trodde att få tag på personer som 
ville vara med. På några gruppbostäder fick vi nej direkt på grund av ”tidsbrist”. En enhetschef 
var tveksamt positiv men drog ut på tiden för att till slut dra sig ur helt, det var oklart varför. När 
frågan om deltagande i undersökningen hamnade hos vårdarna, utan chefens deltagande, drog det 
även då ut på tiden och det var svårt att få något besked. Slutligen fick vi tag på några 
enhetschefer som var mycket positiva och visade stort intresse och engagemang. En chef bjöd 
genast in oss till att presentera vår undersökning på nästa personalmöte och vi bestämde där 
snabbt datum och tid för gruppdiskussioner. Enhetschefernas engagemang visade sig ha stor 
betydelse för att vi skulle kunna sätta igång och boka tid för gruppdiskussionerna.  
     Något som förvånade oss var alla ”mellanlänkar” innan frågan om deltagande i 
undersökningen över huvud taget nådde fram till de boende själva, eller personerna med lindrig 
utvecklingsstörning. Med mellanlänkar menar vi i detta fall tillstånd från enhetschefer, 
samordnare, gode män och personal. Vi hade inte tänkt så mycket på dessa svårigheter innan 
eftersom det var vuxna personer vi ville ha diskussioner med. Vi såg ett problem med att få 
tillträde till gruppbostäderna. Det kan ha ett samband med att gruppboenden även är en 
arbetsplats, och då behövs tillstånd från enhetscheferna eftersom vi utfört diskussionerna på 
vårdarnas arbetstid. Denna problematik hade vi inte tänkt på innan vi beslutade oss för att 
genomföra gruppdiskussioner. 
     Det blev även ett bortfall i antal boende på Björken som skulle medverka. Innan vi kom dit 
hade vi fått uppfattningen om att fyra boende, som kunde uttrycka sig verbalt, skulle medverka. 
När vi väl var där hade två personer dragit sig ur, och kvar blev då en person som kunde uttrycka 
sig, och en person som visserligen hängde med, men som hade lite svårigheter med att uttrycka 
sig verbalt. Vi valde ändå att genomföra en av diskussionerna där eftersom det var bestämt, men 
den boende här som uttryckte sig fåordigt inte är lika representerad i resultatet som den andra 
personen. Hans svar var viktiga, och inga motstridiga uppgifter är borttagna.  
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Tillvägagångssätt 
Vi valde gruppdiskussion då vi tänkte att det kunde vara en bra metod för att samla in data till 
vår undersökning. Vi tänkte att de boende i grupp kunde känna sig trygga och avslappnade med 
varandra då de inte kände oss. I en grupp kan man även associera, inspirera och reflektera kring 
olika teman på ett mer fritt sätt och även kunna välja när man vill uttala sig. I en fokusgrupp 
brukar man använda sig av ett stimulusmaterial (Wibeck, 2000), som en inledning till en 
diskussion. Vi började gruppdiskussionen med att visa ett avsnitt ur en film för att ha något 
konkret som alla kunde relatera till för att få igång diskussionen. Vi visade några sekvenser ur en 
dokumentär som heter ”Jag vill se ut som Gregory Peck” (Larsson, Collaros, 2006). Den handlar 
om några personer med utvecklingsstörning som går på konstskolan Linnea. Vi visade några 
filmsekvenser som handlar om en vuxen man med lindrig utvecklingsstörning som vill tatuera 
sig, men han får inte på grund av mammans inblandning och avrådan. Mamman har ringt 
tatueraren och talat om vilka svårigheter hennes son har med att utstå smärta. När sonen, eller 
mannen sedan beger sig till tatueraren uppstår en diskussion dem emellan om vem som ska 
bestämma över hans kropp, han själv, tatueraren eller mamman. Avsnittet är konkret och 
objektivt, åskådaren kan själv bilda sin uppfattning.  
     Vi har genomfört fem gruppdiskussioner, fyra stycken på gruppbostäder och en på daglig 
verksamhet. Den ena gruppbostaden som vi kommer att kalla Björken, var en gruppbostad med 
lägenheter som ligger i nära anslutning till varandra med gemensamma korridorer och 
gemensamhetsutrymmen som stort kök och vardagsrum. Här bor sex vuxna personer med lindrig 
utvecklingsstörning, flertalet av dem har också omfattande fysiska funktionshinder. Här 
genomfördes en gruppdiskussion med två boende, sedan en gruppdiskussion med tre vårdare.  
     Den andra gruppbostaden, som vi kallar Eken, har friliggande lägenheter utspridda i ett 
bostadsområde med en lägenhet som fungerar som samlingsplats för personalen och även som 
gemensamhetslokal. Här bor tretton personer med lindrig utvecklingsstörning, en del också med 
fysiska funktionshinder. Här genomfördes en gruppdiskussion med tre boende och den andra 
diskussionen med tre vårdare.  
     En gruppdiskussion har genomförts på en daglig verksamhet, som vi här kallar Linden, med 
fyra personer med lindrig utvecklingsstörning som annars bor på gruppbostäder. Totalt har alltså 
nio personer med lindrig utvecklingsstörning, och sex vårdare deltagit. I gruppbostäderna har vi 
valt att diskutera med boende och vårdare i separata grupper, men från samma gruppbostad för 
att sedan kunna analysera och jämföra deras svar. Men vi har även tagit med svar från 
informanterna på den dagliga verksamheten för vi ansåg att de hade stor relevans för vår 
undersökning. 
         Något som var intressant när vi visat filmen i fokusgrupperna var hur olika åsikter boende 
hade i frågan om mannen skulle få tatuera sig eller inte. En del boende tyckte inte att mannen i 
filmsekvensen skulle få tatuera sig, anledningen till det skulle vara att han inte förstod 
konsekvenserna. Några andra boende menade att han inte fick tatuera sig på grund av mammans 
ekonomi, de menade att det egentliga skälet till att hon avrådde honom var att det för att det 
skulle bli för dyrt. De olika vårdargrupperna hade också olika synsätt. Intressant var här att 
vårdarna i sina diskussioner formade gemensamma synsätt. Det vill säga vårdarna på Eken 
menade allihop att de skulle tillfråga och informera anhöriga och gode man innan beslutet kunde 
tas. Vårdarna på Björken menade tveklöst att en tatuering var upp till personen att besluta om, 
inget tillstånd behövdes enligt dem, men att det var viktigt att försöka få personen att förstå vad 
en tatuering innebär. 
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 I diskussionen som sedan följde kring våra teman använde vi oss av en halvstrukturerad 
intervjuguide (bilaga 2 och 3) med fem olika teman som vi ville få belysta. Dessa fem teman är 
processer för att kunna analysera empowerment och är följande: kontroll, självförtroende, makt, 
valmöjligheter och självständighet/autonomi.  
     Vi deltog bägge två i gruppdiskussionerna och ställde frågor. För att få struktur över vem av 
oss som skulle ”hålla i” diskussionen delade vi upp de olika temana mellan oss, och ställde 
frågor utifrån dessa. Varje diskussion tog ca 1 timme. Diskussionerna spelades in på band och  
transkriberades sedan ordagrant dagarna direkt efter de olika diskussionerna. Det blev 45 sidor 
transkriberat material och tog oss ungefär 40 timmar att transkribera. Ibland var det svårt att höra 
på kassetten vad som sades, vilket har gjort att en del transkriberingar tagit lång tid då vi fått 
lyssna om och om igen.  
     I vår resultatredovisning har inte alla boende som deltagit i diskussionerna kommit med på 
grund av att vi tagit bort en del svar från boende. De har visserligen (antar vi) förstått frågorna, 
men ibland svarat knapphändigt med endast ja- och nej svar, eller hållit med den som pratat strax 
innan. Vi har även tagit bort en del uttryck, som till exempel hm och jaa i vår redovisning, för att 
få plats med mer informationsrika citat. Vi har inte tagit bort något som skulle förändra 
resultatet. Vi har sedan valt ut vissa delar i det transkriberade materialet och sorterat dessa utifrån 
de fem teman som belyser processer för att uppnå empowerment. Svaren har tolkats utifrån dessa 
teman och även från tidigare forskning. Vi har haft ansatsen att göra en hermeneutisk tolkning 
utifrån svaren.  
     Enligt Kvale (1997) finns det olika principer som man bör följa när man gör en hermeneutisk 
tolkning. Viktigt är att först se till helheten i texten och att sedan kunna växla mellan delar och 
helheten. Att cirkulera mellan de olika delarna kallas den hermeneutiska cirkeln, det kan även 
beskrivas som en spiral där man i processen når en djupare förståelse. I texten ska man söka efter 
mönster, och tolkningen har avslutas när man nått en god gestalt, det vill säga när man uppnått 
en slags helhet. Kvale menar även att man ska hålla sig till innehållet i texten, till textens 
autonomi, och försöka förstå textens mening. Det är även viktigt att ha kunskap om textens tema 
för att kunna se nyanser i texten och att sätta in dem i ett sammanhang. Intervjuaren måste också 
vara medveten om sin egen förförståelse och på vilket sätt det kan påverka tolkningen.  
     Vi har hermeneutiken som utgångspunkt i vår tolkning då vi försöker förstå vad personerna 
menar med det de säger, och även försöker relatera det till olika delar i personernas utsagor. I vår 
undersökning ingår ett stort antal personer (15 st.) och därför så kommer vår hermeneutiska 
tolkning inte gå så djupt som man kan önska. Men vi har dock kunnat se vissa mönster i 
informanternas utsagor som varit gemensamma, och även valt ut vissa citat som vi anser speglar 
helheten på ett bra sätt. 
 

Validitet  
Enligt Jan-Erik Ruth (1991) handlar validitet i kvalitativ forskning om relevansen i det insamlade 
materialet, det vill säga om man i undersökningen har mätt, eller undersökt, det man avsett att 
mäta. God validitet kan även utvärderas om forskningsprocessen delas upp i faser och att i varje 
fas beskriva vilka eventuella problem som uppkommer. Kvale (1997) menar att validitet handlar 
om hantverksskickligheten som utvecklas under hela processens gång. Undersökaren ska 
ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretisera tolkningarna under undersökningens gång. 
     Innan diskussionerna har vi skaffat kunskaper och läst böcker som var relevanta för vårt 
ämne. Vi har tänkt på olika svårigheter som personer med lindrig utvecklingsstörning kan ha och 
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har försökt forma vår intervjuguide på ett enkelt och begripligt sätt. När vi har haft diskussioner 
med personer med lindrig utvecklingsstörning så har vi försökt vara så öppna som möjligt och 
tänkt på vårt språk, vilka ord vi använt under våra gruppdiskussioner så att de skulle känna sig 
mer avslappnade och fria i sina berättelser. Vi antar att våra informanter inte har känt sig styrda 
av våra frågor då de var ganska öppna.      
     När vi sedan kom till diskussionerna så visade det sig ibland svårt att få svar på det vi ville ha 
svar på. Det är som vi ser det dels ett resultat av den relativt fria formen vi valt, gruppdiskussion. 
Det kan också vara ett resultat av att personerna med utvecklingsstörning tolkat frågan på ett 
annat sätt än vi tänkt oss. Ett exempel på detta är att vi har frågat vad som är svårt att göra på 
daglig verksamhet (då har vi tänkt på handikappmedvetande och svårigheter i vardagen) då har 
informanterna istället svarat att de tjänar för lite pengar. De boendes svar visar också att de själva 
har styrt in diskussionerna på sådant de själva anser är viktigt att diskutera. Den fria formen 
(gruppdiskussion) har även för personalens svar i vissa fall också inneburit att de i sina 
diskussioner glidit över mer i vad de behöver i sitt arbete som vårdare i form av handledning och 
resurser. Detta har gett oss ett ibland spretigt men även fylligt material att arbeta med, vilket 
inneburit att vi varit tvungna att skära ner en hel del.  

Reliabilitet 
Reliabiliteten i en undersökning handlar om forskningsresultatens pålitlighet eller tillförlitlighet 
enligt Kvale (1997). När det gäller reliabiliteten så menar Kvale att den är komplicerad i 
kvalitativ forskning då innehållet i datainsamlingen berör typiskt mänskliga aspekter som 
värderingar och meningsskapande omständigheter, inte fysiska fakta eller processer. Ruth (1991) 
menar även att det är viktigt att intentionen med undersökningen är viktig att belysa, för vem och 
i vilket syfte man insamlar forskningsdata . Detta ska ske i syftet att den som senare läser 
undersökning själv kan avgöra om arbetet kan anses vara tillförlitligt. En annan fråga som rör 
reliabiliteten är intersubjektivitetsproblemet. Det betyder undersökarens möjligheter att vara 
medveten om sin förförståelse och även om gränsen för sin egen upplevelsevärld och det 
fenomen som studeras. Enligt Ruth har en noggrann redogörelse av bearbetningen av data i 
studien stor betydelse för reliabiliteten.   
     Vi som undersökare har aktivt deltagit i olika faser i vår undersökning. Vi har även försökt att 
ge en så detaljerad och ärlig beskrivning som möjligt av de olika faserna i vår undersökning, och 
det kan underlätta för en utomstående läsare att göra en rimlighetsbedömning av vårt arbete. 
Under arbetsgång har vi haft en dialog med varandra om våra upplevelser i mötet med våra 
informanter. Vi har försökt hela tiden att reflektera över våra roller som undersökare, vår 
förförståelse och hur vi förhåller oss till ämnet. 
     Vi har spelat in alla de fem gruppdiskussionerna på band där vi var bägge två närvarande och 
ställde frågor. Sedan vid transkriberingarna så har vi båda varit delaktiga i att skriva ut dem för 
att senare få en helhetsbild av alla gruppdiskussioner. Vi har båda kunnat göra tillägg vid 
transkriberingarna då det varit svårt att höra på kassetten vad som sagts. Vi har  i vår redovisning 
lämnat fylliga och noggrant citerade uttalanden för att andra som läser själva ska kunna dra 
slutsatser och se vad vi bygger våra analyser och tolkningar på.  

Generaliserbarhet 
Enligt Kvalé (1997) så handlar generaliserbarhet i en undersökning om hur resultatet kan anses 
som allmängiltiga utifrån ett större perspektiv, eller möjligheten att generalisera resultaten till en 
större population. Beroende på vilken vetenskapsfilosofisk syn man har så finns det tre olika 
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former av generalisering: statistisk, analytisk och naturalistisk. Den statistiska generaliseringen 
byggs på slumpmässigt utvalda undersökningspersoner och den analytiska generaliseringen 
byggs på logiska påståenden, om forskaren resonerar utifrån sina teoretiska analysverktyg. I 
kvalitativ forskning kan man inte generalisera lika mycket som i kvantitativ forskning då urvalet 
av personer i det förra inte är slumpvis utan strategiskt enligt Ruth (1991). Vi kan inte 
generalisera resultaten från vår undersökning till någon större population då urvalet är alltför 
litet. Undersökningen är också koncentrerat till ett relativt litet geografiskt område, Stockholm, 
något vi också antar kan påverka generaliserbarheten. 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Det finns fyra grundkrav som är viktiga att följa när man bedriver forskning. Dessa är 
informationkravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Esaiasson, 
2003, Hermerén, 1996). Alla dessa krav har vi försökt att följa i vår undersökning. Efter att först 
ha talat med enhetschefer för att få tillstånd att utföra gruppdiskussioner, skickade vi sedan ut en 
skriftlig förfrågan (bilaga 1) om vår undersökning till våra informanter där vi beskrev vilka vi 
var, om undersöknings syfte, hur diskussionen skulle gå till, och vad undersökningen skulle 
mynna ut i. Våra informanter gick med på dessa villkor och gav muntligt sitt samtycke. Precis 
före diskussioner berättade vi en gång till att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar och att 
de var fria att avstå från att besvara frågor. Vi informerade om att de kunde fråga oss om de 
undrade något, och att de när som helst kunde avbryta och gå ifrån om de ville. Vi poängterade 
även i förfrågan och innan diskussionen om att det var frivilligt att delta i undersökningen och 
om informanternas konfidentialitet, att informanterna skulle vara anonyma och namn på ställen 
där de jobbade eller bodde skulle ändras och att bandet skulle raderas. När det gäller 
nyttjandekravet så har vi upplyst om att materialet endast ska användas för oss, att vi skulle 
skriva en uppsats, och att det bara var vi två som sedan skulle lyssna på diskussionerna på 
kassettbandet. 
     I en kvalitativ undersökning kan undersökaren få ta del av olika personers privata 
erfarenheter och livsberättelser. Det är viktigt som undersökare redan innan man formulerar 
forskningsfrågor tänka på att ingen skada eller lidande uppkommer till följd av undersökningen. 
Det är svårt att innan en undersökning veta hur en person kommer att reagera, man måste också 
tänka på att ett funktionshinder som lindrig utvecklingsstörning kan medföra svårigheter att 
förstå syftet med en sådan här undersökning, eller vilka följder det kan få att delta. Det var inte 
heller säkert att de visste vad en ”uppsats” var för något, eller vad det kunde innebära att bli 
citerad i en sådan. Vi har försökt att formulera diskussionsfrågorna på ett enkelt och begripligt 
sätt och vi har även valt att i resultatet utelämna utsagor av mer privat karaktär.  

Resultat och tolkning    
I vår analys av resultatet har vi grovsorterat vårt transkriberade material i olika teman. Vi har 
följt Wibecks rekommendationer (2000) och studerat utsagornas frekvens, omfattning och 
intensitet. Vi har också tagit fasta på hennes rekommendationer att främst lyfta fram specifika 
utsagor som är grundade på egna erfarenheter, vilka vi tillmäter de större betydelse än vaga och 
opersonliga uttalanden. Det betyder att vi lägger vikten på uttalanden som gjort i första person 
och inte uttalanden av mer hypotetisk karaktär. Wibeck menar även att den sociala interaktionen 
i en fokusgrupp kan vara värd att studera, till exempel hur man i grupp kan resonera sig fram till 
ett gemensamt synsätt, men även att observera när deltagarna inte är överens. Med stöd av detta 
har vi valt att i resultaten presentera omfångsrika citat. Läsaren kan då själv lättare få en bild av 
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hur diskussionerna gått till och kan även själv studera interaktionen. 
     Vi har från våra gruppdiskussioner fått ett både rikt och omfattande material så vi har varit 
tvungna att sortera bort en hel del intressanta aspekter. De frågorna som diskuterats livligast eller 
teman som uppkommit på flera ställen har vi valt att lyfta fram i analysen. Men även resultat som 
skiljer ut sig från mängden har tagits med. Sedan har vi sorterat in resultaten under teman som 
finns i analysmodellen i empowerment. Varje deltema avslutas med en ansats till hermeneutisk 
tolkning utifrån citaten, empowerment och tidigare forskning. Vi har här valt att kalla de tre olika 
platserna för gruppdiskussioner för Eken, Björken och Linden. Alla personer som citerats i 
presentationen av resultatet har fingerade namn. 

Kontroll 
Enligt empowermentteorin handlar kontroll om förmågan att ta tillvara på kapacitet och 
resurser för att själv uppnå en känsla av effektivitet och inflytande. Här nedan speglas kontroll 
i temat måltider och gemensamma lokaler. 

Måltider 
En mycket stor del av både boendes och vårdares utsagor kom att handla om mat och måltider. 
En fråga handlade ofta om vad och hur mycket boende skulle äta och vårdarnas reflektioner 
kring det. Vårdarna resonerade även om näringsintag och hälsa och att boende var inspirerade av 
hälsotrender, framför allt genom program som visades i teve. Boende pratade mer konkret under 
diskussionerna om vilka maträtter de gillade, vad de skulle äta under kvällen eller vilka maträtter 
de skulle vilja äta på gruppbostaden. En annan fråga som behandlades från boende och vårdare 
på båda gruppbostäderna var om boende skulle äta hemma hos sig eller i 
gemensamhetslokalerna, och vem som bestämde i frågan. På gruppboendet Björken hade det 
nyligen beslutats att boende skulle äta i sina egna lägenheter och vi ställde några frågor angående 
detta beslut: 
 
Annalena:  När bestämdes det att ni skulle äta hemma? Vem bestämde det då? 
Klara:  Våra nya föreståndare  
   Jag… tycker att det är svårt och bestämma, förut så hade vi boendemöten…det var inte så 

   många men, då, nu har vi inte det längre. Det är svårt att veta vad andra vill också. 
Olga:  Vad tycker ni om det, är det bra, att ni får äta själva? 
Klara: Jag skulle ändå vilja äta med personalen, det är väl det att jag tycker all personal inte hinner med 

liksom 
Annalena:  Skulle du vilja att personal kom in till dig och åt mat? 
Klara:  Ja. 
 
Vårdarna på samma boende, Björken lämnade följande beskrivning angående gemensamma 
måltider och vem som tog beslut i frågan: 
 
Sofia:  Det tycker jag är naturligt ändå alltså att vissa förändringar kommer från personalen, som med 

maten. 
Eva: Ja, alltså jag upplevde det som en kamp om uppmärksamheten vid matbordet bland boende. Och 

jag tror att det här med självbestämmandet vi tog bort det, det bestämde vi. Alltså det funkade 
inte. Så därför fick de inte bestämma om det alls. Men däremot nu så är det ingen som klagar, alla 
tycker att det är rätt skönt att få äta i lugn och ro. Handla åt sig själv den mat man själv 
bestämmer. 

Annalena: Mm. Äter de helt själva då eller? 
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Eva: De har rätt att ha personal med sig, även om man kan ju bjuda in varandra men det är sällan nån 
gör det. 

Annalena:  Brukar de vilja ha personal hemma när de äter? 
Eva: Det är olika, jag tycker inte det. Alltså i början var det nog några som var lite så. Men så frågade 

man så sa de näe. 
Annalena: Okej. Men vad tyckte de om det här beslutet att de inte skulle få äta tillsammans här ute? 
Sofia: Nä, det var ju motstånd, men det var i början, men överlag så var det väldigt positivt..... Det var i 

princip som ett kollektiv att varje dag skulle man sitta och äta tillsammans vid ett stort bord.  
Eva: Det häftiga var att vi behöll fikat vid sju och trodde att alla skulle vilja komma ut. Men det var inte 

många som ville komma ut och fika tillsammans så på något sätt är det bevis på att det var ett bra 
beslut ändå. 

 
På Eken resonerade boende på följande vis kring beskrivningen av matlagning och måltider. 
Även här hade beslut tagits om att avskaffa gemensamma måltider, anledningen var att det var så 
många boenden här (tretton) och att det även här blev stökigt vid måltiderna. En del boende 
valde att äta mikromat i stället för att laga mat hemma: 
 
Annalena: Tycker du det är bra då, att äta hemma i sin egen lägenhet? 
Peter: Det tycker inte jag…jag tycker det är rätt så tråkigt… 
Gunilla: Sitta och äta ensam inget roligt, ibland är väl…skönt, inte jämt. 
Annalena: Skulle du vilja att någon personal var med och åt, eller någon annan? 
Peter: Ja 
Peter: Eller någon annan boende, Gunnar  t.ex. 
Gunilla: Gunnar är hos mig på torsdagar och lagar soppa och jag äter hos honom varannan gång. 
 
Vårdarna på detta gruppboende, Eken, beskrev matlagningen och gemensamma måltider så här: 
 
Annalena: Men lagar de maten själva då eller är det olika? 
Fredrik: Ehh, tyvärr, de flesta har tyvärr inte tillgång till hjälp utan de har såna hära mikrolådor eller vad 

man ska säga man försöker få, det finns ju lite bättre alternativ. 
Hugo: Ja, men nu har vi ändrat rätt mycket på det där och försöker laga luncher åt tre personer varje dag 

och sen på helgerna får alla komma hit och käka på fredag kvällar och på lördag lunch och på 
söndag lunch de som vill, och det brukar vara populärt, det är många som kommer och så där och 
då får de riktigt rejäl och bra mat. 

Tolkning 
Beskrivningarna på båda gruppbostäderna visar att måltiden inte bara är ett intagande av föda. 
Även den sociala gemenskapen beskrivs av främst boende som en viktig del. Det framkom skilda 
åsikter om att äta själv. Boende och vårdare på Björken visade upp motstridiga uppgifter kring 
boendes önskan om att äta själva eller inte. Det visar här att det finns ett spänningsfält mellan 
vårdarnas åsikter om betydelsen av självständighet och de boendes egna önskningar om 
gemenskap. Vårdarna på Björken menar visserligen att det fanns ett motstånd mot beslutet i 
början, men att det sedan mattats av. Vi menar att det slutligen blev vårdarna som tog kontroll 
över beslutet om gemensamma måltider. 
     I detta exempel från Björken skulle man kunna tolka som ett paternalistiskt synsätt över 
möjligheten för de boende att delta i beslutsprocessen om gemensamma måltider. Det 
paternalistiska synsättet bygger enligt Starrin (2000) på över och underordning där den starkare 
parten tar makten över den med mindre makt. Boende på Björken hade uppfattat situationen 
annorlunda än vårdarna i citatet där en boende uttryckte att vårdarna inte hade tid att sitta med 
och äta, vårdarna å sin sida menade att de boende inte ville ha sällskap. Boendes ointresse för att 
fika efter maten kan ha samband med att de fick sluta äta tillsammans, och att de inte varit 
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delaktiga i beslutet att sluta med gemensamma måltider, enligt boendes egna utsagor. Å andra 
sidan kan vi även tolka vårdarnas agerande på Björken som ett sätt att lösa en svår situation. 
Vårdarna hade svårigheter i sitt arbete och att ta bort självbestämmandet var ett sätt att lösa 
problemet med gemensamma måltider.  Denna kontroll över beslutet kan också ha samband med 
Mallanders (1999) resultat om att personalen saknar vägledning om klienters och metoders olika 
utfall. Svårigheterna med kampen om uppmärksamhet vi matbordet, som vårdarna beskriver det, 
har troligtvis också ett samband med antalet boende vid måltiderna. Antalet boende överskred i 
alla fall på denna gruppbostad (här var det sex personer) antalet som Socialstyrelsen (2002) anser 
lämpligt för att individer ska få komma till tals. I dessa riktlinjer betonas den lilla gruppen 
betydelse, mellan 3-5 personer, för att möjliggöra att individerna blir sedda. När gruppen boende 
blir större så blir också gruppen vårdare större.  Resultaten från både Björken och Eken stödjer 
Wahlberg Orvings (FoU 1995) resultat att personalens kollektiva synsätt på boende minskar 
deras möjligheter till inflytande. Detta kollektiva synsätt menar vi kan bildas när antalet boende i 
gruppbostäder blir så stora att det blir svårigheter med att ge ett individanpassat stöd till var och 
en.   
     På Eken fanns det dock möjlighet till val att äta själv eller tillsammans på veckosluten, vilket 
var uppskattat enligt vårdarna. Frågan om gemensamma måltider hade här lösts med samarbete. 
Enligt Starrin (2000) minskas inte den andres makt när man delar med sig av den och 
samarbetar. Som vi tolkar det så hade de boendes önskan om gemenskap vid måltider lösts med 
en kompromiss, de åt hemma vissa dagar men kunde även välja att ibland äta tillsammans. 
Vårdarna beskrev även här matens kvalitet som de ansåg var betydligt bättre när den lagats, än 
mikrolådorna som de boende annars i de flesta fall av olika orsaker var hänvisade till. 

Gemensamma lokaler 
En annan fråga som behandlades under diskussionerna var beslut som gällde de gemensamma 
utrymmena i gruppbostäderna. Förutom frågan om maten ska intagas i gemensamhetslokaler 
eller i egen bostad så handlade en fråga om utformningen av gemensamhetslokaler. En av 
gruppbostädernas gemensamhetslokaler hade nyss renoverats och vi ställde frågor kring detta, 
och i vilken mån boende varit delaktiga i val av utformningen av miljön. 
 
Annalena: Fick ni vara med och bestämma om det här då? Hur det skulle göras om här och så? 
Klara: Det var någon personal som sa att vi skulle göra om.  
Annalena: Så det bestämdes då i personalgruppen då att det skulle göras om? 
Klara: Det är de...föreståndarna.... som tar hand om pengar, vi har inte sådana pengar så vi kan  bygga 

om. 
Annalena: Nej, det kan inte ni betala, men man kanske kan vara med och bestämma hur det ska se ut? 
Olga: Men ni kan bestämma hemma hos er själva om ni vill köpa nya möbler, göra om något, där får ni 

bestämma själva? 
Klara: Ja. 
Olga: Med gode man kanske? 
Klara: Ja, Bengt har ju sin /....../ som gode man. 
Bengt: Just det. 
Annalena: Skulle du vilja bestämma mer om gemensamma utrymmen? 
Klara: Ja, fast jag tror jag har bara min pension och den räcker inte så långt, jag tror att de får ta hand 

om det. 
Annalena: Alltså är det pengar det hänger på menar du då? 
Klara: Ja…  
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Tolkning 
Klaras svar visar här på en omedvetenhet när det gäller möjligheterna att överhuvudtaget kunna 
medverka vid beslut gällande gemensamma utrymmen. Hon kopplar istället frågan till hennes 
egen ekonomi. Hennes svar visar att det är föreståndarna eller vårdarna som tar beslut angående 
inredning av gemensamma utrymmen. Svaren kan delvis vara en följd av utvecklingsstörningen 
grad, att hon inte riktigt förstår samband såsom Kylén (1981) beskriver det. Men 
omedvetenheten kan också vara en följd av ovanan att inte vara delaktig i gemensamma beslut 
som rör vardagen. Som Ringsby Jansson (2002) beskrivit det så är de gemensamma ytorna 
viktiga för de boende på gruppbostad. Där kan identiteten stärkas i samspel med andra.  

Makt 
Som vi tidigare skrivit så har Starrin (2000) kopplat ihop frågan om makt med samhällets 
knappa resurser. Han menar att det kan uppstå konkurrens om samhällets resurser är knappa 
och att det kan bli en sorts maktkamp. Vi kopplar i följande stycken ihop våra informanters 
utsagor om ekonomi och politik till temat om makt. 

Ekonomi 
Ekonomi var ett ämne som boende och vårdare på alla gruppbostäderna resonerade mycket om. 
Vi hade inga frågor om deras ekonomiska förhållanden men det var ett tema som kom upp i alla 
intervjuer med boende och vårdare. Ekonomin sätter begränsningar för en del boende att göra det 
de vill. Begränsade möjligheter till inflytande över olika situationer beror inte bara på boendes 
privata ekonomi utan även på samhällets ekonomi. Majoriteten av alla våra informanter uppgav 
att de tjänade lite pengar på daglig verksamhet. Boende på Björken gick på daglig verksamhet 
och ansåg att de tjänade lite pengar men upplevde att de hade så de klarade sig: 
 
På dagliga verksamheten Linden berättade arbetstagarna om hur mycket de tjänade på dagliga  
verksamheten och deras önskan om att få en riktig lön, det framgår även att ersättningen på  
daglig verksamhet är något de diskuterat förut: 
 
Olga:             Vad är det som är svårt att göra på jobbet? 
Åke:             Har inget betalt precis…. alla har 6,50 i timmen. Jag hoppas på ett bättre betalt arbete.  
Linda. Nu är det så att vi diskuterat det som många gånger… vi har sjukpensionen, vi kan inte göra något 

mera åt det där.  
Annalena:         Hade du föredragit att ha ett riktigt lön i stället för pension då eller? 
Åke:             Hellre det...jag får ju lite på avfall och återvinning…det var inte mycket…. 
Linda:             Det är så…det finns ju människor som inte klarar av mycket arbete då tycker jag är bra att det finns 

möjligheter att man har en sjukpension…man har ju ett handkapp som man ibland inte kan göra 
allting…då är det bra att det finns...jag tycker att man borde ta bort sjukpension helt och så ge oss 
riktigt lön, många som tycker det, jag tycker att vi är värda mer än vad vi får av samhället…jag 
tycker att ibland samhället säger saker fast det bli inget i alla fall så.  

 Annalena:  Tycker ni att pengar ni får i pension och det ni tjänar här, räcker till? 
Linda:             Neej!  
Maria: De borde höja pensionerna…jag känner…allting höjs…bättre att det blir billigt så alla har råd va…jag 

förstår inte… 
 
 
På Eken berättade boende om att de inte hade råd att göra olika aktiviteter men att de skulle  
samla pengar till en Ålandsresa: 
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Annalena:  Så det finns ingenting som ni har funderat så där att ni någon gång, det här skulle jag vilja ändra 
på gruppbostad, eller utanför? 

Peter: Ändra kan man ju det, jag gillar att åka till Åland och Finland. 
Erik:  Vi ska åka i juni, båt… 
Peter: Då skulle jag önska att det satts mera resurser till det. 
Erik:             Vi åker varje juni , samlar pengar och åker… 
Annalena:          Men om du skulle vilja åka nu , kan du inte göra det då med någon personal? 
Peter: Nej. 
Annalena: Har du frågat? 
Peter: Ja. 
Annalena: Varför går inte det då? 
Peter: Det vet jag inte, det är väl pengar och folk. 
 
Vi diskuterade med vårdarna på gruppboendet Eken om vad boende brukade göra på sin fritid, då 
började vårdarna berätta om olika hinder som uppstår när boende ville göra olika aktiviteter: 
 
Danne: Det kan handla om... resor till exempel, att de vill resa någonstans det är väl sånt där som dyker 

upp. Men de kan inte resa själv och de förstår inte varför inte vi kan åka med, men förut så fanns 
det ju ledsagare då som kunde åka med på såna här längre grejer. Men det har de ju tagit bort 
mycket av. Så att det är ju väldigt svårt att få det här. Men om en kanske vill åka till Trollhättan och 
titta på en bil på ett museum, och det är den enda önskan han har, men vi blir tvungna att säga nej, 
men det är ju av ja... 

Fredrik: Mer praktiska orsaker än att viljan… 
Danne: Ja, precis. 
Fredrik: Utan han blir inte nekad för att det är skadligt för honom, utan det är mer ja praktiska 

omständigheter som gör det. 
Danne:             Ja, det blir en lite annan grej. 
 
En arbetstagare på Linden resonerade kring om hur indragna insatser begränsade deras fritid:   
 
Annalena:         Vad brukar ni göra på fritiden då? 
Linda:  Ja…jag har mina kontaktpersoner, förut så kunde jag göra saker, nu dragit de in på 

färdtjänst….kan inte göra det jag vill eftersom de drag in den. 
Annalena:          Varför drog de in det då? 
Linda:  De tycker inte att jag behöver det, men jag har fått intyg från massa olika håll för att jag behöver 

det, men jag får inte det, så nu är det jättejobbigt så jag får vara hemma mycket. Men vi har 
överklagat det där nu. 

Tolkning 
För våra informanter har både privata och samhälliga ekonomin ett stort inflytande över deras  
vardagsliv. För våra informanter handlar makten om att kunna bestämma om det vardagliga, att 
ha råd att gå på museum eller åka båtresa eller göra det de vill. Både boende och vårdare beskrev 
vilka hinder det blev för boende när insatser som ledsagning eller färdtjänst drogs in. Det blev en 
begränsning i deras makt över sitt liv. Samhället med sina knappa resurser sätter stora 
begränsningar i våra informanters inflytande över olika situationer och gör deras makt mycket 
mindre. Vi såg att våra informanter hade en medvetenhet om att myndighetsbeslut om indragna 
LSS-insatser påverkade deras rörelsefrihet.  
     Vårdarna på Eken tyckte också att det var svårt att förklara för boende att de inte kunde göra 
vissa aktiviteter med boende på grund av praktiska omständigheter. Men boende på Eken hade 
en klar uppfattning om att begränsningarna handlade om ”pengar och folk”. Deras resonemang 
om valmöjligheter i vardagen stämmer överens med tidigare forskning om utvecklingsstördas 
ekonomiska förhållanden (Tideman, 2000). Även hans resultat pekade på att privatekonomiska 
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svårigheter begränsade möjligheter till en aktiv fritid. Tideman poängterade även att det fanns 
andra hinder till valmöjligheter i vardagen, som personer med utvecklingsstörning uttryckte. De 
ansåg enligt Tideman att det fanns behov av mer personal och ledsagning, vilket även våra 
informanter uttryckte.  

Politik 
Politikernas roll blir viktig för boende på Björken. Det är enligt boende politikerna som har 
makten att besluta och bestämma och de har därför ett stort inflytande över boendes vardag. 
Politikernas makt var inget tema som vi tog upp, men det togs upp av boende själva på både 
Björken och Linden. Boende på Björken diskuterade om politikernas omedvetenhet om boendes 
vardag. Frågan vi ställde handlade egentligen om filmexemplet vi visat: 
 
Olga:  Har ni upplevt någon liknande situation som han i filmen, när någon bestämt något men ni ville     

något annat? 
Klara: Det är det att jag skulle vilja att politikerna tittar, då kan de bestämma, de vet ingenting om oss. 
Olga: Ni vill att de ska titta hur ni bor här och vad ni saknar? 
Klara: De är aldrig med på morgonen t.ex. när man ska iväg till jobbet, politikerna är aldrig med liksom, 

oftast när man är sjuk…det praktiska, städning och sånt…då tycker jag att de skulle vara med.  
Annalena: Du menar att det skulle varit bra om de fick komma hit och se hur det går till i verkligheten? 
Klara: Ja, de är ju aldrig med liksom…de vet aldrig när vi ska iväg. 
Annalena: Tänk om de skulle jobba eller vara med några dagar? 
Klara: Ja, fast de får säkert hjälp med städning, de städar väl inte själva [skratt]. 
 
På dagliga verksamheten Linden resonerade en av arbetstagarna om sin syn på handikappades  
rättigheter i samhället: 
 
Annalena: Ingen fråga som ni har tänkt på som gäller om vara med och bestämma över saker som ni skulle 

tycka här är viktigt eller? 
Linda:  Jag skulle vilja vara med och bestämma…..träffa någon  handikappad människa som kunde prata 

för handikappades rätt genom regeringen…jag tycker ofta att  alla partier lovar grejer och så blir 
aldrig…blir lurad bakom ryggen 

Annalena: Hur tänker du då bakom ryggen? 
: Det finns…handikapporganisationer, någon handikappombudsman, men du skulle vilja ha ännu 

mer uppe i regeringen? 
Linda:   Ja, jag skulle vilja ha någon som kan säga till regeringen att handikappade har  
  rätt att få mera pengar, mera lön och mera tillägg så där… 

Tolkning 
De boendes resonemang om politiker visar på en politisk medvetenhet, att politiska beslut 
påverkar deras vardag. Både boende på Björken och arbetstagarna på Linden ansåg att de får för 
lite resurser uppifrån, att de saknar förtroende för politikerna. Det kan i exemplet från Linden 
tolkas som en önskan om mer medvetenhet hos politiker. Det kan också tolkas, i citatet från 
Björken, som att politikerna behöver en väldigt konkret beskrivning av utvecklingsstördas 
vardag för att de överhuvudtaget ska förstå hur de har det. Men citatet från Björken kan också 
tolkas som en lojalitet till vårdarna såsom Mallander (1999) beskrivit det. Det kanske är lättare 
att skylla på politiker än vårdarna när boende upplever stress i samband med olika aktiviteter 
som ska utföras i vardagen. Citatet från Linden uttrycker mer en besvikelse över politiska löften 
som inte infriats.  
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Självförtroende 
Självförtroende beskrivs i empowermentteorin som sammanhängande med den subjektiva 
erfarenheten och den objektiv verkligheten. Det handlar om att våga utsätta sig för risker för att 
få nya erfarenheter. Vi kommer i följande stycken kopplar ihop frågan om identitet och 
valmöjlighet med deltemat självförtroende då vi i våra informanters utsagor såg att det fanns 
ett samband mellan dessa delar. 

Handikappmedvetande 
Vi ställde en del frågor som kan kopplas till handikappmedvetande, självförtroende och identitet. 
Här är några av svaren från Linden: 
 
Linda: Det känns ibland att någon annan kan tala för mig istället fast jag är där liksom. Eller att det blir 

ibland saker och ting som man inte hade tänkt sig. Att jag känna varför fick jag mitt handikapp 
och varför … Alla har inte det, i min familj är det bara jag som har ett handikapp. Man känner… 
varför just då inte de andra…det  har hänt saker i livet... Så kan jag känna ibland att det känns 
jobbigt och orättvist att samhället inte förstår eller lyssnar. 
Ibland förstår de inte….eller de skrattar åt mig då blir jag jättearg! När människor inte är snälla 
för att jag tycker ofta….men  de förstår inte…de vågar inte fråga ”vad har du för handikapp”?  
Utan man är dum och knäpp i huvudet bara för att man har ett handikapp. 

Olga:  Vad är ni stolta över hos er själva, vad är ni bra på? 
Linda: Jag är väldigt stolt över att säga ifrån när saker och ting inte är som de ska!  Att våga säga vad 

jag tycker och jag är stolt över att våga be om hjälp....jag har mycket stöd omkring mig, jag 
behöver det. Jag vågar säga själv vad jag tycker. 

Linda:    Tycker faktiskt  att det är bra att bo på gruppboende…och  jag skulle inte kunna bo själv då skulle                
jag behöva massa assistenter hemma på kvällarna och nätterna, på dagtiden när jag är sjuk eller  
något, nej! Jag skulle inte vilja leva ett sådant liv. 

 
Här är några svar från vårdarna på Eken angående handikappmedvetande: 
 
Olga:    Hur tror ni de boende ser på sina funktionshinder? 
Fredrik:     Ja det är väl olika, en del är väldigt medvetna en del är ju inte särskilt medvetna heller så. 
Hugo: Ja en del nästan använder det, det är ju en stor nackdel kanske att sitta i rullstol men de kan 

nästan använda det till sin fördel också så de blir mer omhändertagna och kommer in på ställen 
lättare, att de gjort en identitet av handikappet lite grann så där så ja. 

Annalena: Menar du då att de gör det medvetet. 
Hugo: O ja,  den personen i fråga. 
   

Tolkning 
Det första citatstycket tyder enligt oss på en stark medvetenhet hos Linda om sitt 
funktionshinder. En sak som hon har lite svårt för och funderar på är varför just hon har fått ett 
funktionshinder. Dessa olika funderingar speglar en medvetenhet i det svåra i vardagen men 
också mer existentiella funderingar, när hon sätter in sitt handikapp i ett större sammanhang. Hon 
kan också se sitt funktionshinder ur andras perspektiv då hon menar att människor i omgivningen 
inte förstår, men även att det är ett problem att en del inte vågar fråga vad hon har för handikapp. 
Dessa tankegångar stämmer bra överens med Blombergs (2006) forskning kring samhällets 
kategoriseringar och hur funktionshindret kan bli som en stämpling för personen när personer i 
omgivningen visar oförstående och rädsla. Linda visar dock att hon är medveten och stolt för att 
hon själv vågar be om hjälp och kopplar ihop det med stödet hon upplever runtomkring sig. 
Linda verkade vara nöjd som det var och ville inte ha mer hjälp runtomkring i form av en ”massa 
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assistenter”. Hennes åsikter om att bo på gruppbostad stämmer bra överens med Ringsby 
Janssons (2002) resultat som pekade på att personer med utvecklingsstörning upplevde en frihet i 
de nya boendeformerna som till exempel gruppbostad.  
     I det sista stycket med citat från Eken kom en ny infallsvinkel in, att boende på ett medvetet 
sätt kan användas sig av sitt funktionshinder för att få både fördelar och uppmärksamhet från 
omgivningen. Detta visar på en strategi som kan kopplas till teorin om empowerment. Det krävs 
ett risktagande från personen som är funktionshindrad att pröva denna strategi, och det kan öka 
självförtroendet att uppnå vinster. Det krävs mod för att visa andra att man är beroende av hjälp. 
Med denna strategi, att visa mer hjälpbehövande än man är, kan personen uppnå makt och 
kontroll över andra för att få mer fördelar. Denna copingstrategi står i kontrast mot 
duktighetskappan som beskrivits av Lewin (1998) vilken innebär att personer med 
funktionshinder inte vill visa sig hjälpbehövande. 

Identitet 
När vi ställde frågor om regler på gruppbostaden så kopplade en av de boende på Björken ihop 
det med de städdagar hon hade. Vi ställde en del frågor kring detta och i vilken mån hon brukade 
hjälpa till. Hon reflekterade då så här kring sitt funktionshinder: 
 
Klara: Jag kan inte det praktiska, klä på mig och sånt, jag är van vid att inte kunna gå så att jag skulle 

tycka att det är konstigt att börja gå, rullstolen är mina ben, jag kan inte gå......... 
 Jag är så van att vara rullstolsbunden. Ibland är jag lite trött på att jag inte kan gå, man får bara 

acceptera att jag har dåliga ben. 
 
När vi frågar Klara om filmexemplet vi visat, så svarar hon så här på frågan om vem som ska 
bestämma i frågan om mannen i inslaget ska få tatuera sig eller inte.  
 
Klara:  Jag vet inte det... 
Annalena: Är det svårt att säga? 
Klara:  Ja. 
Annalena: Alltså man får tycka precis som man vill här, det finns inget rätt eller fel utan bara säg som du 

själv tycker. 
Klara: Jag tycker att.., jag vet inte, men tror att han skulle  få bestämma. 
 
På Björken svarade några av vårdarna så här angående frågan om boendes funktionshinder och  
identitet : 
 
Olga:   Hur tror ni att de boende ser på sina funktionshinder? Och sina begränsningar? 
Eva:    Man kanske inte alltid går omkring och tänker på att man sitter i en rullstol. 
Anita:   Alltså de kan ju vara...kanske funderar på det där varför sitter jag i rullstol. 

Tolkning 
Klaras svar visar på att hon funderar mycket på sitt funktionshinder, hon funderar även på 
hypotetiska frågeställningar som hur det skulle kunna vara om hon kunde gå. Detta uttalande 
stöder inte Kyléns teori om att personer med utvecklingsstörning har svårigheter att tänka sig in i 
hypotetiska situationer (Kylén, 1981). Detta med hur det skulle kunna vara att gå eller att hon 
inte kunde gå var hennes egna funderingar som återkom flera gånger under intervjun, det var 
alltså inget tema eller ämne som vi tog upp. Precis som i det förra exemplet vi beskrev med 
Linda så har Klara både praktiska och existentiella funderingar kring sitt funktionshinder. Även 
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hon är medveten om de begränsningar funktionshindret kan medföra då hon lite resignerat talar 
om att det bara är att acceptera.  
     I det andra citatstycket, från Björken, kan vi dock se ett mer ambivalent förhållningssätt hos 
Klara då det gäller att våga säga vad hon själv tycker. Hon har lite svårt att framföra vad hon 
själv känner eller tycker, det verkar vara beroende av andras samtycke. Detta förhållningssätt kan 
kopplas ihop med Lewins (1996) tankegångar om duktighetskappan, det vill säga att personer 
med funktionshinder kan anpassa sig till omgivningens krav och förväntningar istället för att 
hävda sina egna rättigheter eller åsikter. Det kan även kopplas till Jacobsons (1996) beskrivning 
om hur personer med funktionshinder inte vill visa sig besvärande i mötet med assistenterna, i 
rädsla att bli en börda för omgivningen. 

      I det sista citatstycket visar vårdarna på Björken lite motsatta synsätt på hur de 
funktionshindrade ser på sina funktionshinder. Den ena vårdaren menar att funktionshindret hos 
personen kanske inte alltid står i fokus, medan den andra vårdaren reflekterar över hur de boende 
själva funderar på orsakerna till sina funktionshinder. Hennes tankar stämmer bra överens med 
de tidigare citaten från Linda, som flera gånger under diskussionen tar upp funderingarna kring 
sitt funktionshinder och hur det skulle kunna vara att gå själv. 

Valmöjlighet 
I empowermentteorin betonas medvetenheten om vilka valmöjligheter som finns att tillgå och 
även om tillgänglighet och information om valmöjligheter. Detta tema kopplar vi i följande 
stycken samman med fritiden, och även om vem som tar initiativ till aktiviteter.  

Fritid 
Vi ställde frågor om boendes möjlighet att välja vad de skulle göra på sin fritid. Vi frågade dem 
om de ville göra saker själva eller tillsammans med andra. Vi undrade även om vem som tog 
initiativ till de olika aktiviteterna. Både boende och vårdare på Eken beskriver samma aktiviteter 
för boende på fritiden. Dessa aktiviteter är att se på teve, gå på stan, gå på promenader och fika. 
Vårdarna på Eken resonerade så här angående aktiviteter och fritid: 
 
Olga: Vi ska prata lite om fritiden, vad brukar boende göra på helgerna,  har de några intressen eller ? 
Fredrik: Fika! [skratt] som alla andra. Alltså det är ju lite skillnad med de här jämfört med en annan 

gruppbostad eftersom alla bor i egna lägenheter så att det är ju meningen att de ska aktivera sig så 
mycket som möjligt själva. Det är tyvärr inte fallet. Så hm. 

Olga: Vill de göra saker tillsammans med andra eller? 
Fredrik: Nej. 
Hugo: Nej. Men nu har det ändå blivit lite mer gemenskap nu när vi har luncher här å sen efter lunch på 

söndagar så har vi någon aktivitet som vi bestämt. Och när det är fint väder så går vi någonstans 
och fikar [fniss] och det tycker alla om.  

 
 På dagliga verksamheten Linden berättade arbetstagarna om sina aktiviteter och sin fritid och om 

de vill göra saker tillsammans eller med andra: 
  
Linda: Jag tycker att ibland man får bestämma själv om ska gå på fritidsrummet…om man inte känner sig 

för att  umgås med andra, man har sin egen lägenhet…man ska inte känna sig tvingad att vara med 
andra hela tiden, jag kan känna att det är bra. 

Åke:  Man får ju lite aktiviteter på helgerna också, på onsdagar då går vi och bowlar på idrottshallen 
eller simmar. 

Annalena:          Är det ni som har valt då de här olika grejerna man kan välja på? 
Linda:  Jag tror det. En del vill inte bowla, en del vill inte gå på en promenad då är simma väldigt bra. 
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Annalena:         Tycker ni är det är sådana saker som, de där aktiviteterna, som ni vill göra? 
Linda:  Jag tycker att det är viktigt att man har friskvård i sin vardag, att man inte bara sitter och inte gör 

någonting…inte kan komma ut i samhället och göra något, friskvård är väldigt viktig. 
      

Tolkning 
Vårdarna på Eken beskriver i citaten att det finns svårigheter för boende att aktivera sig själva. 
De beskriver att målet med självständigt boende i egna lägenheter är att de boende ska aktivera 
sig själva i möjligaste mån. Detta synsätt kan relateras till de vägledande principerna om 
självständighet som finns i LSS. Men det verkar finnas svårigheter för vårdarna med hur de ska 
kunna stötta boende till mer självständighet. Det verkar även som om boende på Eken gärna 
följer med när vårdarna erbjuder gemensamma fasta aktiviteter. Svårigheterna för boende att 
aktivera sig själva kan enligt våra tolkningar ha ett samband med begränsad privat ekonomi som 
vi tidigare beskrivit. Svårigheterna för boende att aktivera sig själva såsom vårdarna beskriver 
kan även ha ett samband med Sthens (2005) beskrivning om att funktionshindrade personer kan 
uppleva ett annorlundaskap i förhållande till andra människor. Det kanske upplevdes tryggare då 
att hitta på saker tillsammans med andra, där man kan identifiera sig med varandra.    
     På Linden tyckte arbetstagarna att det var bra att välja bland olika fasta aktiviteter, att kunna 
välja att komma ut och aktiver sig eller vara i fred i sin lägenhet. Enligt Sthen (2005) är det 
viktigt med samspel med andra människor och att få delta i beslut som rör vardagen på 
gemensamma villkor. Gemensamma aktiviteter i vardagen stärker känslan av delaktighet för 
funktionshindrade enligt Sthen. Vår tolkning av boendes svar från Linden är att de upplevde det 
positivt att ha olika fasta alternativ att välja emellan på fritiden. Däremot var det otydligt vem 
som hade föreslagit de olika aktiviteterna som fanns att välja mellan, det var svårt att få något 
svar på det. På Linden kunde vi se empowermentorienterade synsättet enligt Starrin (2000) där 
arbetstagarna kunde bestämma och hade inflytande över sina handlingar, hade makten att besluta 
och välja på olika aktiviteter som var bäst för dem själva.  
 

Självständighet 
Självständighet i empowerment innebär oberoende och hjälp till självhjälp. För personer med 
utvecklingsstörning kan det innebära att stödet till dem har stor betydelse för att utveckla 
självständighet. I följande stycken kopplar vi ihop boendes och vårdares utsagor om beroende 
och initativtagande med självständighet. 

Beroende 
 Frågan om självständighet kan för boende på gruppbostäderna kopplas ihop med beroende, 

eftersom boende behöver olika sorters stöd i vardagen för att kunna leva självständigt. Boende på 
Björken fick diskutera kring sina funderingar om vad de skulle vilja ändra på  

 gruppbostaden, och då togs frågan upp om tillgång till fler vårdare: 
 
Annalena: Är det något ni inte nöjda med på gruppbostaden? 
Olga: Att ni skulle vilja ändra på? 
Klara: Lite mera personal tycker jag, jag vet inte om jag är dum som tycker så...  
Annalena: Nej, det tycker jag inte, ni ska säga exakt vad ni tycker och känner. 
Klara: Ibland på helgerna om vi ska gå ut allihopa…i söndags då var det ingen personal som hade kommit 

och man  kan inte vara  ensam. 
Annalena: Nej, så det blir tomt här, det kanske inte går? 
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Klara: Nej, jag tror inte heller det, det måste vara någon som är här, jag kan inte hjälpa någon. 
Annalena: Blev det inte av det ni skulle göra? 
Klara:  Jag ville handla något på Konsum, det kan man göra, men det gick inte. 
 
Tolkning 
Exemplet ovan i citat från Björken visar hur beroende boende kan vara av vårdarna. En enkel sak 
som att få gå och handla på Konsum kan bli inställt på grund av personalbrist. Boende visar 
däremot ingen kritik mot att det saknats personal och att hon därmed missat sin handling. Hon 
visar här en tveksamhet i om hon kan uttala sig på detta sätt med sina önskningar om mer 
tillgång till personal. Detta förhållningssätt stämmer överens med Mallanders (1999) 
undersökningar om boendes lojalitet med personalen. Boende i hans undersökning visade både 
respekt, lojalitet och tillit till vårdarna, precis som i vårt exempel.  

Initiativ 
Vårdarna på Björken har resonerat om boendes initiativ på gruppboende och gemensamma 
aktiviteter. En fråga vi ställde gällde vem som tar initiativ eller lämnar förslag på aktiviteter: 
 
Anita: Ja, en del kan säga att jag vill gå på det och det. Men ofta kommer initiativ från personalen, vi 

kanske talar om att nu är det den och den utställningen eller något och då frågar man. Och då är 
frågan alltså om man ska vara entusiastisk och vi går på det här och alltså nä .....? 

Annalena: Alltså blir det svårt då om man veta om man försöka uppmuntra till att hitta på saker eller ska man 
låta de bestämma själva? 

Anita:  Mmm, jaa. 
Sofia: Jag tror att det på något sätt så blir det på egna tider så blir det mest att personal är med och             

påverkar och så ofta kan det vara nödvändigt också. 
Olga. Brukar de boende göra saker som de aldrig gjort tidigare, eller pröva nya saker? Som du sa 

tunnelbana till exempel, och då ser de a vad kul då gör vi det. De är inte rädda då. 
Eva: Nä, där är det lite grann jag som personal som får försöka vara lyhörd. Det är ju där som det är så 

svårt liksom. Just att veta alltså hur mycket ska jag göra för att inte inkräkta på någons integritet. 
För gör jag för mycket så kan ju jag göra en person sämre.  

Annalena: Menar du då att om du är för aktiv så blir den andra passiv? Eller på nåt sätt bara tar emot det som 
du föreslår? 

Eva: Jo, jo och sen kan det vara en enkel sak som att om jag hela tiden serverar teet färdigt så tar jag ju 
bort den personens, om den nu kan göra någonting själv, så tar jag bort dens värde i att den gör 
nånting själv. Som kan vara mycket större än att jag serverar, för självkänslan.  

Tolkning 
Vårdarna på Björken ansåg att boende var i behov av stöd och hjälp när det gällde beslut om vad 
boende skulle göra på fritiden. Deras svar visade att de upplevde svårigheter med balansgången 
mellan boendes initiativ och vårdarnas uppmuntran. Vårdarna på Björken menade att det var 
viktigt att vara lyhörd som vårdare, och att se boende som individer med sina olika behov. 
Vårdarna på Björken försökte uppmuntra sina boende och komma med olika förslag om olika 
aktiviteter. Det sista citatet pekar också på en medvetenhet om vårdarens roll i att kunna stärka 
självkänslan hos en person med funktionshinder, personens värde i att göra saker själv. Det 
stämmer överens med det empowermentorienterade synsättet om hjälp till självhjälp. 

Sammanfattande tolkning 
En övergripande tolkning utifrån resultatet är att vi kunde se ett empowermentorienterat 
tänkande i teman om valmöjlighet, självständighet och självförtroende. Boende hade 
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valmöjligheter att besluta över sin egen fritid, de kunde även leva självständigt när de fick det 
stöd de behövde. De flesta boende hade också god uppfattning om sina funktionshinder och vad 
de behövde stöd med. De boendes inflytande i vardagen begränsades till stor del av ekonomi och 
indragna LSS-insatser såsom ledsagning och färdtjänst. Men under temat kontroll samt temat 
makt så tycks det som om vårdarna har makt och kontroll över måltider och gemensamma 
lokalers användning, även om vi på Eken kunde spåra en del inflytande och samarbete. 

Diskussion 
I detta sista avsnitt kommer vi att knyta ihop uppsatsens olika delar och diskutera om vi har 
nått vårt syfte och fått svar på våra frågeställningar. Därefter diskuterar vi metodens och 
teorivalets för- och nackdelar, ger förslag till fortsatt forskning och avslutar uppsatsen med vår 
slutsats. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår undersökning har varit att studera hur boende och vårdare ser på och tänker kring 
inflytande för personer med lindrig utvecklingsstörning som bor på gruppbostad. Vi ville jämföra 
boendes och vårdares perspektiv kring boendes möjligheter till inflytande i vardagen. Våra 
frågeställningar handlade om att undersöka vilket utrymme för inflytande som finns på 
gruppbostad, vilka hinder för inflytande som finns, och vilka faktorer som kan öka möjligheten 
till inflytande. Vi anser att vi har fått svar på samtliga av våra frågeställningar och uppnått vårt 
syfte med undersökningen.  
     Det största utrymmet för inflytande för boende på gruppbostad fanns i boendes valmöjligheter 
när det gäller fritiden. Det vill säga de kunde på gruppbostaden välja mellan att vara själva eller 
göra saker tillsammans med andra. Vårdarna försökte också lämna utrymme för inflytande för de 
boende till att själva ta initiativ och lämna förslag på aktiviteter.  Det upplevdes också av vissa 
boenden som en frihet att bo på gruppbostad. De kunde välja själv att stänga dörren om sig och 
få vara ifred, men att det även fanns en trygghet i att det fanns tillgång till vårdare. Det fanns 
även ett visst utrymme för boende att utöva inflytande när det gäller att påverka beslutet om 
gemensamma måltider. På Eken hade man först avskaffat dessa, men de hade senare återuppstått 
på veckosluten när vårdarna upptäckte att behov av gemensamma måltider fortfarande fanns. Det 
fanns också utrymme till inflytande i boendes gemensamma engagemang och insatser för att 
samla pengar och göra resor. Det var något de själva önskade göra och satsade gemensamt på. 
Det kan ses som en kollektiv process enligt Jarhag (2001) att gemensamt gå samman för att 
försöka nå sina mål i det vardagliga.  
 
De största hindren för inflytande fanns när det gällde beslut om gemensamma lokalers 
användning. Detta berodde som vi ser på det att det inte rådde ett jämlikt förhållande mellan 
boende och vårdare. Vårdarna på både Björken och Eken var de som tog kontroll över beslut 
över gemensamhetslokalernas användning när det uppstod problem kring dessa, såsom alltför 
många boendes kamp om uppmärksamhet vid måltider. Samtidigt uppgav vårdarna på båda 
ställena att målen med deras arbete var boende skulle uppnå självbestämmande och självkänsla. 
Detta kallar Mallander (1999) ett välfärdsmaterialistiskt förhållningssätt, vilket betyder att 
målsättningen är att utveckla självbestämmande men metoden är kontroll och maktutövning. 
Enligt oss kan målet med att fatta beslut om gemensamma lokalers nyttjande grunda sig i välvilja 
från vårdarna, att skapa lugn eller ordning reda och trygghet, vilket enligt Starrin (2000) kan 
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beskrivas som den falska kärlekens auktoritet. Men maktövertagandet minskar boendes 
möjligheter till inflytande.  
   Ett problem med nyttjandet av samlingslokalerna kan hänga ihop med att gruppboendets 
gemensamma lokaler enligt Socialstyrelsen (2002) är tänkta som samlingsplats för gemenskap 
och umgänge för boende och det ska utgå från deras behov. Samtidigt är gemensamhetslokalerna 
en arbetsplats och samlingsplats för vårdarna. Vår tolkning är att vårdarna inte var medvetna om 
betydelsen av de gemensamma träfflokalerna för boende, det kan bero på att definitionen av vad 
dessa ska användas till är otydlig. Såsom även Ringsby Jansson (2002) kommit fram till i sin 
forskning så används gemensamhetslokaler i gruppbostäder ibland som en samordningscentral. 
Problematiken i vår undersökning visar ett spänningsfält mellan vem som ska besluta om de 
gemensamma ytornas användning. Ska de användas på vårdarnas premisser, som deras 
arbetsplats eller på de boendes premisser, som ett komplement till deras hem? 
Ett annat hinder som vi ser i vår sammanfattande tolkning är att vårdarna, omedvetet kanske, 
imiterar varandras arbetssätt. Detta har Mallander (1999) kallat för rationaliserade myter. Den 
omedvetna imitationen såg vi bland annat i vårdargruppernas gemensamma formande av 
synpunkter i diskussionen kring dilemmat i vårt filmexempel. Den ena vårdargruppen menade att 
mannen i filmsekvensen hade rätt att själv besluta över ingrepp i hans kropp. Den andra 
vårdargruppen menade att tillstånd behövdes från gode män och anhöriga, och att han själv inte 
förstår sitt eget bästa.  
    Vårdarnas övriga resonemang i vår undersökning pekade på att de såg boende som individer 
och att de även ville ge dem ett individanpassat stöd. Men när det kommer till frågan om metoder 
och handlingar så såg vi problem med att tillvarata boendes kapacitet och rättigheter att vara med 
och påverka beslut. Att vara delaktig och påverka och lämna förslag kan stärka boendes 
självkänsla och de kan även ta med sig det som en erfarenhet i andra situationer. Vi har i denna 
undersökning inte koncentrerat oss exakt på hur besluten om de gemensamma utrymmena gått 
till, eller i vilken mån boende varit delaktiga i besluten. Men vad vi kan se genom våra resultat så 
har det framkommit att boende upplever att det är föreståndare eller vårdare som tagit besluten. 
 
När det gäller möjligheter som kan öka inflytande för personer med lindrig utvecklingsstörning 
såg vi en möjlighet, att det sociala stödet och uppbackningen kan stärka individen till ökat 
självmedvetande. Det framkom i vår undersökning att de flesta boende har en bra uppfattning om 
sitt funktionshinder och vad de behöver stöd med. En boende uppgav här också att självkänslan 
hängde ihop med det stöd hon hade omkring sig. Vårdarna reflekterade också ibland på ett 
medvetet sätt över sitt förhållningssätt till boendes funktionshinder, och beskrev svårigheter i 
arbetet. Ett sätt att öka den mellanmänskliga makten är enligt Jarhag (2001) och 
empowementteorin att stödja människor i deras identitetsutveckling. Enligt oss så skulle 
vårdarnas roll och uppgift på olika gruppboenden vara att stötta och stödja boendes identitet. Det 
skulle vara en stor möjlighet för de boende att vara med och påverka beslut som rör deras liv. 

Metodens för- och nackdelar 
Vi valde att genomföra gruppdiskussioner för att vi antog att denna metod skulle underlätta för 
våra informanter att diskutera mera fritt och öppet kring våra olika teman. En gruppdiskussion 
kan vara mera fri och frågorna behöver inte besvaras personligen av var och en. Det har kommit 
upp olika teman under diskussionerna som de boende själva har valt att lyfta fram. Vi kunde 
även se kontraster och motsägelsefulla resonemang i våra olika informanters utsagor.  
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     Det visade sig att denna metod inte alltid var så enkel som vi trodde. Vid några tillfällen var 
diskussionerna tröga och vi var tvungna att ställa följdfrågor som kunde få diskussionerna mer 
likna en gruppintervju. Vi kunde vid dessa tillfällen se mer av en intervjueffekt som Kvale 
(1997) beskriver det. Det kändes som om informanterna undrade vad vi var ute efter. Det kan 
även ha ett samband med Wibecks (2000) beskrivning av olika faktorer som kan påverka 
samspelet i grupp. En faktor är den sociala makten, det vill säga de boende och vårdare vi skulle 
diskutera med kanske upplevde att vi hade mer makt i förhållande till dem. Men tystnaden kan 
också vara ett tecken på att informanterna inte ville svara eller ämnet var uttömt.  
 
Informationen om vår undersökning till de boende har nog framförts av enhetschefer och vårdare 
på lite olika sätt. Det finns många faktorer som påverkar kvalitativ metod som vi kanske inte 
hade förutsett skulle ha så stor betydelse när man, även om vi läst om det innan. En av dessa 
faktorer som vi menar kan ha betydelse när man är igenkännande och trygghet för de som blir 
intervjuade. Vi tror att det kunde ha varit bra om vi, innan gruppdiskussionerna startade, kommit 
på besök på gruppboendena och själva presenterat oss för både boende och vårdare. Då skulle det 
bli en mer personlig kontakt och informanterna skulle själva direkt kunna ge sitt samtycke. 
Denna presentation gjorde vi på ett av gruppboendena på ett personalmöte. Vi upplevde det som 
positivt att haft en personlig kontakt innan vi påbörjade diskussionerna, vi tror att även våra 
informanter i detta fall uppskattade det. 
     En fördel med metoden är att vi genomfört fem olika gruppdiskussioner och att många 
skiftande perspektiv har kunnat komma med. Vi har kunnat jämföra olika förhållningssätt mellan 
gruppbostäderna. Boende och vårdare i de olika fokusgrupperna har generöst delat med sig av 
sina erfarenheter och åsikter. En nackdel har varit att vi genomfört fem olika gruppdiskussioner . 
Enligt vår erfarenhet hade det räckt med att genomföra diskussionerna på ett ställe, och där 
jämfört boendes och vårdares svar. Det skulle ge en mer sammansatt bild av resultatet och en 
mer fördjupad förståelse. Man måste tänka på att det i en gruppdiskussion är många deltagare 
och att det redan där finns många skiftande perspektiv. 

Teorival 
Empowerment som mål eller som ett medvetet arbetssätt, som en metod, anser vi kan vara 
relevant när man vill arbeta med frågor om inflytande för personer med lindrig 
utvecklingsstörning i praktiken, på gruppbostäder. Att däremot som vi använda det som ett 
teoretiskt analysredskap anser vi hade vissa begränsningar. De olika begreppen vi använt i våra 
olika delteman: kontroll, självförtroende, makt, valmöjlighet och självständighet är var och en 
stora teman i sig. De fem olika delteman som vi använt anser vi ingick i varandra, och gick inte 
alltid att avgränsa från varandra. Alla olika teman hade samband med varandra och det var svårt 
vid analysen att separera de olika delarna.  

Förslag till fortsatt forskning 
Enligt vad vi kommit fram till när vi studerat tidigare forskning så har den i alltför liten 
utsträckning utgått från lindrigt utvecklingsstördas egna perspektiv. Enligt en forskare, Bengt 
Jarhag (2001) så borde även forskningsfrågorna väckas utifrån deras perspektiv. Det vill säga 
personer med lindrig utvecklingsstörning borde vara med i initialfasen och vara med och påverka 
vilket ämne som är mest aktuellt att forska om eller vilka frågor de anser är viktiga att ta upp. 
Något vi tyckte var intressant i denna studie är vårdargruppernas gemensamma synsätt kring 
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vissa frågor. Det vore intressant att studera hur detta gemensamma formerande går till. Teman 
som är möjliga att koppla till detta skulle kunna vara demokrati, medborgarskap och jämlikhet.  

Slutsats 
Vår slutsats när det gäller att försöka analysera vilket utrymme för inflytande boende i sina 
respektive gruppbostäder hade visade på ett ganska magert resultat. Resultaten från de olika 
gruppbostäderna visade på att möjligheter för boende att utöva inflytande såg olika ut på de olika 
gruppbostäderna, och att detta enligt oss har ett samband med vårdarnas förhållningssätt till 
arbetet. Olikheterna gäller främst områden där de boende skulle kunna vara med och påverka 
beslut. Områden som till exempel gemensamma lokaler och måltider borde inte vara några 
kontroversiella områden där någon skada skulle uppstå om boende fick vara med mer och 
bestämma.  
     En annan sak som vi vill lyfta fram är boendes beskrivningar om indragna LSS-insatser som 
exempelvis ledsagning och färdtjänst och hur det begränsade deras möjligheter att hitta på saker 
på sin fritid och röra sig fritt i samhället. Dessa insatser borde inte bero på vilken ekonomi 
kommunerna har för tillfället. De här insatserna är så betydelsefulla för att personer med 
funktionshinder ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor. 
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Bilaga 1 
Stockholms universitet 
Socionomlinjen inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade 
Socialhögskolan 
C-uppsats 
Annalena Hellmin 073- 
Olga Shamshur 073- 
Handledare: Agneta Törnquist 08- 
 
Information om undersökningen 
 
Vi är två studenter som ska göra en undersökning om möjlighet till inflytande för vuxna personer på 
gruppbostad. Vi läser nu böcker och vi ska även ha gruppdiskussioner. Sist av allt ska vi skriva ihop 
en uppsats. 
 
Vi vill höra om det finns några boende och personal på er gruppbostad som vill vara med på vår 
undersökning. Vi är intresserade av vad boende och vårdare har för tankar och åsikter om boendes 
möjligheter att vara med och påverka saker i vardagen.  
 
Vi hade tänkt oss att ha två gruppdiskussioner. En grupp med bara boende, 3 - 4 personer.  Och 
sedan en grupp med personal, ca 3-4  personer.  
  
En gruppdiskussion kan ta runt en timme .  
 
Hur ska det gå till? 
 
Vi ska börja med att visa en del ur en svensk film som heter ”Jag vill se ut som Gregory Peck”. 
Sedan kommer ni att få diskutera ganska fritt om denna film. Vi kommer att spela in diskussionen på 
ett kassettband (obs! endast ljudet).   
 
Det är endast vi två som kommer att lyssna på kassetten sedan. När vi har lyssnat kommer ljudet på 
kassettbandet att suddas ut och kastas! 
 
Det är frivilligt att vara med.  
 
När vi sedan skriver uppsatsen kommer era namn och andra uppgifter ändras.  
De som läser vår uppsats kommer inte att veta vem som sagt vad, eller var någonstans diskussionen 
är gjord.  
 
Vänliga hälsningar,     
Annalena och Olga 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide boende 
 
1. Inledning 
Vi presenterar oss, berättar lite om undersökningen och dagens tema och hur lång tid vi har på oss. 
Vi informerar om anonymitet, frivillighet och att diskussionen spelas in på band för att sedan 
raderas, och att det endast är vi två som senare kommer att lyssna på kassetten. De får presentera 
sig kort med namn. Vi talar om att vi vill höra deras åsikter och att det inte finns något rätt eller 
fel, diskussionen är relativt fri. 
 
2. Visa filmen 
 
3. Öppningsfrågor 
 

- Vad tyckte ni om filmen? 
- Vad tyckte ni den handlade om? 
- (Varför fick han inte tatuera sig?) 
- (Hur tror ni han upplevde situationen?) 

 
4. Övergångsfrågor 
    -   Har ni något eget exempel på liknande situation? 

 
5. Nyckelfrågor 
 
Vardagen och bostaden 
     -    Vad tycker ni är viktigt att bestämma över i sitt hem? 

- Vad brukar ni göra på vardagar? 
- Vad tycker ni är roligt att göra hemma?  
- Vad är viktigt att bestämma om i sin vardag?  
- Finns det några regler i gruppbostaden? (Vilka i så fall) 
- Vem har bestämt om vilka regler som ska gälla? 
- Är det bra eller dåliga regler tycker ni? 

 
 
Personalens hjälp och stöd 

- Hur hjälper personalen er?  
- Frågar personalen er om ni vill göra saker själva eller tillsammans med andra i bostaden 

/jobbet?  
- Brukar ni be om hjälp direkt när det är svårt eller försöker ni själva först? 
- Hur vill ni att personalen hjälper er för att ni ska ha det bra? 
- Hur brukar du göra när du vill en sak, men andra omkring dig tycker något annat? ( hur 

försöker du få igenom din vilja) 
- Om det är något du inte är nöjd med i gruppbostaden, vad gör du då? 
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Fritid  
- Har ni några intressen, det ni tycker om att göra? 
- Kan ni göra det ni vill på helgerna? Hur går det till?  
- Vad brukar ni göra på helger? 
- Brukar ni göra saker tillsammans med andra eller själva? 
 

Självmedvetande 
- Vad är ni stolta över hos er själva? Vad är ni bra på?  
- Vad tycker ni är svårt att göra i vardagen?  
- Vad vill ni vara bättre på?  
- Brukar ni vilja pröva nya saker som ni aldrig gjort tidigare? 

 
 

Avslutningsfrågor 
- Har ni något mer att säga? Är det någon som vill tillägga något?  
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide personal 
 
Inledning 
Vi presenterar oss, berättar lite om undersökningen och dagens tema och hur lång tid vi har 
på oss. De får presentera sig kort med namn. Vi talar om att vi vill höra deras åsikter och 
att det inte finns något rätt eller fel, diskussionen är relativt fri. 
 
Visa filmen 
 
Öppningsfrågor 
    -    Vad tyckte ni om filmen? 

- Vad tyckte ni den handlade om? 
- (Varför fick han inte tatuera sig?) 
- (Hur tror ni han upplevde situationen?) 

 
Övergångsfrågor? 

- Har ni något exempel på liknande situation? 
 
Nyckelfrågor 
 
Vardagen och bostaden 

- Vad tycker ni är viktigt att boende själva ska bestämma över i sitt hem? 
- Hur ser ni på boendes bostad och vilka funktioner tror ni den fyller för boende?  
- Vad är det som är viktigt att boende ska bestämma om i sin vardag?  
- Hur utövas detta i så fall? 
- Finns det några regler i gruppbostaden? (Vilka i så fall) 
- Är det bra eller dåliga regler tycker ni? 

 
Personalens hjälp och stöd 

- Vad är målet med ert arbete? 
- Vad behöver boende hjälp med?  
- Hur hjälper ni boende? 
- Hur kommer ni fram till gemensamma beslut i gruppbostaden? 
- Hur gör ni när boendes värderingar/viljor strider mot era värderingar/viljor? 
- Hur tycker ni att man kan stötta boende till inflytande? 
- Är det viktigt med inflytande för boende? 
 

Fritid  
- Vad har boende för intressen? 
- Kan boende göra det de vill på helgerna? Hur går det till?  
- Vad brukar boende göra på helger? 
- Brukar boende göra saker själva eller tillsammans med andra eller själva på fritiden? 
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Självmedvetande 

- Hur tror ni boende ser på sina funktionshinder? 
- Är boende medvetna om sina begränsningar? 
- Hur vet ni när boende är i behov av hjälp/stöd? 
- Brukar boende pröva nya saker som de aldrig gjort tidigare? 
- Möter boende några utmaningar i vardagen? 

  
Avslutningsfrågor 

- Har ni något mer att säga? Är det någon som vill tillägga något?  
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