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1. Inledning 
 
En mänsklig rättighet som att själv få bestämma över sitt eget liv kan tyckas vara en själklarhet, men för 
personer med utvecklingstörning som bor på ett gruppboende och därmed är beroende av boendestödjare 
för att klara sin livsföring kan denna rättighet i vissa fall behöva begränsas.  Orsaker till detta kan vara om 
brukaren har destruktiva beteenden, inte själv kan förutspå konsekvenser av sina ageranden mm. På grund 
av dessa ibland nödvändiga inskränkningar i självbestämmandet som boendestödjarna måste göra ökade 
därför även kraven på en skärpt lagstiftning för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning rätten 
till självbestämmande, delaktighet och jämlikhet.   
 
Svensk och internationell lagstiftning är i många fall transparent och FN:s generalförsamling antog 1993 
därför ett förslag om standardregler för att säkra personer med funktionsnedsättningars rättigheter om 
delaktighet och jämlikhet. I svensk lagstiftning finns Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade från 1994 där 6§ anger att ”Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 
inflytande och medbestämmande över insatser som ges” (SFS 1993:387). Utifrån detta tillsatte regeringen 
år 1997 en utredning för att kartlägga och analysera frågan om hur gruppbostadens personal bemöter 
personer med funktionshinder. Mot bakgrund av detta lämnades sedan förslag med förhoppning att bidra 
till att avhjälpa de brister och missförhållanden som konstaterats. Utredningen föreslog även att man skall 
utarbeta ett nationellt kompetensutvecklingsprogram för att öka kompetensen hos personalen gällande 
bemötande. Utredningsarbetet visade att personer med funktionshinder vill samtala med personal som är 
lyhörd, har takt och etisk medvetenhet. Det konstaterades även att fanns en brist på samsyn hos olika 
huvudmän när det gäller att tolka regelverk, göra behovsprövningar, ge stöd och möjlighet till inflytande 
och valfrihet (SOU 1999:21). FN i sin tur antog utifrån tidigare standardregler 2006 en konvention om 
funktionshindrades åtnjutande av mänskliga rättigheter (Prop. 2008/09:28). Konventionen började gälla i 
Sverige 14 januari 2009 och innebär att personer med funktionshinder skall ha samma rättigheter och 
möjligheter som alla andra (SOU 2009:36).  
 
 Problematiken som boendestödjarna upplever på en gruppbostad enligt tidigare forskning är den 
beroendeställning och den underordnade position till personalen som brukaren hamnar i och där personalen 
intar den överordnade ställningen. Personalen på ett gruppboende för funktionshindrade har därför en 
mycket komplex roll då personalen antingen kan ha en för stark respekt för individens integritet, vilket kan 
resultera i en låt-gå-attityd och likgiltighet. Medan en alltför stark benägenhet för auktoritativt ingripande 
kan leda till förmyndarattityd och maktmissbruk. (Thorsén, 1997) För personalen blir dilemmat därför att 
balansera mellan ett stödjande och styrande förhållningssätt svårt då samsyn, bedömning, kompetens och 
erfarenheter skiljer sig åt i synen på individens rätt till självbestämmande.  
 
1.1 Syfte  
 

Syftet med den här uppsatsen är att problematisera boendestödjarnas roll och undersöka personalens 
resonemang kring brukarnas möjligheter och eventuella begränsningar till självbestämmande, samt hur de 
arbetar för att stödja denna rättighet hos brukarna. 
 
1.2 Frågeställningar 
 
- Vilken innebörd har begreppet självbestämmande för personalen? 
- Hur arbetar personalen för att främja självbestämmandet hos brukarna? 
- Anser personalen att det finns några eventuella begränsningar eller hinder för att brukarna ska kunna 
utöva sitt självbestämmande? 

 
1.3 Avgränsningar 
 

Vi har avgränsat studien till 7 intervjuer med kvinnliga boendestödjare på ett gruppboende i Stockholms 
kommun mellan åldrarna 22-62 år med minst 2 års erfarenhet av yrket.  
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2. BAKGRUND  
 
I den här delen kommer vi inledningsvis att beskriva vad utvecklingstörning, gruppbostad, 
boendestödjarrollen och självbestämmande innebär för att sedan avsluta avsnittet med omsorgens 
utveckling och principerna om normalisering och integrering. 
 
2.1 Utvecklingstörning 
 

I vår uppsats har vi använt oss av begreppet utvecklingstörning vid beskrivningen av personer med denna 
funktionsnedsättning. Anledningen till valet av just detta begrepp är att ordet används i lagstiftningen, LSS 
(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 
Utvecklingstörning beskrivs som ett samlingsbegrepp för avvikelser i de intellektuella funktioner som 
uppkommer under barnets utvecklingsperiod. Orsaken till denna funktionsnedsättning kan bland annat 
vara: ärftliga, hjärnskador före, under eller efter förlossningen, kromosomavvikelse samt genmutationer. 
Man brukar dela in utvecklingstörningen som grav, måttlig eller lindrig.  Det är även vanligt 
förekommande att personer med utvecklingstörning även har andra funktionshinder som t.ex. autism och 
psykiska störningar, vilket kan leda till att begåvningsutvecklingen bromsas (NE, 2010 
Utvecklingstörning).  Personer med utvecklingstörning har ofta svårt att förstå och tolka vad som händer i 
omgivningen. Förmågan att sortera tankarna är mindre utvecklat och för mycket information och 
sinnesintryck samtidigt kan vara svårt att ta in.  Personerna har samma grundläggande behov som andra 
men behovet av en miljö som är anpassad till de kognitiva problemen i vardagen är av stor 
betydelse(Tideman, 2000). 
 
Det är svårt att fastställa graden av utvecklingstörning då utveckling är en livslång process och förmågan 
kan även variera kraftigt hos individen. De genomsnittliga beteckningarna av funktionsförmågan brukar 
delas upp i: lindrig, måttlig eller grav utvecklingstörning. (Tideman, 2000) Enligt Gunnar Kylén (1981) 
 kan man på ett lite mer beskrivande sätt dela in begåvningshämningen i tre stadier (A, B och C) beroende 
på omfattningen av funktionsnedsättningen.  Personer som befinner sig i det första stadiet (A) har alltså en 
grav utvecklingstörning med IQ - 20. Denna nivå motsvarar en åldersmässig kognitiv utveckling på 0-2 år . 
Personer i det andra stadiet (B) har en måttlig utvecklingstörning med IQ 21-49. Den här nivån motsvarar 
åldersmässigt den kognitiva utvecklingen 2-7 år. Personer i det tredje stadiet (C) har en lindrig 
utvecklingstörning med IQ 50-70, vilket motsvarar åldern 7-12 år. Detta kan jämföras med en 
genomsnittlig ”normal” persons utveckling där IQ ligger på 90-100. Givetvis kan utvecklingen vara ojämn 
och se olika ut för olika individer men Kyléns indelning ger en översiktlig bild av de olika stadierna. 
 
2.2 Gruppbostad 
 

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer med omfattande hjälp- och stöd behov som behöver 
kontinuerlig närvaro av personal för att klara sitt vardagliga liv. Syftet med denna boendeform är att vuxna 
personer som inte klarar eget boende ändå ska ha möjlighet att flytta hemifrån och skapa sig ett eget hem 
(Socialstyrelsen, 2003). Gruppbostad är således en bostad med särskild service för vuxna och är en insats 
som går att söka enligt LSS. I denna boendeform ingår även rätten till en god omvårdnad och en bra fritid. 
Men man ska även kunna tillhandahålla stöd för att kunna förstå omvärlden, få struktur, förstå 
konsekvenser samt få vägledning i att fatta beslut (Söderman & Nordlund, 2005). En gruppbostad består av 
ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är nära lokaliserade kring ett gemensamhetsutrymme där personal 
kan ge service och omvårdnad dygnet runt. Med fullvärdiga lägenheter avses ett boende med eget badrum, 
toalett, kök och sovrum. Syftet med det gemensamma utrymmet är att kunna erbjuda social samvaro men 
också att kunna erbjuda möjlighet för dem som bor där att själva kunna variera mellan avskildhet och 
gemenskap (Bakk & Grunewald, 2004) Gruppbostaden är brukarnas hem och de som bor där har egna 
hyreskontrakt och egna möbler. Gruppbostaden bör även vara belagd till vanliga bostadsområden för att 
motverka karaktären av institution (Lindehag & Lindberg, 1998).  
 



 3 

Man hänvisar ofta till den lilla gruppens princip som innebär att antalet personer i en gruppbostad inte bör 
överstiga 3-5 personer. Detta är viktigt för att personer med funktionshinder skall kunna utveckla trygga 
och meningsfulla relationer (Socialstyrelsen, 2003). Tanken är att i en liten grupp ska alla kunna bli sedda 
som personer med egna viljor, känslor och behov. Den enskilde ska kunna få en tillhörighet och en social 
roll i gruppen, knyta vänskapsband samt kunna förstå och förutsäga andras reaktioner. Detta medför också 
att personer med funktionshinder får större möjligheter till att påverka och ha inflytande över sin livsmiljö. 
Vidare underlättas förmågan till kommunikation och social interaktion om gruppen är liten, vilket också 
stärker den enskildes självkänsla (Bakk & Grunewald, 2004). 
 
2.3 Boendestödjare 
  
Boendestödjaren ska ge brukaren individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Insatserna skall 
tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov, t.ex. hjälp med att äta, dricka, sköta sin 
hygien, hemmet, upprätthålla sociala kontakter, göra tillvaron trygg och begriplig, planera framåt, all ev. 
sjukvård, rehabilitering som den boende kan tänkas behöva mm (Socialstyrelsen, 2010). 
 
2.4 Självbestämmande  
 

Med självbestämmande menas att man ska ha rätt att själv bestämma över sitt liv. Som boendestödjare kan 
arbetet innebära att hjälpa brukaren till självbestämmande eller att inskränka i brukarens 
självbestämmande. För att boendestödjaren ska kunna hjälpa brukaren krävs information om 
självbestämmandets konsekvenser. Man måste därmed informera om och lära den enskilde vilka rättigheter 
denne har (Grunewald, 2000). Nirje (2003) skriver att självbestämmande innebär att de utvecklingsstördas 
egna val, önskemål, krav och förhoppningar så långt som möjligt ska beaktas och respekteras när åtgärder 
vidtas som berör den enskilde. För dem som har svårt att uttrycka sig eller för dem som inte kan tala ställs 
stora krav på personalens lyhördhet. Personer med utvecklingstörning bör så långt som möjligt delta i 
vardagslivets olika aktiviteter som rör de enskilda. De bör också uppmuntras till att delta i möten och 
samtal med personalen kring regler, rutiner och händelser. 
 
Enligt Lindehag & Lindberg (1998)  handlar självbestämmande om att alla ska kunna få möjlighet att 
påverka sin situation från små enkla vardagliga saker till sådant som får betydelse i ett längre perspektiv. 
Vidare menar författarna att det är avgörande för en människas personliga utveckling att själv få 
bestämma.  Utvecklingsstörda kan ha svårt att utöva denna rätt. För att kunna utöva självbestämmande 
måste man förstå vad man har att ta ställning till samt vad man ska bestämma över. De som inte kan 
bestämma själv måste få en ställföreträdare som bestämmer åt dem. Självbestämmande kan också vara att 
frivilligt avstå från att bestämma själv i vissa situationer och överlåta det till anhörig eller personal 
(Gustafson & Molander, 1995). 
 
Thorsén (1997) menar att ett ingripande i någons självbestämmande kräver en bedömning mellan 
individens grad av resurser, kapacitet och frihet samt individens förmåga att kunna bedöma sitt eget bästa i 
relation till det ansvar som personal har för denna person. Detta går i linje med det som Söderman & 
Nordlund (2005) kallar för omsorgsansvar. Utifrån det ansvaret måste personalen ibland aktivt ingripa för 
att förhindra faror eller svåra misslyckanden för individen. Vidare menar de att personal måste ha 
kompetens för att kunna ge personen med utvecklingstörning rätt stöd så att man kan förstärka individens 
egen förmåga till självbestämmande. Detta innebär att utgångspunkten skall vara individens egen vilja och 
egna önskemål. 
 
Graden av självbestämmande varierar och kan begränsas beroende på ålder, psykisk sjukdom och 
utvecklingstörning. Inskränkningar i någons självbestämmande kan ske om den enskilde inte vet sitt eget 
bästa och om rättsligt stöd föreligger (Landelius, 1996). Bestämmelser om sådana ingrepp finns i lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT) och i lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Ibland förekommer det att 
personer som tillhör LSS även vårdas med stöd av dessa lagar (Socialstyrelsen, 2003). 
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De personer som får makten att styra över brukarens självbestämmande blir således boendestödjarna. 
Därför anser vi att diskussionen och lagstiftningen om rätten till självbestämmande och rätten att inskränka 
i brukarens självbestämmande är central för att förstå komplexiteten i boendestödjarens roll. 
 
2.5 Omsorgens utveckling 
 

Under 1800-talets industrialisering skapades många nya arbetstillfällen. Sverige kom i stark tillväxt, 
fabriker byggdes och ekonomin blomstrade. Familjerna flyttade från landsbygden till städerna för att finna 
arbete. De som tidigare tagit hand om sina utvecklingsstörda barn fick nu svårt att ge dem fortsatt tillsyn 
(Söderman & Nordlund, 2005). Familjer uppmanades att lämna ifrån sig sina barn till specialinrättningar 
(Lindehag & Lindberg, 1998). Man började också dela in personer i bildbara och obildbara sinnesslöa 
(Nirje, 2003). Stödformerna förändrades och institutioner som vårdform växte fram. (Bakk & Grunewald, 
2004). Livet på institutionerna innebar ofta fruktansvärda förhållanden. De utvecklingsstörda bemöttes ofta 
som ett kollektiv med total avsaknad av empati och värdighet. Man började även definiera vilka grupper i 
samhället som inte var önskvärda och föraktet mot svagare människor kom till olika uttryck (Gruneald, 
2005). Riksdagen antog därför 1934 en steriliseringslag där ”vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som 
lida av rubbad själsverksamhet” skulle kunna tvångssteriliseras (SOU 2000:20).  
 
Efter andra världskriget kom dock Sverige åter i kraftig tillväxt, arbetslösheten sjönk och man började 
återigen se optimistiskt på tillvaron. Intresset för de utvecklingsstördas rättigheter ökade i mitten av 1900-
talet och man började kritisera den föråldrade människosynen och de stora anstalterna. De 
utvecklingsstördas rätt till ett normalt liv med utbildning och sysselsättning betonades allt mer (Bakk & 
Grunewald, 2004). Riksföreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) fick stor 
betydelse när det gällde att driva fram utvecklingen och bearbeta negativa attityder (Lindehag & Lindberg, 
1998). 
  
År 1986 reviderades även den gamla omsorgslagen och man betonade att de utvecklingsstörda skulle ha 
samma juridiska rättigheter som andra men också ytterligare rättigheter efter individuella behov. 
Omsorgen skulle nu inriktas på att utveckla individens egna resurser och arbetet skulle nu utgå från den 
enskildes självbestämmande och integritet (Lindehag & Lindberg, 1998). Trots detta har det visat sig att 
tidigare insatser inte varit tillräckliga för att tillförsäkra personer med utvecklingstörning trygga 
förhållanden. För att stärka deras rättigheter ytterligare trädde således lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft första januari 1994 (Bakk & Grunewald, 2004). Historien 
visar således en förändring i människosyn, attityder och förhållningssätt. En markant perspektivförändring 
där personer med utvecklingstörning som tidigare ansetts vara ”idioter” nu ska bemötas som fullvärdiga 
samhällsmedborgare med samma rättigheter som alla andra.  
 
2.6 Normalisering och integrering 
 

Principerna om normalisering och integrering formulerades därför under 1960-talet som en reaktion mot 
det tidigare synsättet på utvecklingsstörda. Normalisering kan förklaras som ”att ha det som vanligt” och 
att personer med funktionshinder också ska kunna ”leva och bo som andra”. Tillgång till ett socialt liv med 
andra människor, arbete och en meningsfull fritid tillhör också det normala livet. Ett normalt liv kan betyda 
olika för olika personer och därför är det endast den enskilde individen själv som kan bedöma vad som är 
normalt för honom eller henne. Därmed innebär ett normalt liv också att man har rätt till självbestämmande 
och integritet. För dem personer som behöver hjälp i sin livsföring måste stödet därför anpassas så att den 
stärker individens förmåga att kunna leva ett normalt liv (Kangas Fyhr & Wilhelmsson, 1999). 
 
Normaliseringsprincipen har ofta blivit missförstådd och därför är det viktigt att påpeka att principen inte 
innebär att göra personer med utvecklingstörning så ”normala” som möjligt. Utan det är deras 
livsbetingelser och vardagsmönster som ska normaliseras. Det handlar om jämlikhet i levnadsvillkoren, att 
få leva som andra (Gustafson & Molander, 1995). Därmed innebär normalisering att alla människor även 
personer med utvecklingstörning har rätt att få uppleva normal dygnsrytm, veckorytm, årsrytm, livscykel 
samt att få uppleva normala ekonomiska och sexuella mönster på samma sätt som andra i dess samhälle. 
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Dessa förhållanden är viktiga då de inverkar och är avgörande för att personer med utvecklingstörning ska 
nå en så optimal utveckling, mognad och tillvaro som möjligt (Nirje, 2003).  
 
Vidare kan man säga att normalisering och integrering går hand i hand med varandra. En förutsättning för 
ett normalt liv är att det levs i gemenskap med andra (Gustafson & Molander, 1995). Därför började 
gruppbostäder anordnas på 1970- och 1980-talet. För att motverka karaktären av institution och 
segregation valde man att integrera gruppbostäderna i vanliga områden (Grunewald, 2000). 
Integreringsbegreppet har dock under senare år varit föremål för en viss problematisering då man insett att 
en persons fysiska integrering inte behöver innebära att individen känner sig socialt integrerad. 
Funktionshindrade kan således fortfarande känna sig utanför samhällsgemenskapen trots att de är fysiskt 
integrerade bland andra (Gustavsson, 2004). Man skiljer alltså på att som funktionshindrad uppleva sig 
vara integrerad eller inkluderad i samhället (Tössebro, 2004). Det senare innebär som vi förstått det en 
upplevelse av både fysisk och social delaktighet.  
 
3. Tidigare forskning 
 

Forskningen som vi studerat har systematiserats och delats upp i olika teman som vi sett varit 
återkommande i litteraturen. Under första rubriken behandlas Gruppbostaden som omsorgsarena som 
därefter följs av det andra temat Självbestämmande och delaktighet ör utvecklingsstörda för att slutligen 
behandla Normaliseringsarbetet. 
 
3.1 Litteratursökning 
 

Sökning av litteratur och tidigare forskning har skett via DIVA, Libris, google scholar, ProQuest, EBSCO, 
CSA, Academic Search Premier samt hemsidan www.avhandling.se. Sökorden på svenska har varit 
självbestämmande*, gruppbostad*, utvecklingstörning*, handikapp*, funktionshinder*, inflytande*, 
delaktighet*, normalisering*, rättighet*, boendestödjare*, personal*. På engelska har sökorden varit 
autonomy*, disability*,disabled*,users* empowerment*,empower* ”group home”, ”community care”, 
living support*, support*, self-determination*, normalization* , residental care* samt paternalism*. 
Sökorden har även kombinerats i olika konstellationer genom att använda OR och AND vid sökningen. 
Viss forskning har spårats genom att läsa referenslistor. De som valdes ut är framförallt de som är 
återkommande och ofta refererade till i andras forskning samt de som presenterar intressanta infallsvinklar 
och teorier. 
 
3.2 Gruppbostaden som omsorgsarena 
 

Gruppbostaden är en specifik omsorgsarena där olika intressen och kulturer möts. Flera forskare har 
analyserat och problematiserat gruppbostaden som omsorgsarena. De menar att gruppbostaden varken är 
ett vanligt hem eller en institution utan kan ses som en mellanform av privat och institutionaliserat boende. 
Att omsorgsarenan är den boendes eget hem samtidigt som det är personalens arbetsplats gör att 
personalen ställs inför motstridiga krav och dilemman mellan rutiner, regler och arbetssätt som arbetet 
kräver, samtidigt som de ska tillmötesgå brukarens individuella behov och önskningar med krav på 
självbestämmande och integritet (Mallander, 1999; Lichtwarck, Magnusson, Sandvin & Söder, 1997). 
Lichtwarck et al (1997) menar till och med att gruppbostaden kan ha ”institutionsdrag”. De talar om 
”kulturell överföring” och menar att personalen bär med sig värderingar och handlingar som man lärt sig i 
institutionsmiljö. Författarna menar att det lätt kan uppstå kollision och konflikter mellan olika 
vårdhemskulturer som följer av att gruppbostaden har en dubbel funktion – hem och arbetsplats. Även 
Mallander (1999) liknar gruppbostaden likt en ”microinstitution”. 
 
I stället för att som tidigare nämnda forskare se gruppboendet som en form av ”microinstitution” har 
forskaren Bibbi Ringsby Jansson (2002) gjort en studie inom samma tema men med slutsatsen att 
boendeformen och standarden har fått ett både funktionellt och strukturellt perspektiv som inte bör 
jämföras en institution. 
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Gällande personalens omsorgsansvar skriver Ringsby Jansson att utgångspunkten i personalens 
omsorgsansvar skall vara individens egna viljor och egna önskemål. Den utgångspunkten delas även med 
Renzaglia A., Karvonen M., Drasgow E. & Stoxen C (2003) som beskriver hur personalen på ett 
gruppboende genom positivt beteende och support samt individanpassat stöd till individen kan skapa 
normalisering med jämlikhet, livskvalitet och mänskliga rättigheter för individen. Ett flertal andra studier 
(Wehmeyer & Bolding 2001; Stancliffe & Wehmeyer 1995; Stancliffe & Abery 1997; Wehmeyer & 
Bolding 1999) stödjer den uppfattningen och har också kunnat påvisa att gruppboenden ökar individens 
självbestämmande, autonomi och personliga valmöjligheter. Wehmeyer & Bolding (2001) betonar att 
personalen i boendet har en betydande roll i individens möjligheter till utveckling. 
  
En annan forskare som undersökt utvecklingsstördas möjligheter till att påverka beslut i olika miljöer är 
Kjellberg (2002) som kunde påvisa att det fanns skillnader i hur utvecklingsstörda uppfattade sina 
möjligheter att påverka beslut som berör dem. Kjellberg påpekar även behovet av personalens stöd i 
beslutsprocessen och hur nära individen är personalen. 
 
Ytterligare en betydande studie om gruppbostäder har utförts av Ove Mallander (1999) vars syfte var att 
beskriva och analysera gruppbostäder utifrån normaliseringsarbete och självbestämmande. Mallanders 
arbete präglades av en observationsstudie där han i rollen som deltidsarbetande vårdare på vårdhemmet 
samlade data. Mallander utvecklar ett resonemang om relationen mellan boende och personal med att 
karaktärisera intrycken i termer av underordnade, distans och närhet, där patriarkalism och makt är 
närvarande. De boende har enligt Mallander ett genomgående drag med utvecklad respekt, tillit och oftast 
intimitet till sin personal. Mallander refererar i sin studie till den utvärdering om effekter för 
funktionshindrade som flyttade till gruppbostäder som Tössebro (1996) genomförde genom en kvantitativ 
studie med enkäter. Tössebros resultat påvisade att de utvecklingsstörda som flyttat till gruppbostad fått 
avsevärda förbättringar även om man inte fått riktigt samma standard. 
 
Andra forskare som ansluter till Mallanders tanke kring maktrelationen mellan personal och individer är 
Sven Jarhag (2001) som analyserat och tolkat den planeringsprocess som föregår en individuell plan enligt 
LSS samt Kristina Karlsson (2007) som studerat individers självbestämmande i samtal med 
habiliteringsorganisationen där personal och anhöriga medverkar tillsammans med individen. Jarhag 
(2001) konstaterar att många processer upprätthåller paternalism och förstärker den funktionshindrades 
redan existerande situation. Karlsson (2007) är inne på samma tankegångar när hon beskriver hur 
brukarens inflytande varierar, beroende på vilken utsträckning som brukaren själv kunde identifiera sina 
mål och problem samt att dilemman mellan självbestämmande och paternalism uppstår, där personal och 
anhöriga styr individen, på ett sätt som det inte är säkert att individen själv vill. 
 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatserna att gruppbostaden är en specifik omsorgsarena som varken 
kan betraktas som ett vanligt hem eller en institution. Boendet är således en blandning av ett privat och 
institutionaliserat boende där de boendes hem utgör personalens arbetsplats. Därmed ställs motstridiga 
krav och dilemman från dels de boendes sida dels personalens, vilket vi med ovan nämnda studier försökt 
belysa i detta avsnitt. 
 
3.3 Självbestämmande och delaktighet för personer med 
utvecklingstörning  
 

Begreppet självbestämmande avser enligt Wehmeyer (2004) den grundläggande rättigheten och 
kapaciteten för enskilda individer att utöva kontroll över och styra sina liv. Individer som utvecklat ett eget 
självbestämmande kan kombinera olika färdigheter med kunskap och tro på sin egen kapacitet och skapar 
utifrån denna förmåga ett självreglerande och självständigt liv.  
         
I Norden har självbestämmande sitt ursprung utifrån den normaliseringsprincip som Bengt Nirje 
formulerat. Principen betonar att personer med utvecklingstörning skall ha rätten till ett normalt liv med 
eget självbestämmande och har påverkat utformningen av det stöd som ges till utvecklingsstörda 
(Kjellberg, 2002). 
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En mer modern variant av begreppet självbestämmande är begreppet empowerment. Empowerment syftar 
till att individen skall känna att denne har personlig makt och kontroll över sitt eget liv, sin egen situation, 
sin boendemiljö och sina arbetsuppgifter. Renblad (2003) beskriver empowerment utifrån en pragmatisk 
syn som förmågan att agera och delta. Den utvecklingsstörde har många hinder i sin miljö som försvårar 
empowerment, men med rätt resurser, möjligheter och stöd från personal kan empowerment uppnås eller 
förstärkas. 
 
En undersökning om utvecklingsstördas inflytande och självbestämmande i en gruppbostad genomfördes 
av Jarhag (1993). Resultatet uppvisade att den som bodde i en egen bostad hade ett större inflytande och 
självbestämmande än de som bodde i gruppbostad. Personalen på gruppbostaden saknade ofta kunskap om 
de utvecklingsstördas önskemål och krav. Konsekvensen blev att personalen utgick från vad de ”trodde” 
att de utvecklingsstörda önskade och inte vad de faktiskt önskade. Livet på gruppbostaden präglades också 
av ett kollektivistiskt förhållningssätt på de boende vilket resulterade i att de utvecklingsstörda blev passiva 
och hjälplösa istället för att utveckla sin egen identitet och självbestämmande. Jarhag kunde genom sin 
undersökning visa att strukturella fel i organisationen samt bristande personalkunskaper tillsammans 
hindrade de utvecklingsstördas utveckling mot inflytande och självbestämmande. 
 
Mallander (1999) för ett djupare resonemang kring de olika hinder för självbestämmande som kan uppstå i 
en gruppbostad. Han menar att gruppbostadens konstruktion, organisationsstruktur, styrningssätt, regler 
och rutiner kan utgöra hinder för självbestämmandet. Genom dessa struktureras tiden på ett sätt som 
begränsar utrymmet för självbestämmande.   Individens grad av självbestämmande när det gäller att välja 
när man vill äta, duscha, städa eller passa tider är beroende av hur verksamheten är organiserad. För att 
upprätthålla dessa regler och rutiner används olika styrformer (både passiva och aktiva). Det kan handla 
om personalens vägran att bistå med sitt kunnande, eller undandra sitt stöd inför något som personalen inte 
gillar. Styrningsformerna kan även uttryckas i mer aktiva former som att påverka en brukare att bryta ett 
förhållande som anses skadligt för denne. Centralt i Mallanders resonemang är den asymmetriska 
relationen som brukare och personal innebär, vilket gör att makt- och kontroll aspekter alltid finns 
närvarande. 
 
Den delade uppfattning som Jarhag och Mallander framför angående att personalen på gruppbostaden 
bestämmer över de utvecklingsstörda beskriver ett förhållningssätt som är paternalistiskt då det innebär att 
personalen styr brukaren på ett sätt som kan skilja sig åt från brukarens eget självbestämmande.  
 
Denna relation beskriver Karlsson (2007) i sin tur som ett sätt att behandla utvecklingsstörda som barn 
utan kapacitet att bestämma vad som är bäst för dem själva. Deras självbestämmanderätt har på så sätt 
överlåtits till ”experter”. Han menar således att paternalism kan ställas i motsats till begreppet 
”empowerment” i betydelsen som en möjlighet till egna val, och självbestämmande över sitt eget liv. Valet 
mellan paternalism eller självbestämmande ger upphov till många etiska dilemman och är föremål för 
diskussion inom medicinsk-etisk forskning (Karlsson, 2007). 
 
3.4 Normaliseringsarbetet 
  

En forskare som en längre tidsperiod studerat normaliseringseffekter hos utvecklingsstörda är Tideman 
(2000). Mellan 1991-1998 undersökte Tideman effekterna av den så kallade kommunaliseringen och vad 
den inneburit i levnadsvillkor för utvecklingsstörda. Studien har bedrivits genom levnadsnivåstudier där 
samtliga utvecklingsstörda i Hallands län genom enkätundersökningar blev tillfrågade om förändrade 
levnadsvillkor och normalisering. Undersökningen har kompletterats med synpunkter från anhöriga och 
personal. Tidemans slutsatser är att det skett små förändringar för de utvecklingsstörda men en begränsad 
del av de utvecklingsstörda har dock fått bättre boendeförhållanden genom avvecklingen av institutionerna. 
Tideman konstaterar att levnadsförhållandena varierar beroende på vilken kommun dem utvecklingsstörda 
bor i, på grund av skillnader i kompetens, resurser och kvalité (Tideman, 2000). Även Mallander (1999) 
kommer till en liknande slutsats när han undersökte och analyserade gruppbostäderna utifrån ett 
normaliseringsperspektiv och försökte förstå de boendes handlingsutrymme och anspråkstagande av detta. 
Mallanders sammanfattande bild är att de utvecklingsstörda har en begränsad möjlighet till kontroll över 
sin vardag och därigenom har en tveksamt positiv bild till normalisering och integrering.  
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Även Askheim diskuterar i boken ”Fra normalisering till empowerment: ideologi og praksis i arbeid med 
funksjonshemmede” (2003)  den befogade kritik mot normaliseringsprincipen och livskvalitetsbegreppet 
som finns. Eftersom hjälpen att åstadkomma livskvalitet är en del i boendestödjarens uppdrag innebär de 
att denne har ett tolkningsföreträde beträffande vad livskvalitet innebär, på vilken normalisering blir en 
konsekvens. Allmänheten blir alltså ett ideal i stället för brukarens egna behov. Dock finns det ju 
situationer då det är nödvändigt att boendestödjaren inskränker i brukarens behov i de fall som beteendet är 
destruktivt för brukaren. Oavsett om brukaren själv anser att sitt beteende är normalt eller ej. I arbetet blir 
därför dialogen mellan brukaren och boendestödjaren det grundläggande verktyget. Det handlar inte om att 
göra personer med utvecklingstörning “normala”, utan det är deras livsbetingelser och vardagsmönster som 
ska normaliseras. Askheim skriver vidare hur personer som arbetar inom socialt arbete ofta känner sig 
osäkra på just normaliseringsprincipen och därför ofta utgår ifrån sina egna föreställningar om ett “normalt 
liv” . En annan aspekt som presenteras i Socialstyrelsens rapport (2010) Det är mitt hem – vägledning om 
boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning är att det kan vara positivt att utgå 
utifrån sig själv under förutsättning att man ställer frågor till brukaren och skaffar sig en helhetsbild av 
brukarens behov av stöd och hjälp samt förmågor. Det krävs också en förståelse för att vad som anses 
normalt skiftar från olika tider, kulturer och sammanhang.  
 
3.5 Sammanfattning 
  

Forskningen visar att de utvecklingsstörda har ett begränsat handlingsutrymme att själva utforma sina liv 
och att det många gånger är personalen som bestämmer. Hinder för självbestämmandet anses vara att 
gruppbostaden är en mellanform av privat och institutionaliserat boende, där motstridiga krav och 
dilemman mellan rutiner, regler och arbetssätt uppstår mellan personal och boende. Den asymmetriska 
relationen mellan personal och boende uppvisar många brister som forskare menar beror på dåliga 
kunskaper, bemötande och paternalism. Personal utgår ofta från vad de ”tror” att de boende önskar och inte 
vad de faktiskt önskar.  
Studier visar också att normalisering kräver åtaganden från hela samhället. Exempel på detta kan vara: 
ökad förståelse och utbildning inom utvecklingstörning, en passande boendemiljö samt att personal och 
anhöriga är medvetna om att de har en nyckelroll i den utvecklingsstördes utveckling mot normalisering 
och integrering.  
 
Mot bakgrund av tidigare forskning har vi uppfattat ett behov av dels vidare forskning inom området dels 
konkreta exempel och metoder för hur man som boendestödjare kan hantera rollen som både stöttande och 
styrande. Genom studier likt vår problematiserar vi boendestödjarnas arbete och begreppen empowerment 
och paternalism. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Perspektiven vi valt som vår analytiska utgångspunkt är två vanligt förekommande begrepp i tidigare 
forskningen, nämligen perspektiven empowerment och paternalism. 
  
Anledningen till att vi valt att studera självbestämmandearbetet just ur dessa perspektiv är för att vi har 
ansett att empowerment kan användas för att representera en viktig stödjande del av boendestödjarens 
uppgift i arbetet med brukarna och paternalism i sin tur kan representera det styrande förhållningssättet 
som också ligger i boendestödjarens roll.  Ytterligare en anledning till valet av dessa perspektiv var att de 
enligt vissa forskare presenterades som varandras starka motsatser, medan andra forskare diskuterade dem 
som nödvändiga kontraster i arbetet som boendestödjare. Här såg vi ännu en möjlighet att problematisera 
boendestödjarrollen utifrån olika tolkningar av begreppen och dess betydelse för synen på arbetet. 
 
4.1 Empowerment  
 

Empowerment innebär att någon ger ”makt” till någon annan, samtidigt som det ger en möjlighet för den 
som överlåter ”makten” att sätta gränser, för hur mycket makt som skall överlämnas och vad den ska 
innebära. Perspektivet kan vara fruktbart för alla som arbetar med att hjälpa människor. Ökad 
brukarmedverkan och empowerment skall utgå från individens egna förutsättningar och skall leda till att 
brukaren får mer makt över sin egen situation. Viktiga utgångspunkter är människosyn och förhållningssätt 
där brukaren skall ha kontroll över sin livssituation och de tjänster som samhället erbjuder (Askheim, 
2007). 
 
Askheim och Starrin (2007) beskriver empowerment utifrån att det inbegriper ordet power som betyder 
både styrka, makt och kraft. Människor vill känna sig starka, vill ha något att säga till om, och ha kontroll 
över sina liv. Begreppet har blivit mycket populärt bland personer som på olika sätt arbetar med att hjälpa 
människor både inom den offentliga och privata sektorn. 
 
En anledning till att empowerment blivit populärt är att det är ett begrepp som kan användas inom socialt 
arbete för att förklara hur personer eller grupper som befinner sig i en maktlös situation, ska skaffa sig 
styrka och detta skall i förlängningen ge personerna kraft att komma ur maktlösheten (Askheim, 2007). 
Empowerment kan ses som en motmakt mot samhälleliga strukturella förhållanden. Även här skall 
utgångspunkten vara att personerna skall få kraft och styrka för att få större självförtroende, bättre 
självbild, större kunskaper och färdigheter. Centralt är att skapa en medvetenhet hos personen som 
förklarar sambanden mellan dess egen situation och yttre samhällsförhållanden (Askheim, 2007). 
 
Askheim (2007) beskriver hur man i norden har översatt empowerment till myndiggörande där begreppet 
står för att ”bemyndiga, ge makt till, ge möjlighet till, tillåta”. Inom socialt arbete har empowerment blivit 
en fråga om att stärka personernas förmåga att överskrida sina förmågor, snarare än att de frigörs från de 
levnadsvillkor som de tvingas leva under. I det sociala arbetet försöker man få fram brukarnas ”sanna jag”, 
som förklaras som anledningen till att de har avvikande beteende. Den huvudsakliga uppgiften har blivit att 
få personen att känna sitt”egentliga jag” och därigenom få personen att tänka i nya banor som förändrar 
vardagen.  
       
Starrin (2007) beskriver hur empowerment handlar om goda förhållningssätt till brukaren. Genom att visa 
ett gott förhållningssätt visar man respekt och ödmjukhet och motparten ökar sin självkänsla. Har man ett 
dåligt förhållningssätt blir motparten osäker och ibland känner den sig mindre bra eller till och med usel. 
Bra förhållningssätt är enligt Starrin att man uppmärksammar förtjänster, ignorerar brister, skapar trygga 
relationer, sprider positiv energi, skapar stolthet hos motparten. Processer som främjar eller hämmar 
empowerment är emotionell energi med känslor om vad som är rätt eller fel, skam som är en grupp känslor 
som uppstår när man ser sig själv negativt, samt stolthet som skapar en förmåga att öka benägenheten att 
handla och ta egna initiativ, helt enkelt bli mer självständig och öka självbestämmandet.  Empowerment tar 
enligt Starrin (2007) avstånd från över- och underordning till förmån för människors lika värde och 
respekt. Utgångspunkten blir att samtliga personer har förmågor som kan utvecklas men som 
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auktoritetstro, förmyndarskap och långtgående arbetsdelning sätter stopp för. Det sammanbindande språket 
mellan brukare och personal är av stor betydelse och kännetecknar det empowermentorienterade 
förhållningssättet och skapar en trygghet och stärker den enskildes självkänsla. Språket skall vara 
uppmuntrande, berömmande, uppmärksammande, medkännande, stödjande, bekräftande med ett aktivt 
lyssnande och öppna frågeställningar. 
               
Enligt Tengqvist (2007) är de utgångspunkter som värderas högst: att se alla människor som kapabla om de 
ges rätt förutsättningar, att fokusera på individers lika värde och rättigheter och att synliggöra och förändra 
de existerande maktstrukturerna så att de uttrycker respekt för människor lika värde och rättigheter. När 
man ser alla människor som kapabla skapar man en situation där man uppmuntrar personerna att ta ansvar 
och göra egna saker själva, att bli en aktör där de fattar sina egna beslut och handlar därefter. När man 
fokuserar på individernas lika värde och rättigheter tar man tillvara på människors olikheter i bakgrund och 
erfarenhet och betraktar detta som en tillgång. När man förändrar maktstrukturerna så får personerna själva 
makt att påverka sin egen situation. 
        
Ovrelid (2007) har dock ett annat synsätt på empowerment än Askheim ,Starrin och Tengqvist. Han menar 
att empowerment kan ses som en avancerad form av styrningsteknik där det moderna samhället styr sina 
medborgare, i vårt fall brukarna på gruppbostaden. Man styr således personerna genom att lägga till rätta 
för självstyre, där personerna får ansvaret att forma och utveckla sig själv inom ramarna av program, ideal, 
kunskapsformer som har skapats av experter, i vårt fall personalen (Ovrelid, 2007). Empowerment 
förutsätter även en föreställning om vilka grupper som behöver få kraft och styrka. Även denna 
föreställning bestäms av experter.  Ovrelid problematiserar således den bild som Askheim och Starrin 
lägger fram. 
 
4.2 Paternalism 
 
Paternalism kan ses som motsatsen till empowerment och symboliserar snarare ett förtryck av individen i 
form av en maktrelation där den ena parten anser sig veta vad som är bäst för den andre parten. Paternalism 
återspeglar således ett synsätt som bygger på en under- och överordning. Askheim (2007) menar att 
välfärdsstaten kan anses vara en institution som omyndigförklarar personer och fråntar densamma både 
rätten att bestämma och att ta eget ansvar. Med andra ord kan välfärdsstaten vara ett uttryck för 
paternalism. 
      
En annan forskare som är inne på samma spår är Starrin (2007). Han förklarar begreppet paternalism som 
en attityd eller princip liknande en patriarkalisk familjehierarki där ”fadern fattar beslut åt barnen”, och 
beskriver att man har rätten att bestämma över andras liv för deras eget bästa, även om besluten går i strid 
med personens eget självbestämmande. För en brukare kan detta ta sig uttryck i att denne skulle vara 
underlägsen boendestödjaren, då personalen får en överordnad position. Konsekvensen blir således att livet 
för brukarna planeras och bestäms av andra. Personalens handlingar gentemot brukaren bygger ju på att de 
skapar en ordning, ger direktiv, är omhändertagande, har kontroll över vad brukaren skall utföra och 
inspekterar att brukaren verkligen gör det som är sagt utifrån rutiner och scheman. Boendestödjarens 
synpunkter väger då alltid tyngre än brukarens synpunkter.  Med detta paternalistiska synsätt menar Starrin 
(2007) att det sociala arbetet är bedrägligt då man får ett sken av att personalen jobbar kärleksfullt med de 
boende och att de har önskan att beskydda brukaren. Men i själva verket så bryr sig personalen egentligen 
bara om brukarna så länge det tjänar deras egna intressen. 
      
Rönning (2007) presenter en något mer nyanserad bild av paternalism och menar att det alltid finns drag av 
paternalism även vid de fall när brukarmedverkan och empowerment är centrala rättigheter inom 
organisationen. Då experter eller personal anses veta bättre än brukarna uppstår en oundviklig naturlig 
paternalistisk situation. När brukarna styrs mot det som experterna anser vara bäst för dem så skapas det 
därmed en struktur i välfärdstjänsten som bygger på paternalism även om den förmedlas genom nya 
arbetsformer (Rönning, 2007). 
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5. Metod 
 
Vi har valt en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer utifrån studiens syfte och för att besvara 
våra frågeställningar. I detta avsnitt beskrivs metodvalet närmare och därefter presenteras 
tillvägagångssättet gällande urvalsförfarande samt databehandling och analys. Slutligen för vi ett 
resonemang kring etiska överväganden, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 
Författarna Holme & Solvang (1997) skriver att den kvalitativa metoden har som huvudsyfte att vara av 
förstående karaktär och att man utgår från tolkningar och djupförståelse utifrån t.ex. observationer eller 
intervjuer. Med den kvalitativa metoden får vi som uppsatsförfattare alltså en djupare förståelse för 
problematiken och får åtkomst till intervjupersonens unika livsvärld. (Kvale, 1997)  
        
Genom intervjuer med 7 kvinnliga boendestödjare med minst 2 års erfarenhet som boendestödjare har vi 
försökt få ökad förståelse och kunskap om hur personalen tänker kring utvecklingsstördas möjligheter och 
eventuella begränsningar till självbestämmande samt hur dem arbetar för att stödja denna rättighet hos 
personer med utvecklingstörning.   
       
Om syftet med studien hade varit mer generellt hade den kvantitativa metoden kunnat användas men då 
syftet har varit att få ökad förståelse för personalens synsätt var den kvalitativa metoden att föredra. Hade 
vi valt en kvantitativ metod hade vi i så fall även fått formulera färdiga svarsalternativ utifrån vår 
definition av vad en bl.a. självbestämmande innebär och därmed riskera att styra svaren. Tyngdpunkten har 
under intervjuerna legat på intervjupersonernas egna uppfattningar och därför har vi utformat 
frågeställningar med en mer öppen karaktär.  
        
Den kritik som riktats mot den kvalitativa metoden är att forskningen grundas på ett litet urval, vilket 
därmed inte är representativt för hela populationen (Kvale,1997).  Vi har intervjuat 7 kvinnliga 
boendestödjare så vår studie är alltså relativt liten och saknar även männens perspektiv. Ytterligare 
nackdelar med den valda metoden kan vara den lägre trovärdigheten kring reliabiliteten och validiteten då 
det lätt kan uppstå fel vid transkriberingen av data som kan leda till att reliabiliteten blir lidande. (Kvale, 
1997)    
         
Vi har varit införstådda med hur ovanstående nämnda faktorer får konsekvenser för vår studie och har 
därför varit noga med att undersökningen har studerat det som var meningen att studeras.  Studiens resultat 
har även kunnat hittas i tidigare forskning vilket ger en något ökad reliabilitet och validitet för resultatet 
och analysen. 
 
5.1 Urval 
 

Verksamhetschefen för gruppboendet valde ut de boendestödjare vi kunde intervjua utifrån att tiden skulle 
passa deras schema. Totalt intervjuade vi 7 kvinnliga boendestödjare mellan åldrarna 22-62 år med minst 2 
års erfarenhet av arbetet på ett gruppboende för personer med utvecklingstörning i Stockholms kommun. 
Fyra av dem tillhörde den fasta personalen och tre av dem var vikarier. Det enda kravet vi hade var att 
intervjupersonerna skulle minst 2 års erfarenhet och att vi ville intervjua minst 5 personer.  Dessvärre fanns 
det inga manliga boendestödjare på gruppboendet och därför kunde vi bara intervjua kvinnlig personal. 
 
5.2 Tillvägagångssätt 
 

Inför intervjustudien kontaktade vi verksamhetschefen för ett gruppboende för personer med 
utvecklingstörning i Stockholms kommun. Efter att ha berättat lite om studiens syfte och upplägg blev vi 
några dagar senare kontaktade av verksamhetschefen igen. Intervjuer med boendestödjare på gruppboendet 
bokades in och inför mötena skickade vi ut ett informationsbrev. I breven till intervjupersonerna 
redogjorde vi för bakgrund, syfte och användning med vår studie. Vi tydliggjorde även att intervjun var 
frivillig och att materialet skulle komma att behandlas konfidentiellt. 
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Utöver att informera om detta i vårt informationsbrev funderade vi på hur vi skulle gå tillväga för att 
etablera en så pass bra relation till våra informanter som möjligt. Kvale menar att om den intervjuade ska 
känna sig tillräckligt trygg för att berätta om sina upplevelser och känslor måste vi som intervjuare försöka 
skapa en positiv och öppen atmosfär. Vi började därför med att upprepa muntligt att intervjun var helt 
frivillig och att personen när som helst under intervjun kunde avbryta samtalet. Vi berättade även lite om 
oss själva att vi har haft viss erfarenhet och kontakt med fältet sedan tidigare.  
      
För att skapa en så avslappnad intervjusituation som möjligt lät vi intervjupersonerna själva bestämma var 
de ville bli intervjuade någonstans och vi försökte få intervjusituationen att vara rätt informell.  Vi använde 
oss av korta och lättbegripliga intervjufrågor och intervjumetoden var halvstrukturerad. Detta innebar att 
intervjuguiden fungerade som en överblick och bestod av teman och alternativ till frågor, samtidigt som vi 
hade möjligheten att omformulera frågorna och ordningsföljden (Kvale 1997).  
      
Vid intervjutillfället inledde vi med att fråga intervjupersonen om det gick bra att vi spelade in samtalet 
med en bandspelare. De blev också informerade om att det inspelade materialet skulle raderas direkt efter 
transkriberingen och att intervjupersonerna skulle vara anonyma i intervjumaterialet. De fick även 
information om att de kunde ångra sitt medverkande och att de i så fall kunde ta kontakt med oss. Det 
färdigskrivna intervjumaterialet skickade vi slutligen sedan per mejl till intervjupersonerna för deras 
godkännande.  
 
5.3 Intervjuguide 
 

Intervjuguiden var halvstrukturerad för att vi skulle kunna anpassa frågorna efter informanterna.(Kvale, 
1997). Intervjuguiden fungerade också som en översikt med teman och förslag till frågor för att vi skulle 
ha möjlighet att omformulera frågorna och ordningsföljden. Enligt Kvale ska intervjuguiden också 
sammanlänkas till syftet med studien och vi valde därför att ha öppna frågor.  Vi tänkte även på att 
frågorna skulle ska skapa en god interaktion och därför inte vara alltför långa eller komplicerade.  
 
5.4 Transkribering 
  

Materialet från inspelningen transkriberades vi gemensamt till en första talutskrift (Esaiasson 2007). Vid 
transkriberingen har det som sagts har återgivits ordagrant, men somliga upprepningar av ord liksom en del 
hummanden har tagits bort för att underlätta läsvänligheten. Det transkriberade materialet skickade vi 
därefter till respektive intervjuperson. 
 
5.5 Analys 
 

Påbörjandet av själva analysen börjar enligt Kvale (1997) redan när vi som forskare börjar tolka vad 
intervjupersonerna har sagt. Larsson (2005) skriver att man vid den kvalitativa analysen kan analysera 
varje fall för sig eller analysera flera fall i ett sammanhang som grupperas under ett visst tema. Vi valde att 
välja det sistnämnda genom att plocka ut vissa delar från intervjuerna som vi har ansett besvarar våra 
frågeställningar och studiens syfte. Därefter har vi kategoriserat resultatet utifrån intervjuguidens teman för 
att få en tydligare struktur av innehållet, d.v.s. personalens syn på självbestämmande, 
normaliseringsarbetet, möjligheter till självbestämmande samt begränsningar till självbestämmande. 
      
Själva analysarbetet ska enligt Kvale (1997) bidra till praktisk nytta och ökade kunskaper. Vår förhoppning 
är att vår analys kan leda till praktisk nytta för fältet då vi på ett konkret sätt försöker att belysa personalens 
komplexa roll i ett gruppboende. Dessutom har vi sett att analysens resultat är förankrat i tidigare 
forskning, då vi har hittat likheter i resultaten. 
 
5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitetskravet bygger på att studien verkligen undersöker självbestämmande för brukare på en 
gruppbostad utifrån ett personalperspektiv. Frågan man måste ställa sig är: har vi verkligen fått tag i 
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personalens tankar och erfarenheter? Enligt Kvale (1997) är detta upp till läsaren att avgöra utifrån vår 
beskrivning av forskningsprocessen och resultatet. 
       
Det finns olika faktorer som kan ha påverkat svaren. En av dem är att det var verksamhetschefen på 
gruppboendet som valde ut respondenterna. Omständigheterna gjorde att verksamhetschefen för 
gruppboendet valde ut de boendestödjare vi kunde intervjua utifrån att det skulle passa deras scheman. 
Resultatet blev 7 kvinnliga boendestödjare. Fyra av dem tillhörde den fasta personalen och tre av dem var 
vikarier. Det fanns helt enkelt inga manliga boendestödjare på det utvalda gruppboendet. Vi kan inte uttala 
oss huruvida detta har påverkat resultatet eller inte men vi anser själva att detta är en brist. 
       
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat respondenternas svar är att vi som studenter kan ha haft ett annat 
språkbruk än respondenterna. Därför ställde vi validerande frågor, alltså samma frågor men med 
annorlunda formuleringar. (Kvale, 1997) Men trots detta finns en risk att personalen kan ha tolkat 
begreppet annorlunda eller gett oss de svar som dem tror att vi vill höra.  Vi hade även en farhåga att våra 
frågor skulle kunna uppfattas ha en ifrågasättande underton. Anledningen till att vi gjorde en studie kring 
boendestöd och självbestämmande var just på grund av det inte är helt oproblematiskt att ha en roll där 
man ska vara både stödjande och styrande på samma gång. I den mån respondenterna upplevde att studien 
utgjorde en implicit kritik mot deras sätt att arbeta, så kan deras svar ha blivit tillrättalagda. 
       
Med tidigare nämnda risker för påverkade svar så valde vi att öka validiteten genom att skickade det 
transkriberade materialet till var och en av intervjupersonerna via mejl. Detta, för att de skulle få möjlighet 
att kommentera, ändra eller dementera intervjun eller delar av intervjun. Däremot är tolkningarna som har 
gjorts i analysdelen av denna uppsats, ingenting som våra intervjupersoner har fått ta del av.   
     
En svårighet i kvalitativa undersökningar är också att vi har fungerat som både ett mätinstrument och 
uttolkare i analysen.  Kvale (1997) menar dock att intervjuaren bör vara kunnig inom det område som 
undersöks, samtidigt som den erfarenhet, kunskap och de teoretiska perspektiv forskaren innehar och utgår 
från i sin undersökning kan vara av vikt att redovisa. Anledningen till detta är att det kan inverka 
framställningen av materialet. Vi anser dock att det finns en fördel med att ha haft tidigare kontakt med 
fältet då vi antagligen smälte in bättre i deras miljö och att intervjupersonerna kände sig mer avslappnade 
och kunde berätta lite mer ingående om sitt arbete då vårt syfte inte var att granska dem “utifrån” sett. 
Dock är vi medvetna om den skevhet som kan uppstå och att vår uppsats därför inte kan bli helt objektiv. 
Men genom kritisk granskning av analysen samt redogörelse för forskningsprocessen kan man enligt 
Kvale undvika snedvriden subjektivitet i tolkningen. Han menar att det finns en risk att man är selektiv i 
sin tolkning och därför bara noterar och redovisar det som stödjer den egna uppfattningen. Då vi har varit 
två personer att uttolka intervjuerna kan detta ha gett en viss kontroll över att analysen inte är subjektiv 
eller slumpmässig. Inför intervjuerna bestämde vi oss också för att inte diskutera våra tidigare erfarenheter 
från fältet då vi inte velat påverka varandras bild och för att på så sätt senare kunna i frågsätta och 
diskutera våra tolkningar av intervjuerna.  
 
Utöver aspekterna som vi har nämnt gällande validitet har vi även resonerat kring reliabiliteten. 
Reliabiliteten bygger på att undersökningen kan uppvisa tillförlitlighet och trovärdighet och om den kan ge 
samma resultat om den upprepas på nytt. (Larsson, 2005) Detta är dock inte är möjligt i vår undersökning 
då tillfälliga betingelser styr resultatet. Skulle andra mer vana forskare göra en liknande studie är det 
möjligt att de skulle erhålla andra resultat, då vi har bristande erfarenhet inom intervjuteknik.  
      
Vi är även medvetna om att vår egen förförståelse för intervjupersonernas arbetsuppgifter kan ha inverkat 
tolkningen av resultatet och intervjupersonernas svar och därigenom ha påverkat reliabiliteten. Själva 
utformningen av intervjufrågorna påverkar onekligen svaren också men vi har använt oss av öppna frågor 
för att minska styrningen av intervjupersonernas svar och därigenom försöka öka reliabiliteten. 
       
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat reliabiliteten är ljudupptagningen i bandspelaren men då vi 
använde oss av anteckningar, gemensamt transkriberade intervjuerna i anslutning till intervjuerna och 
mailade ut dem till respektive respondent tror vi inte att detta har haft någon negativ inverkan på 
reliabiliteten. 
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5.7 Generaliserbarhet 
 

I vår studie har vi gjort en undersökning ur ett personalperspektiv på ett specifikt gruppboende. Själva 
syftet med kvalitativa undersökningar är  att undersöka och få större kunskap om ett fenomen. Så vi har 
därför inte gjort anspråk på att kunna generalisera vår studie till att gälla andra boendestödjare eller 
gruppboenden. Våra resultat kan snarare ses som indikationer om hur personal som arbetar på gruppbostad 
tänker kring de boendes möjligheter och eventuella begränsningar till självbestämmande samt hur de 
arbetar för att stödja denna rättighet hos dessa personer. 
        
Vi har även genom att diskutera perspektiven på empowerment och paternalism utifrån tidigare forskning 
kunnat problematisera boendestödjarrollen utifrån olika tolkningar av begreppen och dess betydelse för 
synen på arbetet.  
 
5.8 Etiska överväganden 
 

Innan vi utförde intervjuerna diskuterade vi igenom de etiska riktlinjerna inför samtalen. Enligt Kvale 
(1997) finns det tre riktlinjer som är viktiga att ha i åtanke och som vi använde oss av: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 
uppkommer alltid etiska frågor i alla skeden under en forskningsintervju. Vi har tagit hänsyn till 
ovanstående riktlinjer genom att: informera om studiens syfte, informerat om samtycke till att delta i 
studien, säkrat konfidentialiteten genom att tydligt förklara för respondenterna att det enbart är vi som 
intervjuare som har tagit del av det inspelade materialet samt raderat detta efter transkriberingen samt 
informerat respondenterna innan att personen när som helst kan avbryta studien. 
 
6. Resultat och analys 
 
I denna del av framställningen redovisas utsagor från intervjuerna som från olika infallsvinklar speglar hur 
personal som arbetar på gruppbostad tänker kring brukarnas möjligheter och begränsningar till 
självbestämmande, samt hur personalen arbetar för att stödja brukarnas rättighet till självbestämmande. 
Vår ambition är att belysa de aspekter av intervjuerna som kan ses som centrala och betydelsefulla i 
förhållande till uppsatsens syfte. Vidare har resultatet kategoriserats utifrån intervjuguidens teman för att få 
en tydligare struktur av innehållet, d.v.s. personalens syn på självbestämmande, normaliseringsarbetet, 
möjligheter till självbestämmande samt begränsningar till självbestämmande. Avslutningsvis görs en 
sammanfattande analys utifrån resultatet. 
 
 
   
6.1 Personalens syn på självbestämmande 
 

Samtlig personal från de olika gruppbostäderna uppfattade och definierade själva begreppet 
självbestämmande på ungefär samma sätt, det vill säga som en självklar rättighet för varje individ att själv 
få bestämma, kunna påverka samt utforma sitt eget liv och att få fatta egna beslut. De menar att ingen 
annan människa har rätt att sätta sig över och bestämma över någon annan människas liv. De uttryckte sig 
så här: 
 
”Att brukarna har rätt till att bestämma själva över vad de vill göra och att vi som personal inte 
ska tvinga dem till någonting.” (IP2) 
 
”Ja, det är ju att man ska bestämma själv…få göra egna val…få utforma sitt liv som man själv 
vill ha det. Eh…ja få bestämma själv helt enkelt.”(IP6) 
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”Det innebär att man har möjlighet att…påverka sitt eget liv, göra egna val och ta egna beslut. 
Att man har möjlighet att bestämma själv”. (IP7) 
 
Samtidigt som synen på självbestämmandet uppfattades på ungefär samma sätt medger de flesta 
informanterna att det finns en diskrepans bland arbetskollegorna i hur man uppfattar begreppet 
självbestämmande i relation till brukarnas egna förmågor och att denna skillnad i uppfattning kan leda till 
spänningar i arbetsgruppen. Det handlar då främst om synen på brukarnas egna förmågor i relation till 
personalens stöd och hjälp i olika situationer. Tre intervjupersoner förklarade det på följande sätt: 
 
”Vi har ju olika sätt att se på dom boende så att säga…vissa tycker till exempel att dom grava 
brukarna inte kan nånting…men det kan dom…det tar bara lite längre tid för dom att förstå och 
att göra saker, dom grava brukarna behöver mycket mer framförhållning så att säga”. (IP1) 
 
”…Jag tycker dom som är lite äldre mer behandlar brukarna som barn…det är tvätt, städning 
och matlagning som är det viktigaste…det där med brukarnas självbestämmande känns inte lika 
aktuellt…men alla är inte så, det finns flera som är bra också men många är tyvärr så, dom har 
inte så stor tilltro till brukarnas egna förmågor” (IP4) 
 
”Vi kan ju exempelvis tolka brukarnas förmågor olika och då blir det ju skillnad i hur långt man 
ska tillåta brukarnas självbestämmande också. Jag menar dom måste ju förstå vad de bestämmer 
över och vad konsekvenserna blir annars kan man ju inte tillåta det…vi är ju där för att stödja 
och hjälpa dom så det blir rätt beslut” (IP6) 
 
Trots att personalens grundinställning av själva begreppet självbestämmande var samstämmigt blev det 
dock varierade uppfattningar när vi diskuterade självbestämmandet i relation till personer med 
utvecklingstörning. De skilda uppfattningarna bottnades dels i vilken grad av utvecklingstörning individen 
hade men även i hur man uppfattade sin egen professionella boendestödjarroll samt synen på sitt eget 
omsorgsansvar. Andra faktorer som påverkar  personalens tolkning av självbestämmande uppgavs vara 
kulturell bakgrund, utbildning och ålder. De menade att: 
 
”…vi är ju också olika människor…vi som jobbar här är ju mellan 20-64 år så vi har säkert olika 
uppfattningar om var gränsen för brukarnas självbestämmande ska gå. Sen är vi ju också från så många 
olika kulturer…och där ser man ju också att dom som kanske inte har bott i Sverige så länge är förvånade 
över hur bra vi tar hand om utvecklingsstörda…gruppboenden finns ju till exempel inte i Somalia…så 
vissa personal får man liksom lära upp i att alla människor har samma värde och rättigheter…men dom 
kommer in det ganska snabbt men det är ingen självklarhet inte”. (IP2) 
 
”Vi har ofta diskussioner kring det här med självbestämmande och det är ju för att vi har olika 
syn på det helt enkelt…och vad beror det på…jaa det har väl med utbildning, ålder och 
erfarenhet kan jag tro men även hur du är som person…vad du har för värderingar och 
människosyn helt enkelt. Men det beror nog också på hur man ser på sin egen roll som 
boendestödjare…alltså det här med omsorgsansvar och så, vissa är mer slapphänta och andra 
är mer för att ta över och bestämma över brukaren” (IP3) 
 
Det framkommer också bland informanterna att de tror att brukarna har skilda uppfattningar om 
självbestämmandet. När personalen jämför brukarnas förhållningssätt till det egna självbestämmandet, 
framträder en jämförelse mellan lindriga och grava brukare och att personalen då har olika uppfattningar 
om gränsen för deras respektive självbestämmande. Personalen kan även i sina åsikter kommentera att 
åldern kan vara avgörande för brukarens egen syn på självbestämmande eftersom många äldre brukare 
tidigare bott på institution. Nedan visas ett par exempel på uttalanden: 
 
”Ja dom yngre och lindrigare brukarna säger ifrån mer om det är något som dom inte tycker 
om…dom är mer vana att få komma till tals och att få påverka i olika frågor. Dom 
äldre…alltså…dom har inte det där i sig riktigt, dom kan ibland bli frustrerade om dom ställs 
inför olika val…för dom kanske inte har varit vana vid att få bestämma och påverka i olika 



 16 

frågor…många av dom äldre har ju också bott på institution…så man vet ju inte hur livet där har 
varit för dom” (IP1) 
 
”Dom brukare som vi har som är mer grava bryr sig nog inte så mycket…dom är vana vid att 
personalen gör det mesta. Men dom lindrigare brukarna vet mer sina rättigheter och kan själva 
säga till hur dom vill ha det” (IP2) 
 
I praktiken upplever dock flera av informanterna svårigheter och dilemman när de ska stödja de 
utvecklingsstördas rätt till självbestämmande. Svårigheterna handlar främst om vilken grad av 
utvecklingstörning det rör sig om, men också om hur långt personalen kan tillåta självbestämmandet och 
när det är berättigat för personalen att styra upp och sätta gränser för brukarna. Personalen uttrycker sig på 
följande sätt: 
 
”Det kan vara svårt att veta vad de vill eftersom en del inte har tal och sånt. Vissa klarar sådant, 
men man måste ändå sätta en gräns beroende på vad det handlar om, såklart. Man kan inte låta 
dem… duscha 20 ggr per dag om de har sådant beteende, man måste sätta gränser. 
Självbestämmandet får inte bli destruktivt om jag säger så.” (IP2) 
 
”Till viss del, tycker jag de utvecklingsstörda ska ha självbestämmande, de måste ha det 
liksom...men det är ju svårt…man får ju gå in och styra upp det ibland, för annars kan det bli 
helt tokigt…dom förstår ju inte alltid konsekvenserna av vad dom gör” (IP5) 
 
”Då blir det ju svårt…eh…dom ska ju ha samma rättigheter som vi har, att få bestämma själv och utforma 
sitt eget liv och göra egna val och så men…men eh, man måste ju sätta det i relation till deras förmågor. 
Ibland gör dom ju inte bra val helt enkelt…så jag är lite kluven där faktiskt… Självklart ska dom ha 
självbestämmande! Men det ger också upphov till en hel del dilemman…” (IP6) 
 
Vidare hade personalen olika uppfattningar om i vilken omfattning man på arbetsplatsen diskuterar 
brukarnas rätt till självbestämmande. På konferenser och arbetsplatsträffar diskuteras inte brukarnas rätt till 
självbestämmande i någon större utsträckning. De upplevde att man istället pratar om de 
utvecklingsstördas rätt till självbestämmande när det uppstår problem i det löpande arbetet. Enligt 
informanterna saknas det en enhetlig syn, då olika åsikter råder bland personalen. De sa bland annat att: 
 

”Inte på konferenser eller APT det tycker jag inte. Men i personalgruppen när vi jobbar på 
golvet…eftersom, det blir ju alltid en massa…konflikter…nån har olika syn på var gränsen går 
och vad brukaren ska få bestämma över och…så att det blir ju att man är tvungen att prata om 
självbestämmandet när det uppstår konflikter i personalgruppen. Konflikter uppstår för att man 
har olika synsätt helt enkelt…” (IP6) 
 
”Men jag tycker inte vi har en samsyn på självbestämmande för man är olika som personer, man 
tycker olika och ser olika på sitt yrke…sin yrkesroll. Man kanske tycker olika om vad brukaren 
har för rätt och möjligheter att få fatta beslut i olika frågor…och sen är det olika på vilken nivå 
man tycker att brukaren ligger…så att brukaren förstår att de fattar beslut som…leder till att det 
blir bra. En del tycker ju inte alls att vissa brukare ska få bestämma…och andra tycker att man 
ska möta upp vad brukaren tycker och följa med i det…”  (IP7) 
 
Personalen upplever att de på olika sätt har fått stöd för hur de skall kunna utveckla självbestämmande hos 
personer med utvecklingstörning. Stöd har erhållits genom konkreta utbildningar, handledning, 
metodutveckling och genom att lära sig av varandra i gruppen. Flera informanter nämner att utbildningen 
och stödet mer specifikt varit inriktat mot utvecklingstörningens orsaker och nivåer än mot 
utvecklingstörningen i relation till självbestämmandet och de dilemman som där kan uppstå. En informant 
säger så här: 
 
”Ja och nej. Stöd får man alltid men vi i gruppen behöver mer utbildning för att lära oss 
någonstans var gränsen går med självbestämmandet. Det är svårt för personalen att veta var 
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självbestämmande är för den eller den, för någonstans måste man veta deras nivå, samtidigt kan 
man inte trycka på för mycket det kan bli fel, där kan man behöva veta mer om 
utvecklingstörning i relation till självbestämmandet” (IP1) 
 
6.2 Normaliseringsarbetet 
 
Genomförandeplanen är av central betydelse för det dagliga arbetet på gruppbostaden och här uppger 
samtliga informanter att självbestämmande finns inbegripet hos respektive brukare. Det finns en klar 
skillnad på utformningen av genomförandeplanen beroende på om brukaren är lindrig eller grav då detta 
styr i vilken omfattning som brukaren själv kan vara med och sätta upp personliga mål som i förlängningen 
skall skapa självbestämmande. Vid de fall som brukaren inte kan tala själv så tyder personalen brukarens 
kroppsspråk, använder sig av pictogram som kommunikationsmedel eller pratar med anhöriga eller gode 
män och hjälper därigenom brukaren att sätt upp egna mål. Vanliga övergripande målsättningar i en 
genomförandeplan som visar självbestämmande var att välja sina egna kläder, promenader, tvätt. 
Personalen kunde exempelvis ge följande kommentarer: 
 
”Ja, det finns. Till exempel att de får välja vilka kläder de ska ha på sig och om de vill ta en 
promenad eller inte, men det är också att det är vi i personalen som bestämmer också, för vi har 
mycket krav på oss, personalen måste veta vad självbestämmande kan gå någonstans för de kan 
inte alltid uttrycka sig själv så vi ger dem lite hjälp med självbestämmande.” (IP1) 
 

”Jaa, fast vi har satt upp ett visst antal mål för att kunna få självbestämmande för de boende. 
Typ som att tvätta sin egen tvätt, har vi börjat med. Det funkar ju om man ser att det är kul att de 
får lära sig något kul och det går bättre och bättre, till slut kan de göra det själv men med stöd.” 
(IP4) 
 
Vi frågade mer kring hur brukarnas självbestämmande eller inflytande såg ut i vissa vardagliga situationer. 
En situation som är dagligen återkommande är kosten, måltiderna i gruppbostaden och matlagning. De 
lindriga kan i viss utsträckning välja sin egen mat, medan personalen får bestämma över vilken mat de 
grava brukarna skall äta. Personalen beskriver att man ofta har fasta tider för måltiderna och att detta är en 
del av schemat. De boende har i dessa fall inte möjlighet att äta mat de tider de själv önskar. Inte heller är 
det självklart för de boende att välja var i gruppbostaden de skall äta, vanligtvis sker det i brukarnas egna 
lägenheter och inte i de gemensamma utrymmena. Oftast är det personalen som lagar maten till brukarna, 
men de lindriga kan i vissa fall själva bestämma inköp och laga sin egen mat. Det finns även möjligheter 
för brukarna att avstå från maten om de inte vill äta. De sa bland annat att: 
 
”Vi har grav och måttlig, det är oftast vi som bestämmer kosten, vad de äter, när de äter, hur de 
äter ser vi från personerna, det är från personerna vi måste se hur mycket hjälp de behöver och 
vad de kan själv.” (IP1) 
 
”De får inte välja mat… ibland om en brukare känner för det. Det finns inte heller möjlighet att 
bestämma när de ska äta…vi äter klockan 17…annars funkar det inte, för sen börjar 
kvällsrutinerna och det ska duschas och göras kvällsfika och så.” (IP5) 
 
När brukarna skall göra inköp av kläder eller välja vilka kläder de vill bära under dagen visade vår 
undersökning även här en skillnad mellan lindriga och grava brukare. De lindriga brukarna kan välja sina 
egna kläder och har ett ganska stort självbestämmande. De grava däremot har inte möjlighet att göra egna 
val, så här får personalen bestämma åt brukaren. Informanterna var också relativt eniga om att brukarna 
kunde ha svårt att välja rätt kläder och när de tar beslut försöker personalen hjälpa dem tillrätta så att 
besluten blir de rätta – men vad som är rätt bestämmer personalen. Ett sätt att ge brukarnas en känsla av 
självbestämmande var också att ge brukaren en möjlighet att välja mellan två plagg, för att de därigenom 
ökar sitt självförtroende över att göra egna val. Ett par kommentarer som gavs var följande: 
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”Det bestämmer vi också, vi tar fram kläder. Jag pratar bara om de grava nu. En av våra 
brukare bestämmer själv, han kan kasta bort det han inte vill ha på sig så då visar han ju på det 
sättet vad han vill tycker jag.” (IP2) 
 
”På morgonen…är det ofta vi som tar fram kläder åt dem…nån kanske kan välja… men alltså då 
handlar det om att kanske välja mellan två alternativ. Det handlar ju om tid också, det tar ju tid 
om brukaren ska bestämma själv…och den tiden finns oftast inte på morgonen, när morgon 
proceduren drar igång och…man är två stycken som jobbar och man har fem brukare som ska 
iväg…eh…så att…men vi har några som väljer själv men sen har vi också några som…jag skulle 
vilja säga att det beror på vilken typ av brukare det är.” (IP6) 
 
På det avsnitt som rörde brukarnas självbestämmande vid tvättning och städning så fick vi en del 
intressanta kommentarer. Det framkom att dessa moment i första hand styrs av rutiner som måste följas. 
Rutinen fastställer personalens schema som säger när, var och hur momenten skall utföras. Tiderna 
utformas helt utifrån att det skall passa verksamheten och brukarna har mycket svårt att påverka tider eller 
om man inte vill tvätta eller städa. De lindriga brukarna har en möjlighet att påverka men för de grava finns 
inte denna möjlighet. En informant beskrev att brukare som inte skulle vilja städa har en möjlighet att avstå 
om det är hennes arbetspass, men att hon är tveksam om det gäller hennes kollegor. Anledningen till att 
neka denna möjlighet att avstå var att ”de andra tycker om att bestämma” och att det är en rutin ”som 
måste göras”. En annan informant beskrev att om brukaren inte vill städa eller tvätta så skrivs det en 
avvikelserapport från genomförandeplanen. Andra exempel var: 
 
”Vi har tider när man tvättar och städar, under deras aktiviteter så har vi tvättscheman som alla 
följer och så finns det några brukare som städar själv där vi bara hjälper till lite och dammar 
och kanske ordnar till toaletten lite bättre.” (IP1) 
 
”Vi har gått efter tider som passar för brukaren. Vi har ett schema som är upprättat efter deras 
dagliga aktiviteter eller rutiner och så har vi olika tvättdagar för alla.” (IP4) 
 
”Vilka dagar man ska tvätta eller städa har ju vi  i personalgruppen bestämt tillsammans och då 
har ju vi utgått ifrån hur deras dagliga verksamhet ser ut och vilka tider dem är borta…och hur 
mycket personal vi är…ja, så det har vi bestämt tillsammans på konferens.” (IP6)   
 
”Nja…det ser ju lite olika ut…det har vi schema på och vi har en brukare som har städhjälp utifrån, en 
städfirma som kommer…Hemfrid… för att anhöriga tycker det…och brukaren vill det också. Sen har vi en 
brukare som vi stöttar i att han själv ska dammsuga och så kanske vi gör något annat under tiden…så att 
vi delar på städningen. Sen har vi en annan som inte alls bryr sig, så där får vi dammsuga och städa då.” 
(IP7) 
 
Möjligheter att välja sina fritidsaktiviteter och intressen gav snarlika svar som tidigare frågan om tvättning 
och städning. Lindriga brukare har en möjlighet att påverka men personalen bestämmer över de grava. 
Även egna aktiviteter är rutinstyrt och följer ett schema som styr rutinen. Vi fick även kommentarer att det 
är viss personal som är drivande till rutinerna. Den bärande frågan kring fritidsaktiviteter är vilken 
personalbemanning som finns på gruppbostaden. Finns det inte personal blir det ingen fritidsaktivitet, så 
tiden måste planeras mycket noggrant. Personalen har i många fall provat sig fram till vilka 
fritidsaktiviteter som brukaren tycker om. När det väl är schemalagt en aktivitet så måste brukaren följa 
med, även om brukaren vill stanna hemma. Rutinen bestämmer ofta över brukarens självbestämmande i 
denna fråga. När brukaren har egna önskemål om aktiviteter försöker gruppbostaden att anpassa sig utifrån 
detta, genom att förändra schemaläggning så att brukaren ges möjlighet till denna aktivitet. Personalen 
kommenterade detta bland annat så här: 
 
”De som har grav utvecklingstörning kan inte bestämma själva utan det gör vi i personalen, de 
som är mer måttlig och lindrig bestämmer mer själva, men det är alltid en personalfråga då flera 
behöver ha med sig personal och vi är inte så många personal, så där förlorar man i 
självbestämmande.” (IP1) 
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”…ja alla har ju nästan samma fritidsaktiviteter…det är ju vi som…vi har ju också krav på oss 
att dem som bor här ska ha egna fritidsaktiviteter. Men dem som är måttlig eller grava kan inte 
välja själva…för dem vet ju inte vad det finns att välja på…och då blir det att vi pratar i 
personalgruppen att ”han skulle nog tycka om det och hon skulle nog tycka om det” och så 
provar vi oss fram, och då ser vi ju liksom om dem tycker om det eller om de  inte tycker om 
det...” (IP6) 
 
På gruppbostaden där vi intervjuade våra informanter fanns ett gemensamhetsutrymme där brukarna kunde 
dela utrymme med varandra och med personal. Det vi undersökte var i vilken omfattning som brukarna 
kunde vistas i de gemensamma utrymmena. En intressant aspekt som framkom var att det fanns en 
avvikande syn på brukarnas möjligheter att vistas i de gemensamma utrymmena beroende på om det var 
dagpersonal eller nattpersonal som arbetade. När dagpersonalen jobbar så får brukarna vistas i 
gemensamma utrymmen så länge de inte bråkar eller blir våldsamma. Däremot när nattpersonalen kommer 
så får de inte vistas så mycket alls i dessa utrymmen utan får befinna sig i respektive lägenhet. 
Nattpersonal vill strukturera arbetet på sitt sätt och brukarna får inte heller möjlighet att vistas i de 
gemensamma utrymmena och titta på TV. Det framkom att personalen, både natt- och dag har olika 
tolkningar om självbestämmandet vad gäller de gemensamma utrymmena. De kunde uttrycka sig på 
följande sätt: 
 
”Vi har haft diskussioner om detta med olika synsätt…vissa personal tycker att de blir störda på något sätt 
och att brukarna bromsar deras arbeten… men det ska ju inte handla om oss personalen det ska ju  handla 
om brukarna, de som bor där. Vill de sitta där klockan åtta och titta på TV tillsammans och t.ex. titta på 
melodifestivalen så ska de väl  få göra det, det är inte bara för personalens skull.” (IP1) 
 
”De får vara där när de vill och hur mycket de vill men om någon beter sig illa får de gå hem till 
sig. De vet att de inte får skrika, kasta saker eller rycka varandra i håret.” (IP4) 
 
Vad är det då som brukarna behöver för stöd för att kunna utöva självbestämmande? Den enskilt viktigaste 
pusselbiten är enligt personalen att man genom att utöka personalstyrkan kan ge brukaren mer stöd. Denna 
slutsats kan även kopplas till fritidsaktiviteter, tvättning och städning där det framkom att rutiner styr 
arbetet och att personalbemanning i många fall hindrar aktiviteter och utveckling av självbestämmande. 
Personalen ansåg även att individuella egenskaper som möjligheter att pusha brukaren, att man är lyhörd 
på uttryck, att man kan visa sympati, empati och ha ett bra bemötande är viktiga egenskaper för att stärka 
brukarens självförtroende och därmed öka möjligheterna att utveckla självbestämmande. En informant 
beskrev hur man kunde väcka en ny idé hos en brukare, för att denna idé senare skulle utvecklas till 
brukarens egna tankar och därigenom ge dem känslan av själva tänkt i nya banor. En annan kommentar var 
följande: 
 
”Att man pushar och uppmuntrar och är med och frågar och inte visar men berättar vad det 
finns att göra. Man ger alternativ som att gå promenad, baka eller sånt som de tycker är kul, 
vissa går det med och vissa går det inte med, de som har tal funkar det med. Vi oftast gissar och 
om det funkar så funkar det och om det inte funkar så slutar vi.” (IP4) 
 
Vi ville även veta hur personalen arbetar för att främja brukarens självbestämmande. Vi fann att personalen 
hade lite svårt att ge konkreta svar på denna fråga men utifrån vårt resultat kan vi konstatera att det är 
viktigt att brukaren får en bekräftelse på sina beslut och att skapa en motivation hos dem att utveckla 
förmågan att ta självständiga beslut. Genom att brukaren lär sig att göra saker själv blir deras möjligheter 
till självbestämmande större. Ett par informanter tyckte att det var extra viktigt att pusha brukaren, så att de 
tog egna initiativ. Man kan också genom att ställa frågor till brukaren få vetskap om vad brukaren önskar 
och därigenom som personal ge brukaren det som önskas. En informant ansåg att ”ingenting görs för 
brukarens självbestämmande”. Vi fick dessa svar: 
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”Det är just det att någonstans måste man bekräfta dem… och låta dem göra sakerna själva och 
försöka ta den tiden som behövs…att hela tiden prata och motivera att personen ska göra det.” 
(IP1) 
 
”Ingenting…men det är sant. Jag tycker inte vi gör nånting för att främja det…för det är rutiner 
hit och dit som styr. Alltså vi ska ju ha rutiner för att brukarna ska känna kontinuitet i insatserna 
men vissa kan liksom inte vara flexibla. Fattar du vad jag menar…bara för att man har en rutin 
att på tisdagar så bowlar X…men så kanske han inte orkar det en dag, och då ska vi i alla fall 
göra det trots att han inte vill.” (IP2) 
 
6.3 Möjligheter till självbestämmande 
 

När vi bad personalen att beskriva olika situationer när brukarna har självbestämmande eller inflytande 
framkom många möjligheter. Informanterna beskrev hur brukarna på gruppbostaden kunde välja sin egen 
mat, vad de ska baka, vilka kläder de skall ha på sig, hur städningen av brukarens rum skall utföras, vilka 
tider man kan titta på TV eller lyssna på musik. Utanför gruppbostaden nämndes möjligheten att fritt 
kunna röra sig samhället. Det kommenterades även att man som personal ibland får tyda brukarens 
kroppsspråk när förmågan till tal eller språk saknas. Möjligheterna till självbestämmande kan även 
bestämmas utifrån personalens förhållningssätt, och vissa svar pekade mot att förhållningssättet bland 
personal skiftade. Några svar som gavs var följande: 
 
”Ja definitivt. Matlagning, där dem gör sina egna matlådor. Det är hundra procent 
självbestämmande…att nu vill jag ha denna matlåda den här veckan…eh vilka rätter jag vill 
laga. Hur jag vill städa min lägenhet, då är det medbestämmande…att, var börjar jag? Är det i 
hallen, toaletten eller vardagsrummet…det bestämmer dem själva. Och sedan kläderna, vilka 
färger dem vill ha…men alltså då stöttar personalen, alltså dem bestämmer själva vilka kläder 
dem vill ha på sig men det måste ju vara rätt kläder för rätt väder.” (IP3) 
 
Vi ville gärna få vetskap om vad det är som påverkar självbestämmande utifrån organisatoriska 
begränsningar och ur ett individbehov. Den absolut mest återkommande kommentaren var personalen och 
deras bemötande. Informanterna kunde också utveckla ett resonemang kring hur tid och personal i relation 
till brist på tid med brukarna var en stor påverkansfaktor för individens självbestämmande. Det framhävdes 
även att det är viktig att brukarna får bestämma själv för att kunna öka graden självförtroende som i 
förlängningen leder till att man tar mer egna initiativ och utvecklar sitt självbestämmande. 
Begåvningsnivåer, brukarnas mående och ekonomi var också faktorer som starkt kunde påverka individens 
möjligheter och begränsningar. Ett par kommentarer vi fick var bland annat följande: 
 
”Det är vi, personalen som påverkar det till den största delen…hur vi är och hur vi bemöter 
dom…och det i sin tur beror ju på hur stressigt det är…ibland har vi inte tiden, nån kanske är 
sjuk eller att det kör ihop sig på nåt sätt. Då blir det svårt att vara professionell” (IP2) 
 
”Jaa det är…påverkar, ja det är väl både tid och personalåtgång, brukarens ekonomi…så, men 
vi har väldigt stort spelrum där när det gäller att försöka tillgodose deras önskemål, vi kan vara 
väldigt flexibla.” (IP7) 
 
6.4 Begränsningar till självbestämmande 
 

För att kunna göra en jämförelse med vilka möjligheter brukarna har till självbestämmande undersökte vi 
även vilka situationer som förekommer där brukarna inte har självbestämmande eller inflytande. Intressant 
var att en del av de svar vi erhöll visade att vissa moment på gruppbostaden som tidigare kommenterades 
som möjligheter till självbestämmande nu även kommenterades som begränsningar till självbestämmande. 
Personalen nämnde att strukturen på boendet var en starkt påverkande faktor. Personalen bestämde även 
väldigt mycket och i frågor som semester, duschning, köket, hygienen och läggtider var självbestämmandet 
starkt begränsat. Brukarna hade även stora begränsningar vid läkarbesök samt möjligheten att röra sig fritt i 
samhället. Schemat på gruppbostaden styrde det dagliga arbetet och även brukarnas fritidsaktiviteter där 
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brukarna ofta blir tvingade att genomföra aktiviteter mot sin vilja, då schemat styr verksamheten och dess 
utformning. En informant delgav oss sin åsikt om att brukarna dagligen kan ge uttryck för vad han/hon 
önskar, men att personalen ofta inte accepterar vad de vill och inte vill. Andra kommentarer kring 
begränsningar var exempelvis: 
 
”Det är massor. Att komma in någonstans där de inte får vara, att äta, att duscha, att raka sig, 
att gå på promenad, aktiviteter.” (IP2) 
 
”Köket, där får de inte vara med och skära och laga mat för köket har med hygien att att göra… 
och semestern för där har de inget självbestämmande, för där är det vi som sitter och bestämmer 
vad de ska göra... vi bestämmer det mesta för att de inte kan välja och bestämma själva.” (IP5) 
 
En viktig faktor som påverkar självbestämmandet på en gruppbostad är vart gränsdragningen om 
omsorgsansvaret ligger någonstans. När vi ställde denna fråga till personalen fick vi som svar att denna 
gränsdragning bestäms av personalgruppen. Vart man drar gränsen för brukarna varierar. Det saknas dock 
en enhetlig syn på vart gränsdragningen skall ligga och denna brist på samsyn skapar enligt informanterna 
problem inom personalgruppen och i förlängningen för brukarens utveckling av självbestämmande. En 
personal uttryckte sig så här: 
 
”Ja men vi har ju ett omsorgsansvar…så vi kan ju inte låta brukaren göra precis vad den vill 
utan vi har ett omsorgsansvar…om vi har en brukare som väger 150 kilo och som bara vill äta 
pizza och godis hela dagarna så går ju inte vi med på det…det finns inte en enhetlig syn hos 
personalen…en del säger ”ja men idag kan hon väl få ta en chokladbit, det är ju ändå påsk eller 
lördag” eller vad det nu kan vara liksom…ja det är alltid nånting…Brist på samsyn skapar 
problem, det är ju det vi tjafsar om hela tiden.” (IP6) 
 
Ibland måste man som personal ingripa i en brukares självbestämmande. Vi gav informanterna som 
frågeställning att beskriva vad som motiverar ett sådant ingripande. Svaren varierade kraftigt men det 
framstod som ganska klart att det starkaste motivet för ett ingripande var om brukaren skadade sig själv 
eller andra, alternativt om man slåss eller slår sönder saker. Andra händelser som enligt viss personal kan 
motivera ett ingripande i brukarens självbestämmande var om man inte kan hantera ordinerad medicin, 
alkohol, att man inte byter kläder eller städar sin lägenhet samt om man äter för mycket mat. Exempel på 
ingripande vi fick var följande: 
 
”Det har hänt, när en brukare gick med gamla kläder i tre veckor, hade ostädad lägenhet, drack för 
mycket alkohol…Då gick jag in som boendestödjare och sa att nu räcker det! Nu tar jag tröjan, tog tröjan 
och tvättade den, städade lägenheten och tog alkoholen under vilda protester. Den finns ju ändå en 
anledning till att man bor på ett LSS-boende. Det är det enda, att det är fara för liv och hälsa.” (IP3) 
 
”Om jag ser att en person kanske äter mer än vad hon borde göra p.g.a. av vikten försöker jag 
säga att det inte blir fika sen. Om det är en som sover alldeles för mycket på dagen efter 
jobbet…då går man in och väcker honom för annars kan han inte sova på natten. Så även om 
han vill fortsätta att sova så får han inte det då. Det motiverar jag med mitt omsorgsansvar.” 
(IP4) 
”Kastar saker. Kastar en mattallrik när de sitter och äter alla vid bordet, kan hamna på vem som 
helst. Det är det som är det mesta här. Fara för sig själv eller annan.” (IP5) 
 
 
6.5 Analys 
   
Ett gruppboende är boendestödjarnas arbetsplats samtidigt som det är brukarnas hem. Förr tog personalen i 
institutionella miljöer inte hänsyn till brukarnas individualitet, men nuförtiden är det viktigt att 
individanpassa hjälpen och ha förståelse för att man arbetar i brukarens hem. (Socialstyrelsen, 2010) 
Utöver de rumsliga gränser som boendestödjaren ändå måste överskrida blir det också ett intrång i 
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individens privata sfär och vardagliga rutiner.  Brukarnas vardag styrs av rutiner, vilket ur en aspekt är 
nödvändigt och positivt för brukarna samtidigt som det kan bli en begränsning i deras självbestämmande 
och därmed tolkas som paternalism. 
 
Ett tydligt exempel på en begränsning i självbestämmande är vid de tillfällen som rutiner inte följs på 
grund av brukaren berättade boendestödjarna att de skriver en avvikelse om brukaren inte vill utföra en 
viss rutin då den enligt schemat ska genomföras. Anledningen till att gruppboenden är så här pass 
rutinstyrda är på grund av den trygghet och säkerhet som detta skapar för brukarna. Men rutiner som hålls 
allt för hårt inskränker då även i brukarnas möjlighet till självbestämmande. För människor som inte har 
funktionsnedsättningar och inte bor på ett gruppboende är rutiner också en trygghet och en del av en 
normal vardag. Skillnaden är dock att ingen skriver några avvikelser om man inte följer sina rutiner, vilket 
det görs för brukarna. Som boendestödjare måste man alltså dokumentera de avvikelser som brukaren gör 
från planen. Kanske är det så att man som brukare vid ett visst tillfälle inte har lust att tvätta sina kläder 
utan hellre tittar på tv? Så kan nog alla människor känna i bland, och då vill man ju ha möjlighet att göra 
som man själv vill inom vissa gränser. Spontaniteten och friheten att göra sina egna val i vardagen likställs 
alltså i det här sammanhanget med avvikelse, vilket i sin tur kan få en begränsande effekt för brukarens 
självbestämmande och livssituation.  
            
Dock visade intervjuerna att olika boendestödjare har skiftande syn på vikten av att följa rutinerna. Vissa 
boendestödjare håller sig mer eller mindre strikt till vardagsrutinerna och anser att brukarnas möjlighet att 
få bestämma själva är viktigare än att följa schemat för dagen. Denna variation i förhållningssätt kan man 
tolka som en öppning till självbestämmande. Å andra sidan kan man uppfatta samma detta som en 
otrygghet för de boende, i stället för en öppning till självbestämmande. Om olika boendestödjare har skilda 
uppfattningar av vikten av att upprätthålla rutiner skapar det ju en oförutsägbar vardag för brukarna med 
oklara direktiv.  Vilken boendestödjare som arbetar påverkar alltså hur rutinerna kommer att följas för den 
boende och hur dagen kommer att se ut. 
         
Rutiner krävs onekligen för att vardagen ska fungera och om brukaren kanske aldrig vill tvätta skulle 
självbestämmandet kunna bli destruktivt. Men om brukaren konstant ska styras av rutiner finns det 
samtidigt en risk för en allt för paternalistisk miljö. Det här exemplet fångar boendestödjarens arbete: det 
ständiga avvägandet mellan att hjälpa och att styra. Hur avvägandet mellan hjälpande och styrande 
gestaltas i praktiken tycks också påverkas av personalens kulturella bakgrund, utbildning och ålder enligt 
informanterna. Även de boendes kulturella bakgrund, utbildning och ålder påverkar hur personalen 
förhåller sig till de boende. Utifrån intervjuerna har vi upplevt att personalen utgår dels från sig själva dels 
från de boende i arbetet. Faktorer som boendestödjarens egen personlighet, förmåga till lyhördhet, 
bakgrund, kultur mm. får därför konsekvenser för möjligheten till självbestämmande för den boende. Även 
boendestödjarnas uppfattning av brukarens förmågor skapar möjligheter eller begränsningar. Utifrån 
personalens bedömning av brukarens kompetens kan brukare få mer eller mindre möjlighet till 
självbestämmande. 
         
Det ovanstående visar att gruppbostadens riktlinjer och den boendes genomförandeplan hamnar mer i 
bakgrunden och att det är boendestödjarna själva som i slutändan hittar sitt personliga förhållandesätt och 
arbetssätt gentemot  respektive brukare.  Detta beskrevs även som ett problem boendestödjarna sinsemellan 
då de inte bemöter brukarna på samma sätt. Vi tolkar detta som att boendestödjarna har ett behov av ha 
ständiga diskussioner om en gemensam syn på gränser och förhållningssätt under personalmötena i stället 
för att enbart diskutera frågorna sinsemellan under arbetet med brukarna.  
          
Vi hade till en början en bild av att empowerment symboliserade “ det goda sociala arbetet” med brukarna 
och att paternalismen stod för motsatsen, ett slags förtryck som härstammat från institutionernas tid. Men 
under uppsatsens gång och efter att ha gjort intervjuer med boendestödjarna har vår uppfattning förändrats. 
           
Forskare som exempelvis Starrin (2007)  beskriver just hur empowerment handlar om det goda 
förhållningssättet till brukaren och att det paternalistiska sättet att förhålla sig är bedrägligt och att 
personalen eller överheten bara bryr sig om brukarna så länge det tjänar deras egna intressen. Denna 
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uppfattning delade vi också med Starrin tills dess att vi hade gjort intervjuerna med boendestödjarna själva. 
Då framkom en betydligt mer nyanserad bild än den Starrin och vissa andra forskare hade framställt.  
        
Empowerment och paternalism anser inte vi längre är varandras motsatser. Ur en synvinkel kan man se ett 
gruppboende som en paternalistisk miljö med regler, en hierarki, reglerad handlingsfrihet för brukarna mm. 
Men ur en annan synvinkel kan man se ett gruppboende som den miljö där brukarnas intressen verkligen 
kan tas tillvara på och empowerment kan fungera som en ledstjärna. De inskränkningar och åtgärder som i 
bland måste göras i brukarnas vardag syftar ju faktiskt till att beskydda eller främja deras välfärd, trots att 
dessa åtgärder ibland kan inskränka friheten.  
      
Boendestödjarna som arbetar på ett gruppboende har ju som uppgift att stötta och hjälpa brukaren i 
vardagen med sådant som denne inte skulle kunna klara på egen hand. Arbetet kan även innebära att 
boendestödjaren begränsar brukarens självbestämmande utifrån hans/hennes förmåga att fatta beslut. Att 
då tala om paternalism som något enbart negativt för brukaren anser vi ger en allt för onyanserad och 
orättvis bild av verkligheten och boendestödjarnas arbete.  Hur skulle ett gruppboende fungera utan regler, 
en hierarki, utan boendestödjare som i bland måste inskränka i självbestämmandet om det är negativt för 
brukaren osv.? 
      
Diskussionen om paternalism sträcker sig också längre än bara till personer med funktionsnedsättningar. I 
vårt samhälle regleras exempelvis alkohol, droger och lagen om bilbälte för alla medborgare. Givetvis är 
personer med funktionsnedsättningar en särskilt utsatt grupp då de inte alltid själva kan ta tillvara på sina 
egna intressen och att de i historien har utsatts för förtryck, men vår poäng är att paternalism inte bara 
omfattar miljöer som gruppboenden utan även samhället i övrigt. Alla medborgare måste följa lagar och 
förordningar, vilket i sig skapar en naturlig under och överordning. Så länge denna under och överordning 
syftar till individens bästa anser vi att man kan rättfärdiga en viss paternalism.  
 
 
7. Diskussion 
 
7.1 Våra slutsatser i förhållande till tidigare forskning 
 

Våra slutsatser stämde överrens med tidigare forskning beträffande hinder för självbestämmandet där 
motstridiga krav och dilemman mellan rutiner, regler och arbetssätt uppstår mellan personal och boende. 
Även behovet av samsyn, ökad kunskap mm stämde överrens med den tidigare forskningen. De skillnader 
som vi däremot kom fram till var beträffande begreppsdiskussionen om paternalism och att vissa forskare 
anser att paternalism är nödvändigt och andra inte, samt hur man genom olika tolkningar av begreppet 
därmed kan uppfatta boendestödjarnas styrande arbetssätt som negativt eller positivt.  
 
7.2 Metod- och teoridiskussion 
  
Då vi har fungerat både som ett mätinstrument och uttolkare i analysen har vi upplevt det som en fördel att 
vi har tidigare kunskap av fältet. Dock har detta medfört en risk för skevhet och att vi är medvetna om att 
vår uppsats inte kan bli helt objektiv. Däremot var vi noga med att inte diskutera våra tidigare erfarenheter 
eller vår syn på personalens arbete inför intervjuerna. Först vid sammanställandet av resultatet och 
analysen diskuterade vi dessa frågor.  
        
Beträffande urvalet så var det verksamhetschefen som gjorde urvalet av respondenter. I och med detta 
finns det en risk att detta kan ha påverkat resultaten. Dock var alla intervjupersoner anonyma och vi 
förklarade att vi inte skulle presentera resultaten eller uppsatsen för vare sig intervjupersonerna eller för 
verksamhetschefen.  Anledningen till detta var att vi ville minimera riskerna med att få svar som 
intervjupersonerna tänkte att deras chef skulle vilja höra. 
         
Man kan tänka sig att respondenterna skulle vilja framhäva sig som “icke-paternalistiska” och därför bara 
belysa de situationer då de ger brukarna möjlighet till självbestämmande osv, men vi anser att vi fick 
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nyanserade svar på frågorna.  När vi formulerade våra intervjufrågor hade vi också i åtanke att inte 
använda ord som paternalism eller andra värdeladdade ord. Vi försökte i stället ställa frågor där 
intervjupersonerna skulle kunna ge konkreta exempel på hur dem arbetar med brukarna. Vissa av svaren 
var av en mer resonerande sort och vi tolkade det som att respondenterna inte hade några direkt givna svar. 
Vi uppfattade också somliga svar från respondenterna som att de själva kände sig paternalistiska i olika 
situationer och att detta kunde ge upphov till dilemman. 
         
I efterhand var vi tacksamma för att vi hade gjort en kvalitativ undersökning just på grund av den här 
anledningen. Hade vi gjort en kvantitativ undersökning med färdiga svarsalternativ hade vi missat mycket 
av de här resonemangen som intervjupersonerna förde. Vi fick en känsla av att intervjupersonerna “tänkte 
högt”. Det var uppenbart att frågorna om självbestämmande, gränsdragningar osv. hade diskuterats tidigare 
men att frågorna skapade fler nya frågor och funderingar.  
         
Att vi har dragit tidigare nämnda slutsatser i analysavsnittet kan bero på att vi har haft tolkningsföreträde, 
vilket får som konsekvens att vi letat just efter svar som kan besvara våra frågeställningar och teorierna om 
empowerment och paternalism. Hade vi valt andra teorier eller andra utgångspunkter kanske vi hade tolkat 
svaren annorlunda. Nu är det möjligt att vi har “sett det vi vill se”. Med tanke på den tidigare forskning 
som vi har studerat innan intervjuerna har vi också skapat oss en bild av hur fältet ser ut, parallellt med vår 
förförståelse. Å andra sidan så har vår tidigare uppfattning av begreppet paternalism förändrats. Efter 
intervjuerna och under analysarbetet diskuterade vi den tidigare uppfattning vi hade av empowerment och 
paternalism som varandras motsatser.  Denna uppfattning förändrades med tiden och våra slutsatser fick en 
annan vändning än vad vi först hade tänkt oss. När vi applicerade teorier på verkligheten ändrades vår syn 
på teoriernas innebörd. Till en början trodde vi att våra föreställningar om begreppen utifrån den tidigare 
forskningen skulle stämma bra överrens med verkligheten och att teorierna på ett enkelt sätt skulle kunna 
kopplas till boendestödjarnas arbete. Men efter intervjuerna och inför analysarbetet fick vi revidera våra 
tidigare uppfattningar. Empowerment och paternalism ansåg vi inte längre var varandras motsatser, så som 
vi hade tolkat det utifrån många tidigare forskares studier. Vi började i stället tänka att boendestödjarnas 
yrkesroll inte enbart kunde vara svårt p.g.a. man måste vara både hjälpande och styrande utan även p.g.a. 
av den miljö som ett gruppboende faktiskt är. Gruppboendet symboliserar själva ramverket för 
boendestödjarnas arbete, och även om boendestödjarna kan vara mer eller mindre bra på att låta brukarna 
bestämma själva skulle man också vilja undersöka hur reglerna och rutinerna på gruppboendet påverkar 
boendestödjarnas arbete.  Kanske kan det vara så att en allt för paternalistisk miljö skapar paternalistiska 
boendestödjare? Kanske kan en paternalistisk miljö med empowerment och gemensamma regler gentemot 
brukarna skapa stöttande och hjälpande boendestödjare? Vår tidigare tanke att boendestödjarna har en svår 
yrkesroll på grund av brukarnas olika förmågor kanske i stället handlar om oklara direktiv och 
arbetsförhållandena på gruppbostaden? 
          
Slutligen har vi tolkat begreppet empowerment som ett positivt och modernt begrepp medan paternalism 
känns förlegat och för tankarna tillbaka till institutionernas tid. Vi saknar ett begrepp som skulle kunna 
beskriva den styrande delen av boendestödjarnas arbete och gruppbostadens i bland begränsande miljö, 
men i en mer positiv bemärkelse. Den paternalism som finns i det här sammanhanget har ju egentligen som 
syfte att hjälpa och inte förtrycka brukarna. 
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det vore intressant med forskning utifrån en gruppbostads verksamhetsarbete för att se hur regler, riklinjer 
mm. påverkar brukarnas möjligheter till självbestämmande. Även en diskussion/ studier kring ett nytt 
begrepp rörande boendestödjarnas arbete, i stället för att använda begreppet paternalism. 
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INTERVJUGUIDE     Bilaga 1 
 
 
Inledande frågor 
 

• Ålder? 
• Utbildning? 
• Antal år i yrket? 
• Kön? 
• Hur många boendestödjare är anställda på gruppboendet? 
• Hur många boendestödjare arbetar tillsammans under ett arbetspass? 
• Hur många boende är en boendestödjare ansvarig för under sitt arbetspass? 

 

1. Personalens syn på självbestämmande  
 
- Vad innebär begreppet självbestämmande för dig? 
- Tror du att begreppet självbestämmande tolkas olika bland personalen?  
- Tror du att brukarna har en annan syn på begreppet? 
- Beskriv hur du ser på självbestämmande när det gäller personer med 

utvecklingstörning? 
- Diskuterar ni brukarnas rätt till självbestämmande i personalgruppen på 

konferenser eller APT? 
- Får du utbildning eller stöd i hur man kan tänka eller utveckla 

självbestämmandet hos personer med utvecklingstörning? 

 
 

2. Normaliseringsarbetet 
 

- Finns brukarnas självbestämmande med i genomförandeplanen?  
 

- Hur ser brukarnas självbestämmande eller inflytande ut vad gäller: 
 

 Kost, måltider, matlagning? (när, hur, var?) 
 Inköp och val av kläder? 
 Tvätt och städning? 
 Fritidsaktiviteter och intressen? 
 Att vistas i de gemensamma utrymmena? 

 
- Vad behöver brukarna för stöd för att utöva självbestämmandet?  

 
- Arbetar du/ni för att främja självbestämmandet hos de utvecklingsstörda? 
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INTERVJUGUIDE     Bilaga 1 
 
 

3. Möjligheter till självbestämmande     
 

- Beskriv olika situationer när brukarna har självbestämmande eller inflytande! 
 
- Vad påverkar självbestämmandet? Ge gärna exempel utifrån organisatoriska 

begränsningar och ur ett individperspektiv. Kan t.ex. rutiner, personal mm. 
påverka självbestämmandet? 

 
 

4. Begränsningar till självbestämmande 
 

- Beskriv olika situationer när brukarna inte har självbestämmandet eller 
inflytande och varför! 

 
- Beskriv vad som motiverar ett eventuellt ingripande i brukarens 

självbestämmande?  
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 INFORMATIONSBREV    Bilaga 2 

 

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser socionomprogrammet termin 6 på socialhögskolan i Stockholm. För 
närvarande arbetar vi med vår C-uppsats och syftet med vår studie är att undersöka hur boendestödjare på 
ett gruppboende för personer med utvecklingstörning resonerar kring möjligheter och eventuella 
begränsningar till självbestämmande för brukarna. 

Intervjuerna kommer att ske individuellt och du kommer att garanteras anonymitet. Vid intervjutillfället får 
du själv bestämma plats för intervjun. Det är även möjligt att avbryta deltagandet när som helst under 
studiens gång. Vi kommer att använda oss av en intervjuguide med några specifika teman och 
övergripande frågor att utgå ifrån. Intervjuerna kommer att spelas in på bandspelare och materialet 
kommer efter transkriberingen att raderas. Själva intervjun kommer att ta ca 40 minuter. I detta 
informationsbrev bifogar vi även intervjuguiden så att du kan förbereda dig inför intervjun. 

Vi hoppas att du har intresse och möjlighet att medverka i vår studie. Om du har frågor angående studien är 
du välkommen att kontakta oss. 

  

  

Tack på förhand! 

 

Cecilia Du Rietz   Marie Lang-Karlsson 

 
 


