
 

Strävan efter den godtagbara måltiden 
En kvalitativ studie om mat, makt och självbestämmande på gruppbostad för personer med 
funktionsnedsättning    

Authors: Jonas Milton & Anette Andersson 

Handledare: Kitty Lassinantti 

Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete, 15 hp. Ht -13 

Nyckelord: funktionsnedsättning, gruppbostad, makt, mat, LSS. 

 

 

Authors: Jonas Milton & Anette Andersson 

Supervisor: Kitty Lassinantti 

Keywords: disability, group housing, power, food, LSS. 

 



 2 

SAMMANFATTNING 

Syfte med denna uppsats är att undersöka hur personalen på två gruppbostäder, enligt Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, utformar stöd gentemot de boende på 
gruppbostäderna. Avgränsningen är dragen till att undersöka matsituationen där denna är 
uppdelad i de fyra delarna: planering, inhandling, matlagning och måltiden som social 
konstruktion. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer med 
personal från gruppbostäderna och fokus är att undersöka huruvida de boende får vara 
delaktiga och självbestämmande i matsituationen. Det framkommer i undersökningen att 
förhållandet mellan boende och personal är komplext och att personalen påverkar de boende 
på explicita såväl som implicita sätt. Då stödet som erbjuds till stor del grundar sig i en 
normalisering så påverkas de boende bland annat till att tillaga varierad kost samt att äta 
nyttig mat. Resultatet avslöjar även vissa aspekter av hur de boende kan motverka personalens 
påverkan. De boende kan exempelvis undvika att äta upp grönsaker som personal lagt upp på 
tallriken. Även om personalen belyser de boendes självbestämmanderätt som något självklart 
framgår en annan tolkning utifrån deras beskrivningar av hur stödet utformas. En diskussion 
förs bland annat om ett paternalistiskt förhållningssätt där personalen, som expert, beslutar 
eller påverkar till önskvärda beslut. Slutsatsen är att personalen explicit påtalar de boendes 
självbestämmanderätt och delaktighet men att det i beskrivningar av hur stödet utformas ofta 
framkommer paternalistisk omsorg där personalen till stor del påverkar och bestämmer. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine how the personnel, who are the caregivers, create a 
support plan for disabled people in a special type of group housing. To be exact, the 
examination focuses on four different activities related to food. These are projection, 
purchasing, cooking and eating. The empirical material was gathered by doing qualitative 
interviews with the personnel and, apart from the activities related to food, focus was also 
given to the disabled people’s participation and right to make decisions by themselves. The 
result of the study was that the relationship between the disabled people and the personnel is 
complex because their right to make decisions by themselves is not always compatible with 
good care. The personnel express different ways of influencing the disabled people to eat 
healthier and to try a variety of dishes. The result also reveals some ways that the disabled 
people can escape the influences of the personnel, for example by refusing to eat the 
vegetables that the personnel put on their plate. The conclusion of the study shows that the 
personnel often talk about the disabled people’s right to decide for themselves. But 
descriptions of how the help is formed shows that it is the personnel that often decides and 
influence the disabled persons to make certain choices. 
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1.	  Inledning	  
Detta är en intervjustudie om mat, makt och social omsorg. För de allra flesta människor är 
mat och måltiden en ständigt närvarande del av vardagslivet. Mat är ett grundläggande 
mänskligt behov och tillgång till rätt slags mat, i rätt mängd, är nödvändig för människans 
överlevnad. Mat handlar dock om mer än bara det biologiska behovet, mat har även en stor 
sociokulturell betydelse. I vårt dagliga liv organiseras och struktureras måltiden i vissa 
mönster och ritualer flera gånger per dag, året runt under hela vår livstid. Utifrån denna 
struktur kring ätande i form av måltider utformar människor normer, rutiner och vanor som är 
kopplade till den kultur och det samhälle de lever i (Fjellström, 2001, s.198). Det finns 
forskning som starkt framhåller att mat och måltider betyder olika saker för olika människor. 
”En del människor prioriterar hälsan, andra njutning och somliga är enbart intresserade av att 
bli mätta med minsta möjliga praktiska besvär” (Lórange Fürst, 1995, s. 12-23). Tillgång till 
mat och ekonomiska möjligheter d.v.s. yttre villkor har alltid påverkat och begränsar alla 
människors valmöjligheter kring kosthållning (Fjellström, 2001, s. 198). 

Att leva med någon form av funktionsnedsättning kan innebära att man har 
begränsade förmågor att själv tillgodose sina behov inom olika områden, något som också på 
olika sätt kan påverka möjligheten att tillreda mat och inta måltider. På grund av detta kan 
vissa personer behöva hjälp och stöd med bland annat matrelaterade situationer. För de 
personer som bor i en gruppbostad enligt Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade (1993:387) (LSS) kan stödinsatser till boende bestå av olika former av stöd 
och hjälp med mat och måltider, som en del av den dagliga omsorgen. Sedan lagen LSS 
(1993:387) kom 1994 har politiken i Sverige för personer med funktionsnedsättning inneburit 
en ökad betoning på individen inflytande, delaktighet och egenmakt. Utvecklingen har 
formellt sett stärkt den enskildes möjligheter att utforma sina egna livsmål. I praktiken kan det 
dock uppstå motsättningar då den enskildes idéer måste stämma överens med de dominerande 
normerna och idealen som finns i organisationens struktur. Arbetet vid en gruppbostad 
innebär att vara del av en människovårdande verksamhet, med en särskild omsorgsideologi.  
Denna ideologi betonar att omsorgen ska bestå av behandling, förbättring och förändring till 
det normala. (Ineland, Molin & Sauer, 2009, s. 44) Personalens omsorgsansvar är bland annat 
att se till att de boende får den hjälp och det stöd de behöver i matsituationer. Denna omsorg 
kan dels handla om en rättighet till näringsmässigt bra mat, sociala sammanhang vid matintag 
och struktur på vardagslivet. Det omsorgsansvar personalen har skall dock ske utifrån respekt 
för självbestämmanderätten. Hur omsorgstanken ska vävas samman med de boendes 
självbestämmande är ett pågående dilemma för personalen i arbetet med personer med 
funktionsnedsättning. (Ineland et al., 2009, s. 46) 

Att undersöka hur stödet vid olika matrelaterade situationer såsom planering av 
inköp, att handla, att laga mat och inta måltider beskrivs av personal är viktigt. Detta kan ge 
en bild för vilka förutsättningar av delaktighet och självbestämmande som kan finnas för 
personer som bor på LSS-gruppbostäder. Denna intervjustudie vill undersöka hur personal 
utövar makt och hur makt förhandlas med de boende i det dagliga omsorgsarbetet, med fokus 
på matrelaterade situationer. Vår ambition och förhoppning är att denna studie kan leda till 
ökade kunskaper kring arbetet med personer med funktionsnedsättningar på gruppbostäder 
och på vilket sätt maktförhållandena i matrelaterade situationer kan uppstå. 
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1.1 Bakgrund 
Boendesituationen är av central betydelse för alla människors livsvillkor. I detta avsnitt följer 
en kort beskrivning av hur boendeformerna för personer med funktionsnedsättning i Sverige 
har förändrats genom historien. Förändringar i synen på denna grupp kommer dock inte att 
beröras men ett konstaterande kan göras kring att stigmatisering, nedvärderande attityder, 
diskriminering eller bristande tillgänglighet i samhället har varit och är till viss del ännu idag 
en del av vardagen för denna grupp (Lindqvist, 2009, s.40). För utveckling av forskning som 
tar upp attityder till och synen på personer med psykiska funktionshinder se Lundberg (2010). 

Under senare delen av 1800-talet fanns så kallade fattiggårdar i Sverige. Där bodde 
alla kategorier av människor såsom rörelsehindrade, blinda, döva, utvecklingsstörda, gamla 
och sjuka. En värdfamilj eller föreståndare fanns som höll ordning och ansvarade för 
fattiggårdens skötsel. Alla fick efter förmåga arbeta och bidra till hushållet genom jordbruket. 
I Sverige uppkom i början på 1900-talet olika synsätt vilket medförde att man började 
särskilja på olika kategorier av människor. Det ledde till att nya fattiggårdar organiserandes 
efter särskiljanden i olika former av handikapp. Nya institutioner började byggas med 
specifika inriktningar. I Stockholm fanns tre exempel på olika institutioner såsom Manilla 
skolan för dövstumma, Tomteboda för blinda och Eugeniahemmet som gick under 
benämningen vanföreanstalt eller idiotanstalt och var för utvecklingsstörda (Paulsson & 
Ringsby Jansson, 2008, s. 40). 

Under 1950-talet förändrades synsättet framförallt på barn och ungdomar med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Föreningen för utvecklingsstörda, FUB, bildades och 
var bland annat drivande kring att ersätta de stora institutionerna med byggnader i mindre 
skala. 

Under 1960-talet när televisionen fick genomslagskraft som ett nytt medium 
synliggjordes svårt rörelsehindrade och flerhandikappade som bodde på institutioner.  En stor 
publik fick tydligt se att deras boendeförhållanden och livsvillkor på institutionerna var 
miserabla. Via en insamling från ett tv program kunde sedan en stiftelse bygga 280 lägenheter 
med dygnet runt service på 13 orter i Sverige, som kommunerna senare tog över ansvaret för. 
1968 stiftades en ny omsorgslag ”Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda” som ersatte den 
gamla lagen ”Vården av sinnesslöa”. När den nya lagen trädde i kraft bedömdes 
utvecklingsstörda inte bara behöva vård utan även arbete/sysselsättning, fritidsverksamhet, 
och annan social service. Skolplikten kom att gälla även för denna grupp och nya 
träningsskolor och dagcentra uppkom (Paulsson & Ringsby Jansson, 2008, s. 40 ff ). 

I och med att samhället förändrades och att de materiella och ekonomiska 
förutsättningarna förbättrades för hela befolkningen förändrades även inställningen till 
personer med funktionsnedsättningar (Lindqvist, 2009, s. 20). Under 1970 talet började man 
skönja en viss förändring i livsvillkoren för dessa individer. Socialpolitiken utvecklades och 
man började ifrågasätta attityder i samhället gentemot personer med funktionsnedsättning.  I 
slutet av 1970 talet började de funktionshindrade flytta ut från anstalter till gruppbostäder. 
Utvecklingen kom att fokusera på att betona dessa individers rättighet till ett normalt liv. 
(Paulsson & Ringsby Jansson, 2008, s. 44) 

Under åren har normaliseringsbegreppet i politiken kring målgruppen försvunnit och 
blivit ersatt av begrepp såsom full delaktighet, jämlikhet, människors lika värde, ett samhälle 
för alla och självbestämmande. Ett slags rättighetsperspektiv kom att ligga till grund för den 
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nya lagen ”Lagen om stöd och service till funktionshindrade” (1993:387) som stiftades 1994. 
De personer som omfattas av lagen är de funktionshindrade som anses ha de största 
svårigheterna i det dagliga livet. (Lindqvist, 2009, s. 20) 

Under de senaste decennierna har boendevillkoren för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar dramatiskt förändrats i Sverige, såväl som i många andra delar av 
västvärlden. I offentliga utredningar samt i forskning har man betonat vikten av ett ”eget 
hem” och att ingen annan enskild faktor har så stor betydelse för känslan av identitet som att 
ha en egen bostad (SOU, 1991:46, s. 240). Genom att ha ett eget hem finns det förutsättningar 
för människor att kunna utveckla en identitet, få inflytande i sin livssituation, skapa relationer 
till andra och känna sig delaktiga i samhället. De nya boendeformerna som utvecklades skulle 
förmedla småskalighet, individualisering, frihet och avsaknad av social kontroll. Det vill säga 
motsatsen till vad institutionerna var. (Ringsby-Jansson, 2002, s. 261) Utgångspunkten bakom 
dessa förändringar har varit att människor med omfattande behov av stöd och hjälp i sin 
vardag, inte ska leva i boendemiljöer avskiljda och isolerade från det övriga samhället. Det 
ska i stället ges möjlighet att bo i egna hem med tillgång till vanliga sociala aktiviteter i 
samhället. (Lindqvist, 2009, s. 21) 

Antalet gruppbostäder har ökat markant sedan början av 90-talet och det har blivit 
den vanligaste boendeformen för vuxna med funktionsnedsättning. Gruppbostaden kan ses 
som en blandform med inslag av både ett privat hem och institution. (Ineland et al., 2009, s 
158) 

Gruppbostad	  
Idag finns det i huvudsak tre olika boendeformer. Dessa är enskild bostad, servicebostad och 
gruppbostad för psykiskt funktionsnedsatta. Det finns inga tydliga definitioner för var och en 
av dessa boendeformer. Det som skiljer de olika boendeformerna är graden av 
personalnärvaro och graden av gemensamma lokaler, aktiviteter och hushåll. (Ineland et al., 
2009, s. 159) Socialstyrelsen (2010) visar att drygt 22 900 personer hade någon slags form av 
boendeform för vuxna enligt LSS, varav 97 % hade insatsen bostad med särskild service och 
de resterande 3 % hade insatsen särskilt anpassad bostad för vuxna. 

Gruppbostäder och dess verksamhet innefattas av en så kallad människovårdande 
organisation. Detta innebär att omsorgen är formad för att på olika sätt behandla, förändra 
eller utveckla människor i enlighet med rådande ideologi. Kännetecknade för 
människovårdande organisationer är att de med hjälp av olika metoder och teknologier strävar 
efter att förändra människors förutsättningar och situationer till de bättre. (Ineland et al., 2009, 
s.44) 

Det finns kulturella föreställningar i vårt samhälle om hur ett hem ska vara eller bör 
vara. Genom att lyfta fram denna aspekt får personalen på gruppbostäder en central roll som 
bärare av en ideologi om hemmet. Arbetet handlar om att stötta människor att leva i och att ta 
hand om sitt hem, vilket inte kan göras utan att man samtidigt uttrycker vad ett hem bör vara. 
Vad som kan anses vara ett ”bra hem” är dock ingenting som är fastställt i formella regler och 
riktlinjer vilket innebär att personalen många gånger är hänvisade till att hämta sina idéer från 
outtalade normativa föreställningar om hur saker och ting ska vara. Personalen på 
gruppbostäder har utifrån sin institutionella maktposition också stora möjligheter att definiera 
hemlika förhållanden och i vilken form att ge omsorg, medan de boende utifrån sin position 
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som hjälpmottagare är i en mer utsatt position. Detta är en utmaning för personalen att ge god 
kvalitet på omsorg för individen samtidigt som de ska värna den enskildes självbestämmande 
och integritet vilket är ett etiskt dilemma som personal vid en gruppbostad delar med andra 
som arbetar inom människovårdande yrken. (Sjöström 2008, s. 77-78)  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur personal utövar makt och hur makt 
förhandlas med de boende i det dagliga omsorgsarbetet, med fokus på matrelaterade 
situationer.   Studien syftar till att lyfta fram hur personalens förhållningssätt, förhandlingar 
och strategier i matrelaterade aktiviteter begränsar eller möjliggör delaktighet och 
självbestämmande för personer som bor på en gruppbostad. Centrala frågeställningar för 
studien är: 
 

• att synliggöra om och i så fall hur personal vid LSS boende beskriver och 
påverkar matrelaterade situationer på gruppbostäder.  

• att beskriva hur personalen skildrar de boendes självbestämmande och 
delaktighet i matsituationens olika delar. 

• att framställa hur beslut fattas och på vilket sätt personalen anser att de boende är 
med i beslutsprocessen i matrelaterade situationer.  

1.3 Uppsatsens disposition 
I bakgrunden har vi en kort beskrivning av hur man tidigare har behandlat och förvarat 
personer med funktionsnedsättningar i Sverige, sedan en del om gruppbostadens uppkomst 
för att ge en introduktion till det empiriska fält som denna studie behandlar. Efter bakgrunden 
följer en beskrivning av tidigare relevant forskning som utmynnar och preciserar vår 
forskningsfråga och studiens frågeställningar. Därefter följer en beskrivning av den teoretiska 
referensram och viktiga begrepp som studien utgår ifrån när analysen av datamaterialet 
genomförts. Vidare följer en beskrivning av studiens metod, genomförandet, analysmetod 
samt metodologiska överväganden. Sedan följer resultatredovisningen, i förhållande till 
tidigare forskning och avslutas med en summering. Studien avslutas med ett 
diskussionsavsnitt där resultatet diskuteras utifrån studiens teoretiska referensram och de 
valda begrepp som tidigare har framställt.  

2.	  Tidigare	  forskning	  
Denna forskningsöversikt redogör för ett antal studier på temat mat och LSS-boenden. Det är 
inte en heltäckande genomgång av forskning som presenteras utan ett urval av forskning som 
vi ansett vara relevant utifrån syfte och frågeställningar för denna studie.  

Inledningsvis behandlar detta avsnitt den forskning som belyser ämnet matrelaterade 
aktiviteter för boende i LSS-bostäder, för att därefter fokusera på den forskning som är 
specifik för livsvillkoren för boende på gruppbostäder. 

I första hand användes sökmotorn DIVA för att kunna genomföra denna 
forskningsöversikt, vilket vi har haft tillgång till via Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida. 
Olika kombinationer av sökord har använts: Food, foodintake, intellectual disability, 
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funktionshinder, människor med funktionshinder, boende, gruppboende, gruppbostad, 
gruppbostäder, utvecklingstörning, utvecklingsstörd, mat och boende, mat, hälsofrämjande, 
hälsa, självbestämmande, delaktighet, inflytande, livsvillkor, normaliseringsprocess, makt och 
normaliseringsarbete. 
De kriterier som var utgångspunkten vid informationssökningen var att avhandlingarna eller 
forskningsartiklar skulle vara skrivna på svenska, norska eller engelska och att studierna 
skulle vara genomförda i Norden. Anledningen till denna avgränsning är internationell 
forskning absolut kan vara relevant men denna är för omfattande för att beröra i uppsatsen. I 
sökningen har även en avgränsning gjorts till studier publicerade mellan åren 1998 och 2010. 

En central frågeställning i studien är att synliggöra hur personal vid LSS boende 
beskriver och påverkar matrelaterade situationer på gruppbostäder. Päivi Adolfsson har i sin 
avhandling “Food Related Aktivities and Food Intake in Every Day Life among People with 
Inellectual Disabilities (2010) undersökt och beskrivit matrelaterade aktiviteter för 32 män 
och kvinnor som bor i LSS-bostäder. Studien har använt sig av deltagande observationer, 
kostregistreringar, BMI1- mätning och fysisk aktivitet hos deltagarna. Avhandlingen är 
uppdelad i fyra olika delstudier där den första inleds med att undersöka matvanor, ätande och 
måltidsmönster. Författarens slutsatser kring detta var att de viktigaste energikällorna som 
deltagarna hade kom från mjölk-, bröd- och köttprodukter men att de även hade ett högt 
energiintag från bullar, kakor, saft och läsk. Ett fåtal av deltagarna hade det rekommenderade 
dagliga intaget på 500 gram frukt och grönsaker.  

Den andra delstudien studerade hur arbetet kring maten organiserades för boende. 
Fyra olika praxis kunde författaren uppfatta när detta studerades, det första var att individen 
var självständig och skötte arbetet själv och då bestod måltiderna mest av färdigrätter, få 
färska ingredienser och innehöll oftast mindre C-vitamin men mera socker. Andra praxisen 
som framstod var att individen samarbetade med personalen, där bestod måltiderna av 
halvfabrikat och grönsaker och frukt förekom oftare än de övriga. Tredje praxisen, som var 
den som var minst vanligt förekommande, beskrev att personalen styrde allt som innefattade 
det matrelaterade arbetet. Detta innebär att personalen talade om exakt vad som skulle göras 
och individerna gjorde det som sades. Fjärde och sista praxisen innebar att personalen skötte 
allt, vilket var den mest vanliga, då den förekom där individerna saknade fysiska möjligheter 
att delta själva eller saknade intresse. Deras måltider bestod oftast av lågt energiinnehåll, trots 
att man inte använde halvfabrikat i någon större utsträckning. Den tredje delstudien 
undersökte de sociala aspekterna som sker i samband med mat och måltider. Vad som 
konstaterades var att frukost och middagar intogs utan sällskap för deltagarna i studien, lunch 
och mellanmål intogs oftast på den dagliga verksamheten med andra deltagare. 
Boendepersonal deltog sällan i måltider även om de organiserades gemensamt och om de 
boende ville ha gemenskap vid måltider berodde detta på i vilken utsträckning personalen 
hade tid. Sammanfattningsvis bestod sociala sammankomster vid måltiderna främst av andra 
personer med utvecklingsstörning eller personal, vänner och släktingar förekom mera sällan 
vid måltiderna. Den fjärde delstudien var en studie kring två enskilda individer i 
studiegruppen som hade det högsta och det lägsta BMI. Studien intresserades sig för hur 

                                                
1 BMI, som står för Body Mass Index, visar relationen mellan vikt och längd och är ett mått som används för att 
påvisa allt mellan undervikt och övervikt. 



 9 

personalens arbetssätt påverkade måltidsmönster för dessa individer. Eftersom denna studie 
har använt sig av metodansatsen deltagande observation samt kostregistreringar i huvudsak, 
och författaren haft ett fokus i sin studie som utesluter personalens upplevelser kring arbetet i 
dessa matrelaterade situationer vill vi med denna studie bidra till att fylla den kunskapslucka. 
Genom att synliggöra personalens upplevelser av sitt arbete kring matrelaterade studier kan 
denna studie förmedla en bild av vilka förutsättningar personalen upplever att de kan erbjuda 
de boende i LSS-gruppbostäder. 

2.1 Makt, inflytande och delaktighet 
Utifrån syftet med denna uppsats är det även relevant att undersöka hur lagen som stöd och 
service har implementeras av personal, med tanke på att lagen uttrycker att boende ska ha full 
delaktighet och inflytande i sin vardag (LSS 1993:387). Denna studie kommer att beröra de 
boendes delaktighet och självbestämmande i matrelaterade situationer samt diskutera 
maktförhållanden.  

Ett flertal studier som gjordes under 1990-talet och i början på 2000-talet kom att 
intressera sig för livet i de nya gruppbostäderna. Utgångspunkten för många studier, som 
exempelvis studierna av Mallander (1999) Sandvin (1998) Olin (2003) samt Ringsby-Jansson, 
(2002) var att undersöka hur den nya socialpolitiken för målgruppen uttrycktes genom 
integrering, självbestämmande och delaktighet i det vardagliga praktiska sociala arbetet. 
Studierna problematiserar hur en gruppbostad ska kunna tillgodose egna val, trygghet och 
självständighet för de boende då det organisatoriska omsorgsarbetet innebär formella och 
icke-valda relationer, regler och rutiner etc. Ett annat tema i dessa studier har varit att 
beskriva och analysera på vilket sätt normaliseringsarbete och integrering i samhället för 
dessa individer har främjat deras livsvillkor i samhället. Normaliseringsprincipen har en 
grundidé att funktionsnedsatta personer bör få uppleva levnadsmönster och vardagsvillkor 
som ligger så nära andra människors i samhället som möjligt (Nirje, 2003). 

Mallanders avhandling” De hjälper oss till rätta. Normaliseringsarbete, 
självbestämmande och människor med utvecklingsstörning”(1999) är en studie som gjordes 
på 1990-talet. Han har genom deltagande observation samt intervjuer vid tre äldre samt tre 
nya gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning. Studien har undersökt hur relationer 
mellan personal och boende fungerade och hur aktiviteter uppstod och formades. Mallander 
belyser bland annat i sin studie att de boende har begränsat inflytande i boendefrågor och 
framhäver att livet i en gruppbostad kan utformas olika beroende på hur personalen väljer att 
hantera kontroll och inflytande. Gruppbostadens arbetslogistik beskrivs vara något som 
påverkas av institutionella ramar som rutiner kring medicinering och en hierarkisk 
ledningsstruktur. Mallanders studie lyfter också fram att gruppbostäderna i studien saknade 
forum för gemensamma beslut. De flesta beslut som togs som rörde gruppbostadens 
verksamhet togs under konferenser där de boende i de flesta fall var helt utestängda. 
Aktiviteter och andra individuella val för de boende var ofta personalstyrda och 
kontrollerades oftast av personal. Möjligheterna till inflytande för boende vid gruppbostäder 
var inte kopplade till hur länge gruppbostaden hade funnits eller hur den var utformad, utan 
uppkom snarare som ett resultat av bristfällig kommunikation mellan personal, vårdtyngden 
på boendet samt personalens fasta roller och rutiner.  
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En annan avhandling med liknande tema är Vardagslivets arenor - om människor 
med utvecklingsstörning, deras vardag och social liv av Ringsby-Jansson (2002). Denna 
studie har använt sig av en etnografisk fallstudie med deltagande observation, intervjuer och 
dokumentstudier som datainsamlingsmetod. Syftet med studien är att beskriva och förstå det 
vardagliga livet och hur det sociala livet gestaltar sig i den nya integrerade boendeformen, 
utifrån de boendes perspektiv. Ringsby–Jansson fokuserar sin studie till tre olika platser; de 
boendes privata lägenheter, gruppbostadens gemensamma lokaler samt den offentliga och 
bostadsnära miljön. Ett resultat av Ringsby-Janssons studie är att det fanns skillnader mellan 
vad personalen förespråkade och vad de boende önskade göra. Studien kom även fram till att 
personalen betonade den privata sfären för de boende och minskade på de kollektiva arenorna 
såsom gemensamma utrymme. I vår studie vill vi lyfta fram hur personal beskriver och 
förhåller sig till olika matsituationer som genomförs och samt hur detta kan analyseras i 
termer av ’makt över maten”. Det är även av intresse att redovisa om det finns skillnader 
mellan de boendes önskningar och personalens förespråkande i matrelaterade situationer. 

Elisabeth Olin har skrivit avhandlingen Uppbrott och förändring - När ungdomar 
med utvecklingsstörning flyttar hemifrån (2003) som är deltagande observations- och 
intervjustudie med åtta ungdomar före, under och en tid efter att de flyttat in i en gruppbostad. 
Avhandlingen fokuserar på relationerna mellan personalen, ungdomarna och föräldrarna. 
Syftet med studien är att undersöka hur normer och regler formas och hur förutsättningarna 
för självbestämmande ser ut för ungdomarna. Enligt Olin är den serviceideologi som 
genomsyrar omsorgsarbetet, d.v.s. att de boende är kunder som beställer tjänster, en ideologi 
som ger ett falskt intryck av självbestämmande. Olin menar att den servicen kan ge upphov 
till ett uppfostrande och disciplinerande förhållningssätt gentemot kunderna, som i det här 
fallet är de boende. Olins studie är relevant då vi i denna studie kommer att undersöka hur 
personalens förhållnings- och arbetssätt kan ge uttryck för olika normer kring mat och 
måltider.  Hur påverkar personalen de boendes inställning till hälsosam respektive ohälsosam 
mat? Och på vilket sätt kan personalens förhållnings- och arbetssätt till mat och måltider 
påverka de boendes självbestämmande?   

Sandvin mfl. (1998) beskriver i sin avhandling Normaliseringsarbeid og ambivalens. 
Bofellesskap som omsorgerna gruppbostaden som vare sig ett eget hem i traditionell mening 
eller en ”total institution” utan något helt annat. Studiens syfte är att studera vad personalen 
på gruppbostäderna ansåg som normala livsmönster och vad de betraktade som normalt för de 
boende. Författarna påtalar att den skandinaviska normaliseringsideologin har varit tydlig 
kring hur den ska uppfattas, vilket är att det är omgivningen som ska normaliseras och inte 
individen. Dock menar författarna att det är ofrånkomligt att personalen i sitt arbete med de 
boende måste utnyttja sin vardagskunskap kring vad som är normalt. För personalen uppstår 
en ambivalens kring vad som ska uppfattas vara normalt och vad de boende behöver ha stöd 
med för att anses som ”normala”. Enligt författarna ansåg de att personalen inte fick någon 
vägledning i arbetet kring vad som anses vara normalt och hur de skulle hantera detta i sina 
relationer med de boende. Många gånger innebar det en stor frustration och dåligt samvete för 
personalen i arbetet med de boende då dessa kunde uppfatta ”normaliseringsarbetet” som 
disciplinerande. Personalens arbete innefattar att vägleda och upprätthålla normala 
livsmönster, då personer med funktionsnedsättning har svårt att göra det på egen hand. Detta 
arbete innebär för personalen att upprätta regler och rutiner samt regleringar av social 
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samvaro, som gav en struktur till de boendes vardagsliv på gruppbostaden. Författarna 
beskrev tre olika strategier som de ansåg att personalen utnyttjade i sin vardagspraktik för att 
upprätthålla det normala. Dessa var att instruera, övervaka och intervenera de boende. 
Sammanfattningsvis innebar arbetet, för personalen, kontroll av och disciplinering mot det 
normala. Sandvins studie som berör normaliseringsarbetet är intressant i den aspekt då vi i 
denna studie vill undersöka på vilket sätt personalen utför planering såsom regler och rutiner 
av matrelaterade situationer i boendet. En annan infallsvinkel som vi vill belysa är om 
personalen upplever en ambivalens kring hur de försöker påverka de boendes inställning till 
vad som anses vara normalt eller inte. På vilket sätt personalen försöker påverka de boende 
genom instruktioner, kontroller och hur de anser att de agerar i interaktionen med de boende 
är ett tema som kommer att beröras också i vår studie. Att studera personalens beskrivning 
kring hur de hanterar kontrollen och inflytande i matrelaterade situationer för de boende är en 
viktig frågeställning. Det vill säga hur beslut fattas och på vilket sätt personalen anser att de 
boende är med i beslutsprocessen i matrelaterade situationer.  

3.	  Teori	  
I detta avsnitt redovisas vår teoretiska ram som grundar sig i maktens triangel. I förhållande 
till denna ram följer en redovisning av fem centrala teoretiska begrepp. 

3.1 Teoretisk ram 
Då makt är ett återkommande tema i förhållande till valda begrepp redovisas makt och 
maktens triangel som en teoretisk ram. Maktens triangel består av tre olika byggstenar vilka 
är; diskurser, resurser och kontexter. Dessa har lika värde i en analys av varför och på vilket 
sätt makt verkar (Goldberg, 2010, s. 94). Här nedan följer en kortfattad presentation av dessa 
tre ”byggstenar”: 
 

3.1.1	  Diskurser	  
Enlig Goldberg (2010, s. 95-96) är en diskurs ”[…] ett slags system av mening och 
föreställning; diskurser är formbundna, och de etablerar bestämda förhållanden mellan de 
ord och bilder som ingår i dem.”. Med hjälp av binära oppositioner (såsom smart – dum) 
skapar diskursen en stereotyp eller en föreställning som kan liknas vid en fördom. Ofta 
förknippar man negativa ord med andra negativa ord vilket exempelvis betyder att orden 
snygg och rik lättare förknippas än snygg och fattig. Det är detta som är stereotypen eller 
fördomen. Diskurser är uppbyggda av ord, bilder, gester, ljud och dofter. Diskursens makt kan 
också handla om ordningsföljd. Ords eller bilders ordningsföljd kan skapa olika mening.  
 

3.1.2	  Resurser	  
I maktens triangel är synen på resurser relationell, och med detta menas att om något blir en 
faktisk resurs eller inte beror på i vilken relation de verkar. Exakt vad som räknas som en 
resurs beror således på sammanhanget. Tanken med en relationell syn på makt är att det är 
relationerna som avgör vad som kan användas som en resurs och det är även relationerna som 
avgör styrkan hos en specifik resurs. Med utgångspunkt i detta är det svårt att förflytta 



 12 

resurser mellan olika sammanhang då makt i ett sammanhang inte garanterar makt i ett annat 
sammanhang. (Goldberg, 2010, s. 104-105)  
 

3.1.3	  Kontexter	  
Kontexten är ”[…] det nät av andra maktrelationer som omger dem, som de är inspända i.” 
(Goldberg, 2010, s. 114-115). Kontexten är alltså det sammanhang makten verkar inom och 
dess relation till annan makt. Samma maktrelation kan få olika innebörd i olika kontexter. 
(a.a., s. 114-115) 

Vi anser att olika former av makt och maktrelationer bör synliggöras av forskning 
som rör sammanhang där det finns professionella som arbetar mot, mer eller mindre, utsatta 
grupper såsom klienter, brukare, patienter, etc. Så är även fallet på gruppbostäder där de 
boende, för att kunna leva ett så ”normalt” liv som möjligt, är beroende av personal i någon 
mening. Det kommer vara av intresse för oss att analysera på vilket sätt de boendes liv och 
personalens hjälp förhåller sig till maktens triangel och dess olika byggstenar eftersom det i 
dessa verksamheter existerar många olika former av maktstrukturer. 

3.2 Teoretiska begrepp 
Vi kommer här redogöra för fem centrala begrepp för vår studie. Dessa är 
normaliseringsprincipen, delaktighet, empowerment, självbestämmande och paternalism. Då 
personalen har stor makt när det kommer till att påverka de boende anser vi att de teoretiska 
begreppen är bra verktyg att använda sig av i analysen. Alla begrepp är hopkopplade med 
makt och även, till viss del, med den rådande lagstiftningen. 
 

3.2.1	  Normaliseringsprincipen	  
Vi har valt normaliseringsprincipen som analytiskt begrepp i vår uppsats då den är starkt 
kopplad till reformen som ledde fram till LSS-lagstiftningen vilket ju är grunden till 
gruppbostäderna där vi utfört vår undersökning. Normaliseringsprincipen är även omskriven i 
en del av den tidigare forskning som vi tagit upp.  

Den skandinaviska modellen av normaliseringsprincipen, som vi valt att använda oss 
av, har skapats av Niels Erik Bank-Mikkelsen och Bengt Nirje (Brusén & Hydén, 2000, s. 
50). Dess grundidé är att funktionsnedsatta personer bör få uppleva levnadsmönster och 
vardagsvillkor som ligger så nära andra människors i samhället som möjligt (Nirje, 2003). 
Principen är uppdelad i åtta olika delar: 

1. En normal dygnsrytm 
2. En normal veckorytm 
3. En normal årsrytm 
4. En normal livscykel 
5. En normal självbestämmanderätt 
6. De normala sexuella mönstren i sin kultur 
7. De normala ekonomiska mönstren i sitt land 
8. De normala miljökraven i sitt samhälle (Nirje, 2003, s. 91) 

Vi kommer nu gå igenom de två delar som är av intresse för oss. 
Med normaliseringsprincipens första del menar man saker som att dagens måltider skall intas 
under normala förhållanden vilket betyder att måltider ibland kan intas i större grupper men 



 13 

att de oftast bör intas i familjeliknande situationer (själv, tillsammans med personal och/eller 
andra boende, etc.). Måltidssituationen bör också vara lugn och harmonisk. För att detta ska 
uppnås så behövs kanske vissa färdigheter utvecklas och viss hjälp kan krävas från personal 
(Nirje, 2003, s. 96-98). 

Med en normal självbestämmanderätt menas att beaktande och respekt skall visas 
gentemot funktionsnedsattas val och önskemål (Nirje, 2003, s. 111-114). Självbestämmande 
är ett begrepp som vi kommer beröra närmre längre fram.  
 

3.2.2	  Delaktighet	  
Delaktighet är ett begrepp som har olika betydelser i olika sammanhang och synen på vem 
som ska ha ansvaret för att skapa delaktighet varierar också. Enligt nationalencyklopedin så 
betyder ordet delaktighet aktiv medverkan. En person skulle således vara delaktig ifall denne 
medverkade aktivt i ett beslut. Att medverka aktivt innebär, enligt oss, att aktivt kunna 
påverka sin situation. Det är i förhållande till detta av stor vikt att poängtera att delaktigheten 
är något som skapas i kommunikationen mellan två eller flera individer (Bülow, Persson 
Thunqvist & Sandén, 2012, s. 31-32). I vårt fall är målgruppen personer som har en 
funktionsnedsättning enligt LSS till vissa funktionshindrade samt den personal som arbetar 
med denna målgrupp på gruppbostäder. Det är alltså i kommunikationen mellan den 
funktionsnedsatte och personal som delaktigheten skapas. Förutsättningarna för delaktighet 
kan delas upp i externa förutsättningar och interna förutsättningar. Interna förutsättningar är 
de inblandades vilja och förmåga medan externa förutsättningar handlar om omständigheterna 
i situationen (a.a., s. 32). Då vi i vår undersökning främst kommer inrikta oss på personalen så 
kommer fokus vara på de externa förutsättningarna, alltså personalens sätt att främja eller 
göra motstånd mot de boendes delaktighet men även till viss del personalens interna 
förutsättningar. Mer konkret kommer vi analysera delaktighet i matsituationer och undersöka 
om de boende själva får bestämma över planering, inhandling, tillagning och förtäring av mat.  
 

3.2.3	  Empowerment	  
Empowerment definieras på ett väldigt tydligt sätt av Brusén & Hydén (2000, s. 74). 
Empowerment är ”en social process av att inse nödvändigheten av att befrämja och höja 
människors förmåga att tillfredsställa sina egna behov, lösa sina egna problem, och skaffa de 
nödvändiga resurserna för att kunna ha kontroll över sina egna liv.” Empowerment kan ses 
som en viss form av makt. 
 

3.2.4	  Självbestämmande	  
Utöver begrepp som delaktighet och empowerment kommer även begreppet 
självbestämmande att användas i vår analys Dessa tre begrepp är snarlika och går till stor del 
in i varandra. Tanken med självbestämmande är enligt oss att de boende ska ha rätt att 
bestämma över sig själva, och ha rätt att fatta sina egna beslut. Då empowerment är utifrån 
personalgruppen i det här fallet och hur de gör för att de boende ska kunna fatta sina egna 
beslut så är begreppet självbestämmande mer utifrån de boende. Det vill säga om de boende 
själva anser att de kan och får bestämma.  
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3.2.5	  Paternalism	  
Det sista av de fem centrala begreppen för vår studie är paternalism. Ett paternalistiskt synsätt 
bygger på över- och underordning. Med detta menas att människor inte själva har förmågan 
att bestämma vad som är bäst för dem utan att beslut bör tas av experter. Resultatet av detta 
synsätt blir att människors liv bestäms och planeras av andra. I många fall kan lösningarna 
eller besluten komma från experter som aldrig upplevt problemet som ska lösas (Brusén & 
Hydén, 2000, s. 82-85). Brusén och Hydén (2000) skriver att det enligt det paternalistiska 
synsättet i synnerhet är utsatta grupper, däribland funktionsnedsatta, som inte anses klara av 
att fatta sina egna beslut.  

Sammanfattningsvis vill vi trycka på att den teoretiska ram som vi använder oss av, i 
form av maktens triangel, är av stor vikt då det förekommer mycket olika maktstrukturer på 
och runtom gruppbostäder inom LSS. Då maktens triangel är uppdelad i tre olika delar anser 
vi att just denna teori fångar och tydliggör olika maktaspekter på ett pedagogiskt och bra sätt. 
Begreppen självbestämmande, delaktighet och normalisering är starkt kopplade till den nu 
rådande LSS-lagstiftningen samt till den tidigare forskning som vi gått igenom då dessa tre 
begrepp upplevs vara, eller åtminstone bör vara, grunden i de boendes liv. Resterande begrepp 
är starkt kopplade till makt då maktstrukturer påverkar om stöd skall ges och om stödet i så 
fall ska utformas utifrån ett paternalistiskt eller ett empowermentmässigt sätt. En vidare 
diskussion av den teoretiska ramen samt begreppen följer i diskussionsavsnittet. 

4.	  Metod	  
I detta avsnitt redovisas hur vi har valt att söka svar utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Redovisning sker genom metodval, urval, tillvägagångssätt och analysmetod. Detta avsnitt 
avslutas med en diskussion kring validitet, generaliserbarhet och reliabilitet i det empiriska 
materialet, metodologiska reflektioner samt etiska överväganden. Intentionen med detta 
avsnitt är att ge läsaren tillfälle att kritiskt granska våra val och vår arbetsgång. 

4.1 Val av metod 
Under arbetets gång har vissa överväganden och beslut format vägen, både till själva studien 
och till de personer som studien slutligen omfattat. Ursprungligen syftade denna studie till att 
undersöka hur matrelaterade situationer på gruppbostäder var för boende genom en 
observationsstudie och intervjuer med boende och personal. Flera av de enhetschefer vi 
kontaktade var positiva till att vi skulle göra en observationsstudie. Ett flertal personal vid 
dessa gruppbostäder uttryckte dock tveksamheter kring de boendes deltagande, eftersom 
personalen ansåg att det inte var lämpligt att utomstående personer närvarade under dessa 
matrelaterade situationer. Vi kom fram till slutsatsen att en observationsstudie skulle vara svår 
att genomföra och på grund av denna studies tidsmässiga begränsningar fick vi byta strategi 
och frågeställning.  

Det nya syftet blev att undersöka hur personalen beskriver och påverkar de boende i 
matrelaterade situationer. Detta har undersökts genom en kvalitativ forskningsansats med 
halvstrukturerade intervjuer. Denna metod innebär att intervjuguiden är fokuserad på vissa 
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teman och innehåller förslag på frågor, samt att den följer mer ett vardagssamtal än ett strikt 
frågeformulär. Intervjuerna kan ge förståelse av beskrivningar på temat utifrån deltagarnas 
eget perspektiv, därför ansågs det som en lämplig metod i förhållande till uppsatsens syfte och 
frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Något som redovisats i avsnittet tidigare 
forskning är att Päivi Adolfssons (2010) avhandling om mat på gruppbostäder har haft stor 
betydelse då vi utformade vår studie, både i formulerandet av syftet och i valet av metod. 
Adolfssons studie har gjorts i form av observationsstudier, kostregistreringar och intervjuer 
med boende på gruppbostäder. Att även undersöka personalens förhållningssätt såg vi som ett 
angeläget område att utforska då detta var ett perspektiv som saknades i Adolfssons 
avhandling. Vår förhoppning är att vår studie genom att uppmärksamma personalens 
upplevelser och erfarenheter kan bidra till en fördjupad förståelse av mat som makt och 
omsorg vid gruppbostäder. 

4.2 Urval 
Målgruppen för denna studie har avgränsats till personal och boende på gruppbostäder utifrån 
kriteriet boende med särskild service enligt LSS. Utifrån studiens syfte fanns inget krav om 
gruppbostadens geografiska placering och därför valde vi, av rent praktiska skäl, två 
gruppbostäder inom en mellanstor kommun i Sverige. Den ena gruppbostaden var geografiskt 
belägen på landsbygd och med bra bussförbindelser till staden, den andra gruppbostaden låg 
centralt i staden i ett villaområde. 

De kriterier vi utgick från var att personalen arbetade heltid inom verksamheten med 
varierade arbetstider för att arbetstagarna ska ha full inblick i alla moment som vi ämnade 
beröra under intervjun. Vi bedömde det betydelsefullt att låta datainsamlingen ske på fältet, 
det vill säga att vi som forskare skulle befinna oss i den verksamhet som studerades, för att 
informanterna skulle infinna sig i rollen som personal. Vi bad personalen att ge förslag till 
vart intervjuerna skulle genomföras och alla deltagare valde att genomföra intervjun på sin 
arbetsplats, under arbetstid. De som deltog i studien var i åldersgruppen 30-60 år. En var 
kvinna och fyra var män. Den som hade arbetat kortast tid hade arbetat ca 8 år på gruppbostad 
och den som hade arbetat längst hade 30 års arbetslivserfarenhet av liknande verksamhet. 
Vår urvalsmetod har varit att prata med kontakter vi har inom fältet och vi har alltså använt 
oss av ett så kallat bekvämlighetsurval. Bryman (2008, s.194) beskriver att det är sådana 
personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskare. Detta sätt att göra urvalet kan 
vara problematiskt då vår relation till våra kontakter skulle kunna påverka datainsamlingen på 
olika sätt. Att i första hand ta kontakt med chefer har varit positivt i den bemärkelsen att 
personalen blivit positivt inställda till studien i de fall chefen varit positivt inställd. Nackdelen 
med att använda sig av kontakter är att informanterna kan uppleva och tro att studien är på 
uppdrag av enhetschefen vilket kan leda till att informanterna inte vill eller vågar säga saker 
under intervjun av rädsla för att det ska bli en negativ påföljd. Trots de problematiska hinder 
som det utgör att använda sig av bekvämlighetsurval finner vi att vår tillgång till fältet och 
den möjlighet som studien kan ge till vidare fortsatt forskning väger tyngre. Då vi har 
erfarenheter inom gruppbostäder så har vi varit noga med att inte intervjua personal som vi 
känt sen tidigare.   

Vår avsikt var från början att intervjua boende och jämföra deras syn på makten över 
maten med personalens. Det visade sig dock vara svårt under den korta tid vi hade till 



 16 

förfogande att hitta boende som ville bli intervjuade. Gatekeepers2 i form av enhetschefer vid 
gruppbostäder blev ett hinder för att vistas en längre tid på en gruppbostad, något som vi 
bedömde vara nödvändigt för att etablera den kontakt vi hade behövt för att skapa goda 
relationer med de boende. Vi lyckades intervjua en av de boende vid en av de gruppbostäder 
vi besökte och genomförde personalintervjuer på.  

Även om brukarperspektivet här endast är baserat på en intervju med en boende 
anser vi det ändå viktigt och relevant att presentera delar av materialet i vårt reslutat. Denna 
intervju har förmedlat oss en bild av hur det kan upplevas ur en boendes perspektiv, något vi 
ser som viktigt då denna studie berör boendes levnadsförhållande vid en LSS-gruppbostad. Vi 
har medvetet valt att inte presentera vår enskilda intervju i sin helhet då det kan avslöja den 
anonymitet som vi utlovat.  

4.3 Tillvägagångssätt 
För att få tillträde till gruppbostäderna ”Bastuvägen” och ”Flingvägen”(fingerade namn), 
kontaktades en enhetschef för flera gruppbostäder i den aktuella kommunen. När 
enhetschefen ställde sig positiv till genomförandet av studien vidareförmedlade denne 
kontakten till gruppbostädernas platsansvariga och dess personalgrupp. Vi gav även muntlig 
information via telefonsamtal för att få samtycke och planera in möten för intervjustudien 
med samtliga deltagare. Samtliga uppringda personer tackade ja till att ingå i studien, en 
person ställde dock in intervjun på grund av sjukdom. Denna inställda intervju genomfördes 
inte heller vid något annat tillfälle. 

Frågor som uppkom i samband med informationen har besvarats tydligt och vi har i 
möjligaste mån försökt ge liknande svar, utan att vilseleda. Vi skickade, i god tid innan 
intervjuerna skulle äga rum, ett informationsbrev om studien till verksamhetens mailbox (Se 
bilaga 1). Syftet med detta brev var att klart och tydligt beskriva vad vi ville göra, vad det 
innebar för informanterna, vad som skulle hända med resultatet och på vilket sätt det kommer 
att redovisas (jfr Aspers 2011, s. 118).  Genom att från början få förfrågan via mail och från 
enhetschef har personalen själva haft möjlighet att ta upp frågan och diskutera detta med 
varandra på arbetsplatsmöte för att sedan själva avgöra om de vill vara med i studien eller 
inte. 

Datainsamlingen har pågått mellan 19 november 2013 och 24 november 2013 och 
består av fem intervjuer med personal och en intervju med en boende på två gruppbostäder. 
Två respektive tre dagar efter att studien introducerats för personalen hade fem stycken tackat 
ja till att delta i studien. Intervjuerna började med en kort presentation och en kort rundtur på 
respektive gruppbostad innan intervjuerna ägde rum. Intervjuerna blev mellan 25 och 44 
minuter långa och spelades in med en mediaspelare till ljudfiler. Dessa ljudfiler har förvarats 
på ett USB-minne, tillgänglig endast för oss författare. De som genomförde intervjuerna var 
vi två som har skrivit denna uppsats och vi genomförde intervjuerna en och en med 
informanterna vid olika tidpunkter. Inför intervjuerna har en gemensam intervjuguide arbetats 
fram med förslag på frågor som är kopplade till de fyra olika delmomenten: matplanering, 
inhandling, matlagning och förtäring/måltidssituationen. I intervjuguiden finns förslag på 

                                                
2 Gatekeepers är ett begrepp som syftar till nyckelpersoner som både kan bevilja och neka tillgång till fältet. 
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även ett antal mer värderande frågor kring hur personalen ser på det arbetssätt de använder sig 
av (se bifogad bilaga 2).  

Under vår vistelse på gruppbostaden på en av våra intervjuer så fick en av oss en 
spontan personlig inbjudan att få komma in till en boendes lägenhet. Denna person visade 
stort intresse och ville mer än gärna prata med den av oss som befann sig på gruppbostaden. 
Informanten blev tillfrågad om det var okej att spela in samtalet för att ha med det i vår studie. 
Personen svarade att hen mer än gärna ville vara med men att hen ville att hens namn skulle 
förbli anonymt. Då intervjun med hen uppkom mycket spontant blev det att, intervjun som 
kom att spelas in, var mer som ett samtal och följde ingen intervjuguide. Däremot berördes 
ämnen som var relevanta för vår studie. Den förberedda intervjuguiden fanns inte inom 
räckhåll då inbjudan kom av den boende men eftersom en intervjuguide hade förberetts fanns 
denna i tankarna som stöd inför samtalet. 

4.4 Analysmetod 
”Bearbetningen av det empiriska materialet sker grovt sett i fyra steg: kodning, återtagning, 
analys och presentation.” (Aspers, 2011, s. 166). Bearbetningen av vårt empiriska material 
inleddes med en första kodning och sedan en fokuserad kodning. Det finns två kriterier för att 
kodningen ska vara möjlig och det är att en kod måste vara entydig samtidigt som den är 
ömsesidigt uteslutande. Koderna måste dessutom vara tillräckliga för att inkludera allt 
empiriskt material som är relevant för studien. Kodningsarbetet är kortfattat ett sätt att dela in 
och dela upp materialet för att föra samman sådant som är liknande och för att separera 
skillnader (Aspers, 2011, s. 165-169). Denna studie utgår från de valda teorierna och 
begreppen och intervjuguiden har således skapats utifrån detta. Detta är ett deduktivt 
tillvägagångssätt då teorierna och begreppen är det som styr vad som ska undersökas och 
delvis vilka frågor som ska ställas under intervjuerna (Trost, 2010, s. 37). Anledningen till att 
vi valt ett deduktivt tillvägagångssätt är då våra valda teorier och begrepp är tagna från eller 
väl implementerade i lagstiftningen. Kodningen är dock svår att koppla till vare sig det 
deduktiva synsättet eller det motsatta, induktiva, då vissa koder skapats utifrån våra teoretiska 
ramar medan andra koder skapats helt utifrån det empiriska materialet. 

En del av analysen är relationen mellan det empiriska materialet och den valda 
teorin. Om man utgår från att teorin i ett tidigt skede ändå styr skapandet av det empiriska 
materialet så skiftar fokus under denna senare del av analysen och det empiriska materialet 
har nu möjlighet att påverka teorin. (Aspers, 2011, 195-198) Tyngdpunkten i teoriavsnittet har 
under arbetets gång flyttats och utgångspunkten har i slutändan blivit maktens triangel där 
flera teoretiska begrepp får agera som hjälpmedel i analysen. 

Vi har använt oss av två olika modeller under vår tolkning av det empiriska 
materialet. Den komparativa analysen grundar sig i att forskaren gör en jämförelse av två eller 
flera begrepp och/eller kategorier i förhållande till ett annat begrepp. Exempelvis att man 
väljer olika kategorier av personer och jämför hur de olika personkategorierna förhåller sig till 
ett visst begrepp. (Aspers, 2011, s. 205-206) Denna teknik har lämpat sig bra i vår 
undersökning då det varit intressant för oss att bland annat jämföra hur olika personal hanterar 
liknande situationer samt hur personal använt sig av olika begrepp vid beskrivning av samma 
situation fast med olika brukare. Exempelvis hur personal använt sig av begreppet 
självbestämmande när de beskrivit matlagningssituationen för olika boende. Den relationella 
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analysen ”… tar utgångspunkt i att personer är uppkopplade i nätverk samt att de relaterar 
sina handlingar till andra individer som kan vara med i samma nätverk.” (Aspers, 2011, s. 
206) Denna teknik är relevant då de situationer som vi ska undersöka kommer handla om 
relationer och interaktioner mellan personal och boende och på vilket sätt personal möjliggör 
för de boende att vara delaktiga och självbestämmande. Vi tänker att de boende orienterar sig 
mot personal som är anställda för att hjälpa de boende. Trots att majoriteten av det empiriska 
materialet tar utgångspunkt i personalens beskrivningar så är det till stor del relationerna 
mellan de boende och personalen som analyseras. 

4.5 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 
Att få fram ett trovärdigt, rimligt och tillförlitligt resultat är en process som vi, som författare 
av denna studie, hela tiden måste reflektera över under arbetets gång. Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 273) menar att det är viktigt att under arbetsprocessen ha en så kallad kommunikativ 
valideringsprocess. Detta betyder att man diskuterar materialet utifrån olika synvinklar och 
tolkningar med kollegor och även med informanterna för att få ett förtydligande av materialet. 
Vi som har genomfört intervjuerna har diskuterat alla olika delar i forskningsprocessen. Vi 
har jämfört våra tolkningar av materialet samt hört av oss i efterhand till personalen då vi 
velat haft förtydligande av materialet. Kvale och Brinkmann (2009, s. 273) menar att det kan 
vara värdefullt att genomföra en kommunikativ valideringsprocess men man ska för den skull 
inte överlåta valideringen av tolkningar till andra. Detta material har granskats i varje del i 
undersökningen av genomförandet av denna studie av oss båda. Det innebär att vi har 
begränsat vårt tema efter tidigare forskning, planerat intervjuguider och vårt metodval. Vid 
intervjutillfället försäkrade vi oss om att ställa relevanta frågor efter vårt syfte.  Vid utskriften 
av vårt empiriska material från muntligt språk till skriftlig text har vi valt hur vi ska översätta 
språket dvs att inte ordagrant utan snarare fånga meningen i ett sammanhang i ett 
förtydligande av informanterna. I analysen har båda författarna diskuterat fram vilket material 
som har relevans och är av vikt för hållbara argument. Valideringsprocessen har som tidigare 
tagits upp varit en del av processen och ett sätt att tillförsäkra oss att vi undersöker det vi 
syftar att genomföra med denna studie. (Kvale & Brinkmann, 2009, s 267). 

Genom att beskriva vårt tillvägagångssätt i denna studies alla faser kan detta arbete 
erbjuda läsaren en viss form av tillförlitlighetstest. Det går naturligtvis inte att genomföra 
samma studie i syfte att producera samma resultat, då vårt sätt att analysera och förhålla oss 
till materialet präglas av vår interaktion med de intervjuade personerna. Däremot skulle andra 
kunna genomföra en studie av liknade art genom att studera vårt tillvägagångssätt, 
bearbetning av material och analysarbete. 

Resultatet i vår studie kan inte på ett entydigt sätt generaliseras men däremot kan 
studiens resonemang och slutsatser erbjuda kunskap om situationer och omständigheter som 
påminner om de förhållanden som har studerats. Studiens innehåll har noggranna 
beskrivningar om materialet, samt löpande diskussion i vårt resultat i förhållande till andra 
tidigare studier och centrala teoretiska begrepp kunnat förmedla ett försökt till att uppnå en 
viss typ av generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280-285). 
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4.6 Metodologiska reflektioner 
Utgångspunkten till denna uppsats grundar sig i författarnas erfarenhet av att arbeta med 
personer med funktionsnedsättningar. Detta är av intresse då detta kan påverka uppsatsen på 
en rad olika sätt. Om man kronologiskt går igenom sätten på vilka förförståelsen påverkar 
utformningen får man börja med att syftet och frågeställningarna är skapade utifrån områden 
som författarna har ett stort intresse för. Intressanta synvinklar kan på grund av detta ha 
missats då synen på gruppbostäder och personer som bor där är präglade av vår förförståelse 
och våra egna erfarenheter av gruppbostäder. Den nyfikna objektiva inställningen kan således 
ha blivit lidande. Förförståelsen har även påverkat vilka frågor som använts i intervjuguiden 
och även där kan intressanta frågor ha glömts eller valts bort. Vi har i rollen som intervjuare 
försökt motverka det faktum att vi har tidigare erfarenheter av hur det kan vara på 
gruppbostäder genom att utforma så öppna frågor som möjligt. Vi har även försökt undvika 
att fylla i informanternas svar med våra egna uppfattningar och har i möjligaste mån endast 
besvarat informanternas påstående med kortare svar. Vi har i efterhand vid analysen av 
materialet upptäckt att vi som intervjuare haft svårigheter med att ställa neutrala följdfrågor 
på grund av vår begränsade erfarenhet av att intervjua. Huruvida detta har påverkat vårt 
material i någon särskild riktning är svårt att bedöma men vid de mest uppenbara riktade 
frågorna har vi uteslutit svaren ur vår analys. Att intervjuerna präglas av mötet mellan 
intervjuaren och informanten är ofrånkomligt och påverkar alltid materialet. Mötet mellan 
informanten och intervjuaren har färgats av ojämlika maktförhållanden. Då vi som 
initiativtagare till intervjuerna har styrt samtalet från början till slut. Denna obalans i 
maktförhållandena har vi försökt minska genom att reflektera och vara medvetna om detta 
inför intervjuerna och analysen.  Slutligen kan vår förförståelse även ha påverkat vår analys 
och vi har där i så stor utsträckning som möjligt försökt utgå från det empiriska materialet 
snarare än vår syn. 

En förstudie innan man går ut på fältet ”på riktigt” för att intervjua, kan vara 
nödvändigt om man inte har några förkunskaper inom området eller om man vill avgränsa och 
precisera forskningsfrågan samt lämplig metod och teori som ska användas i studien (Aspers, 
2011). Vi ansåg att vi inte behövde genomföra en förstudie, i bemärkelsen skapa 
förkunskaper, på grund av vår förförståelse inom fältet.  

När man ser till urvalet kan vi konstatera att de personer som valt att ställa upp i 
intervjuerna har jobbat i flera år inom verksamheten eller inom liknande verksamhet. Det är 
alltså personer som är vana vid arbetet som vi har intervjuat och vilket kan tolkas som något 
positivt då det betyder att de vi intervjuat har lång erfarenhet och mycket kunskap om att 
jobba på en gruppbostad. Att de vi intervjuat har lång erfarenhet i yrket innebär också att det 
kan vara så att deras syn på verksamheten präglas av ett gammalt synsätt jämfört med om vi 
intervjuat mer nyutbildade och nyanställda. Vi bedömer dock att fördelarna med att intervjua 
personal med lång erfarenhet överväger eventuella nackdelar. Att ha endast sex intervjuer kan 
tolkas som ett begränsat urval och inte vara generaliserbart men utifrån denna studie syfte har 
det varit tillräkligt adekvat för att frambringa en studie i denna omfattning. Fördel med vårt 
begränsade antal av intervjuer har varit att vi har fördjupat oss och bearbetat materialet för att 
finna kärnan i samtalen. En majoritet av de som intervjuats är män. Om och i så fall på vilket 
sätt kön kan tänkas påverkar resultatet kan denna studie inte besvara, men vi vill ändå nämna 
att detta kan ha haft betydelse för resultatet. Enligt Statistiska Central Byrån 2011 arbetar fler 
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kvinnor inom vårdyrken än män, vilket betyder att vårt material skiljer sig åt från den 
generella bilden i samhället. Ett problem med intervjuer är att informanterna kan ha gett svar 
som är anpassade efter vad de förväntar sig att vi vill få för svar, istället för att de ha besvarat 
utifrån sina egna erfarenheter och betraktelser. Förmåga eller oförmåga att sätta ord på sina 
upplevelser kan också vara ett problem då olika personer har olika förutsättningar att 
verbalisera sig vilket kan påverka materialet. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 267) anser att forskare i kvalitativa intervjuer bör ha 
ett öppet men samtidigt tolkande förhållningssätt, genom att under själva intervjusituationerna 
fråga om sina tolkningar på informantens svar och därmed få en mer korrekt bild. Vi har 
diskuterat våra frågor med informanterna för att förtydliga vissa saker som annars kunde ha 
missförståtts. Det är dock viktigt att framhålla att vi inte använde deras uppfattningar som ett 
slags facit för vad som var rätt eller fel utan snarare en utgångspunkt för diskussioner kring 
olika förhållanden. I direkt anslutning till datainsamlingen förde vi anteckningar kring våra 
reflektioner av intervjun för att ge en tydligare bild av situationen och som utgjorde en del av 
analysarbetet. Under bearbetning av materialet har vi varit medvetna om att 
osammanhängande och repetitiva ordagranna intervjuutskrifter kan leda till en utpekande 
kategorisering av specifika personer eller grupper av människor och vi har valt bort citat 
utifrån detta. 

Vid utskriften av vårt empiriska material har vi inte uppmärksammat språkliga 
komplikationer som uppstår när man överför muntligt språk till text. Vi har valt att fokusera 
på informanternas svar i ett sammanhang av mening och kontext.  

Vid betraktelse hade denna studie kunnat genomföras på annat sätt. I inledningen av 
arbetet utgick vi från att syftet var att undersöka matrelaterade situationer på gruppbostäder 
genom observationsstudier, men våra uppfattningar om detta ämne har kommit att omprövas. 
Om fokus redan varit klart från början hade denna studie troligtvis fått en annan karaktär. På 
grund av att våra föreställningar fått omprövas, vid ett flertal tillfällen under arbetsprocessen, 
så har vår kunskapsnivå inom ämnet ökat. 

4.7 Etiska överväganden 
I våra etiska överväganden har vi delvis utgått från forskningsetiska principer inom 
humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning som är utgiven av Vetenskapsrådet. Vi har 
använt oss av de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kortfattat syftar informationskravet till att 
informera deltagarna om forskningsuppgiftens syfte, samtyckeskravet syftar till att deltagarna 
själva har rätt att bestämma om sin medverkan, konfidentialitetskravet syftar till att ge 
deltagarna största möjliga konfidentialitet och nyttjandekravet syftar till att insamlade 
uppgifter endast får användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Informanterna har fått information i form av ett missivbrev där information framgått 
kring uppsatsen syfte. Informationen i missivbrevet gav information om att vi skulle intervjua 
personal och boende kring deras arbete vid matrelaterade situationer såsom planering, inköp, 
tillagning och förtäring. Informationen till deltagarna i studien var tillräckligt detaljerad och 
specifik för att de skulle vara medvetna om vad de gav sitt samtycke till men samtidigt ville vi 
att informationen skulle vara begränsad, så att den inte påverkade forskningsresultatet i för 
stor utsträckning. En fullständig upplysning om vad vi skulle studera var inte möjlig att ge då 
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vi ansåg att det skulle bli för omfattande information och att det i viss mån skulle kunna 
påverka resultatet.  

 Samtycke har inhämtats muntligt från informanterna innan respektive intervju. 
Under uppsatsprocessen har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet genom att ålder inte 
angivits specifikt för någon av informanterna, alla namn har exkluderats eller bytts ut till 
könsneutrala namn (Alex, Kim), alla könspronomen har bytts ut till det könsneutrala 
pronomen ”hen”, kommunens namn har bytts ut till ”en mellanstor kommun i Sverige”. Det 
framgår inte hur många som bor på vardera gruppbostad utan endast det totala antalet boende 
framgår och information som är ovanlig, har i möjligaste mån exkluderats eller bytts ut. Vid 
utskrift från muntligt språk till text har namn och kön bytts ut direkt i möjligaste mån och 
blivit omskrivit till hen. Efter att uppsatsen färdigställts har inspelningarna av intervjuerna 
raderats vid alla lagringsutrymmen på våra datorer. Vi har försökt göra alla informanter 
anonyma i vårt material men det finns en möjlighet att enhetschefen som godkänt vår tillgång 
till fältet och personerna som ställt upp i studien kan lista ut vem eller vilka som uttrycker sig 
i citaten. 

Vi riktar oss i vår undersökning till vuxna personer och har därför inte behövt 
inhämta vårdnadshavares tillstånd utan endast få ett godkännande från deltagarna.  

Då tanken var att utföra flera boendeintervjuer och då vi förberett en intervjuguide 
för detta ändamål har vi tagit hänsyn till de funktionsnedsättningar som vi förutsatt att flera av 
de boende har. Vi har således haft i åtanke de olika grader av framförallt psykiska 
funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning och autismspektrumstörning och anpassat 
allt från vårt språk till vårt bemötande mot just denna målgrupp. Kontakten med den 
intervjuade som var en boende skedde spontant och antas inte ha blivit till på grund av 
påtryckningar från personal. 

5.	  Resultat	  
I detta avsnitt kommer matsituationens fyra olika delar: planering, inhandling, matlagning och 
måltiden att tas upp var för sig. Resultatet grundar sig på de fem intervjuer som gjorts med 
personal vid två gruppbostäder för personer med intellektuella funktionshinder. Utöver detta 
har även en intervju gjorts med en boende, och resultatet från denna kommer att användas för 
att belysa och fördjupa diskussionen kring vissa av de aspekter som tas upp i intervjuerna med 
personal. 

5.1 Planering 
Inledningsvis kommer vi i detta avsnitt att beröra hur personalen upplevde och beskrev att de 
genomförde planerade aktiviteter, som att matplanera inför veckan. Alla fem informanter 
berättade att personalen stöttade hälften d.v.s. fyra stycken av sina boende i deras hem på 
bestämda dagar under veckan. De övriga fyra boende uttrycktes av personalen ha ett annat 
stödbehov som presenteras i senare del av detta avsnitt. All personal berättade att de 
tillsammans med de boende upprättade en matsedel som bestod av maträtter och frukost för 
en vecka framåt. I de flesta fall hjälpte personalen till med att titta igenom skafferi och 
kylskåp för att ta tillvara det som fanns och matplanera utefter redan inköpta varor. Därefter 
så skrevs en inhandlingslista som var baserad på veckomatsedeln och andra livsmedel som 
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boende behövde för vardagsbruk. Personalen berättade att ibland så skrev boende listan 
själva, men i de flesta fall var det personalen som skrev ner ingredienserna till vad boende sa 
att de ville äta under veckan: 
 
Informant 1: […] ”men då gör vi en matsedel helt enkelt, och tittar vad hen har hemma och 
hen bestämmer i princip själv vad hen ska ha. Kim gör vi samma sak med, vi tittar vad Kim 
har o frågar vad Kim vill äta i veckan och gör upp schema för kommande veckan… eh… har 
hen fiskpinnar i frysen så frågar vi om hen vill ha fiskpinnar och om hen säger att hen vill ha 
det på tisdag så kör vi på det och potatismos? så kör vi potatismos… ja… öh, bygger upp en 
matsedel och en shoppinglista utifrån det.” 
 
Den andra hälften av de boende som inte hade stöd som de ovanstående, var fyra boende där 
stödet från personalen var av olika karaktär vilket beskrevs som något som grundade sig i 
olikheter vad gällde deras individuella behov. Informanterna beskrev på olika sätt att de 
anpassade sig efter individuella behov och situationer. Detta är bakgrunden till varför vi har 
valt att beskriva dessa enskilda personers matplaneringssituation då det speglar en relativ 
vanlig förekommande arbete på en gruppbostad. 

En boende beskrivs av personalen exempelvis som helt självständig i sin planering 
av veckohandling av mat och övrigt. Det stöd som behövdes hos denna upplevdes av personal 
vara av social art, som att ge förslag på nya maträtter när boende önskade, vilket inte var varje 
vecka. En annan boende hade en stående matsedel med bilder på 14 rätter som boende fick 
välja mellan.  Dessa bytte boende ut när denna kom på nya rätter eller tröttnade på någon rätt. 
Personalen beskrev att den boende valde dag för dag vad denne vill äta uti från de 14 
valmöjligheterna. Boende använder bilder för att göra detta val, då denne inte har ett verbalt 
språk. Det är inte samma ordning varje gång utan boendet väljer ny matsedel varje vecka. 
Personalen skriver då ner på en handlingslista vad denne behövde för att kunna göra dessa 
rätter. När boende hade valt en maträtt och ätit den så togs den bilden bort, och sedan så 
började man om när alla rätter är tagna under veckan. Bildstöd användes enbart i syfte att 
boende skulle få välja maträtter då denna person i andra sammanhang såsom handling eller 
rutiner inte ville använda bildstöd. 

Den tredje boende förvarade all sin mat i personalens kyl och frys, efter en 
överenskommelse med boende, godman och personal. Detta förklaras av personalen med att 
hen mår bättre sedan personalen tagit över ansvaret för maten och att de successivt försöker 
att lära hen att duka och ställa fram maten istället. Hen blir tillfrågad vad hen vill äta till 
middag och sedan tillagar personalen den åt eller tillsammans med hen beroende på den 
aktuella psykiska hälsan. Hen hämtar mellanmål och frukosten helt självständigt från 
personalens utrymme. Personalen frågar hen varje vecka vilka maträtter boende vill ha och 
väljer utifrån vad som finns kvar sedan tidigare inköp. 

Den sista boende som fick annat stöd vid planering av maten innebar att personalen 
frågade vad denne vill ha att äta och handlade in den till hen. Maten förvaras i baslägenheten 
och denna boende kunde hoppa över att äta den dagen om det var så att just den maträtten hen 
ville ha inte fanns i baslägenheten. Repertoaren för mat för denna boende pendlade mellan få 
färdigrätter. Det personalen strävade efter var att hen skulle vänja sig vid att äta varm mat än 
att inte äta alls. 
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Sammantaget förmedlar personalen att det finns klara rutiner och tillvägagångssätt 
kring matplanering med de boende. Informanterna berättar att de anpassar sitt stöd efter de 
boendes behov och det framgår att personalen har ett liknande arbetssätt gentemot de boende. 
Mallander (1999) lyfter i sin avhandling fram att personal kontrollerar och styr de boende 
genom rutiner. Om de boende på dessa gruppbostäder har varit med och format rutinerna 
framgår inte och det är omöjligt att veta om de boende upplever att det är en bra 
tillvägagångssätt utifrån vårt empiriska material. 

5.2 Personalens påverkan 
Personalen talar ofta om att de boende är individer och att alla har olika matsedlar och rätter 
utifrån egna preferenser. Personalen förklarar att deras boende har egna dagar de planerar på 
och att de i slutändan har ett eget val, att de själva bestämmer vad de äter i slutet av dagen: 
Informant 1: […]”Du har fiskpinnar, du kanske ska äta fiskpinnar den här veckan... Eh, men 
det, det vi gör är mer stöd, men valet är ändå deras… eh, det är vi jättenoga med att det är 
dom som väljer, dom är vuxna människor och bor på gruppboende, dom är ju inte 
idiotförklarade på något sätt… det är ju i och för sig att vi påverkar dom, vi påverkar, 
påverkar hen också genom att vi dimensionerar portionerna… eh...”  
 
Trots att informanten är tydlig med att de boende har val i planeringsprocessen, att boende är 
vuxna människor och inga idioter, finns det aspekter som ger oss andra intryck. Vi uppfattar 
en viss tvekan om det verkligen är så att de boende har ett eget val. Genom att ge förslag på 
vad som ska ätas (fiskpinnar) och hur mycket de ska äta (dimensionera portionerna) 
framträder matsituationen som något som ändå styrs till viss del av personalen. Frågan är hur 
mycket insikt som finns hos personalen om hur de faktiskt också påverkar boende genom att 
lägga fram vissa förslag för dem och inte andra. Ett exempel på hur sådan påverkan av vad 
som ska ingå i en veckomeny och hur denna ska varieras beskrivs som att ”gå igenom” och 
kontrollera den boendes val av mat för att se om den är ”onyttig”: 
 
Informant 2[…]: ”Det är nog till stor del… hen väljer självständigt, eh… // men skulle jag 
jobba med hen och hade matplanering, då, jag skulle gå igenom vad hen har, och prata med 
hen om vad hen skulle vilja ha och äta, och jag skulle kolla om det var något för onyttigt till 
exempel, om det bara var bearnaisesås varje dag så då kanske hen inte ska ha det, så kanske 
man säger det, du kanske ska ha något annat en annan dag” 
 
Under intervjun fick personalen frågan om man uppfattade att de påverkade matsedeln när det 
matplanerades med de boende, vilket alla informanter menade att de gjorde. Genom att ge tips 
och förslag på maträtter kunde personalen påverka matsedeln. De förslag som informanterna 
gav till boende var oftast att styra in dem på att variera kosten genom att tipsa om tillbehör 
såsom potatis, ris, pasta. Personalen passade även på att styra in de boende på att ge förslag 
som de ansåg vara nyttigt. Sandvin (1998) lyfter i sin avhandling fram att personalen genom 
att instruera, övervaka och interagera med de boende försöker påverka deras aktiviteter till 
förhållanden som anses vara normala. I det här materialet framgår det att personalen ger 
förslag på olika tillbehör till de boende som det anses vara normalt att ha, dvs. varierad kost 
och att äta grönsaker. Vi tolkar att övervakningen från personalen sker genom att kontrollera 
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att matsedeln inte har samma tillbehör eller är för onyttig. Interaktionen som uppstår mellan 
personalen och boende sker i samtalet vid planeringen. 

Flera informanter uppfattade att de boende har svårt att hitta nya rätter att äta eller att 
komma på maträtter. Någon berättar även under intervjun att de boende valde samma rätter 
och tillbehör om personalen inte påpekade detta. Det kan diskuteras om det är ett specifikt 
problem för just den här gruppen eller om det förefaller vara ett vanligt problem som vi alla 
har i samhället. Att hitta variation på mat är något som de flesta söker och letar efter. Genom 
att läsa mattidningar, bloggar, matprogram, reklam, få recept av vänner utökar de flesta sin 
repertoar av maträtter.   

De flesta boende valde också lätta snabblagade maträtter där de själva kunde vara 
delaktiga i matlagningsmomentet under vardagarna. 

  
Informant 3: […]”Men ta hen som exempel det är oftast jag som jobbar med hen när hen har 
matplanering, så väljer hen rätt bra maträtter. Hade hen suttit och valt köttbullar varje dag 
så hade vi försökt styra lite granna och stötta hen om hen inte hade vägrat… men hen väljer 
en varierad kost men det är rätt lika maträtter varje vecka. Ibland tar hen lite nya initiativ… 
men allmänt så är det liksom ja relativt enkla och som hen dessutom många gånger kan vara 
med och tillaga själv.” 
 
Detta citat belyser hur personalen motiverar och argumenterar för att de anser att boende bör 
ha en ”bra” kost vilket lyfts fram som varierad, nyttig kost men också mat som är relativt 
enkel och något de själva kan göra. Att det inte anses ok att äta köttbullar varje dag lyfter 
fram att det från personalen sida finns tankar kring hur varierad måltiderna ska vara. Vad 
gäller hur nyttiga måltiderna ska vara berättade flera informanter att de upplevde att de 
boende hade svårt för att själva välja att äta grönsaker och att detta därför var något som de 
försökte uppmuntra och styra in de boende på att välja. Motivet till att uppmuntra/uppmana 
boende att äta mer grönsaker var att alla boende ansågs ha problem med vikten, och det 
ansågs därför som viktigt att påverka boende att välja mera nyttiga alternativ. Detta skulle 
kunna vara ett uttryck för en hälsoregim, det vill säga att äta vissa saker för att ha en god 
hälsa. Det skulle även kunna ses som uttryck för normer om den ideala kroppen, att dessa 
förespråkar att kroppen ska vara smal och inte överviktig.  

Informanterna fick frågan om personalen eller de boende varit i kontakt med en 
dietist för att få råd och stöd kring mathållning. Det framkom av informanterna att det hade 
funnits tillfällen då detta var aktuellt på grund av de boendes vikt och hälsa. I personalens 
samtal med en dietist, framkom bland annat att färdigrätter inte alls är särskilt negativt att äta 
ur näringssynpunkt. Andra uppgifter som dietisten gav var att äta regelbundet och rätt 
proportion i matmängd i förhållande till personers kroppsstorlek. 
En strategi utöver samtal som personalen tog upp för att styra boendes matval var att de köpt 
in nyttiga kokböcker till alla boende:  
 
J: ”kan du ge något exempel på något som ni har påverkat dom med? 
Informant 4: Ja, dels har vi köpt in egen kokbok, egna kokböcker… det hade dom inte tänkt 
skaffa själv… för då kan man se där att på det sättet har vi påverkat dom genom att de kan 
välja fast de gör fortfarande sina egna val... 
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J: Försöker ni påverka vad dom ska äta? 
Informant 4: nja… inte direkt men vi ger dom tips, vi ger ju tips om nyttigare rätter, vi tar ju 
inte upp den fetaste maten till den som har problem med vikten och så där och så de som har 
diabetes får anpassat så att det blir nyttigt också men i slutändan är det dom själva som får 
välja och visst ska dom kunna äta onyttigt ibland.” 
 
Citatet belyser hur personalen styr de boendes val genom att bestämma de ramar som de 
boende kan göra sina val inom; de kan välja bland recepten i en kokbok som personalen 
menar att de aldrig själva skulle ha köpt. Detta belyser hur personalen på ett sätt som inte 
alltid verkar reflekterande påverkar beslut och val om mat som de boende har i 
gruppbostaden. Olin (2003) diskuterar i sin avhandling att personalen ger ett falskt intryck av 
självbestämmande och att arbetet oftast består av ett uppfostrande och disciplinerande 
förhållningssätt gentemot de boende. Vi kan se fördelar med att använda sig av en kokbok, 
vilket kan vara att det är mera konkret och tydlig med bilder än personalens verbala förslag 
till maträtter. Det skulle kunna upplevas från boende att de har mera kontroll över planeringen 
om de själva får bläddra och hitta recept på maträtter än att följa personalen tips och råd.  
Kokboken blir dock även en symbol, i vår tolkning, för det falska intrycket av 
självbestämmande.  

En annan strategi för att styra maten är den pedagogiska måltiden. På båda dessa 
gruppbostäder lagar personalen sin egen mat som de sedan intar i en pedagogisk måltid 
tillsammans med boende. Att personalen lagar mat och sedan äter den tillsammans med de 
boende beskrivs av personalen som ett sätt att påverka boende genom att vara förebilder och 
visa ändamålsenliga beteenden som de vill att de boende ska ta efter (modellera). 
Informanterna menade att de boende såg vilket bröd eller maträtt personalen åt och att detta 
ledde till att de sedan ville handla det själva vid nästa inhandling. Det som blir specifikt i det 
här sammanhanget utifrån det normala att bli inspirerad av andra, är att det finns en 
bakomliggande intention att påverka de boende.  Den maten som inhandlades eller tillagades 
till personalen beskrevs inte av informanterna som genomtänkt, utan bara som snabb 
vardagsmat. Det som också är ett intressant resultat i vår studie är att informanterna hävdar att 
de försökte påverka de boende att äta mera nyttigt men inte genom att laga den maten de 
själva förespråkade för de boende, utan endast genom att påverka genom samtal och visa 
ändamålsenliga beteenden. 

5.3 Avvikelser från matplaneringen 
Vi ställde frågan om det hände att boende avvek från sin matplanering och matsedel under 
veckan och fick svaret att det var vanligt förekommande, minst en gång i veckan. En 
informant berättade att målet med en matplanering inte är att följa en lista utan att ha en 
planering och att de boende får äta något de själva vill ha.  Alla informanter var överens om 
att de inte uppfattade detta som något konstigt, utan att alla kan ju känna olika för just den 
dagen och inte vara sugen på det man planerat. Personalen framställde att de försökte 
tillgodose behovet av byte av maträtter utan att lägga värderingar i detta: 
   
”J:Hm (jakande)precis… du brukar dom boende avvika från sin matplanering? 
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Informant 5:Ja dom kan ju… gör dom en veckomatsedel så kan de ju kasta om mat, maten och 
det är inge konstigt med det, det är som det är! ” 
 
Det gemensamma samförstånd som personalen uttrycker kring avvikelse är intressant. Att 
avvika från matplaneringen anses vara ett normalt beteende och att det sker inom en 
normalvarians. Avvikelsen från matplaneringen tolkas som ett led i de boendes 
självbestämmande och framställs utifrån personalens utsagor som att de visar hänsyn till de 
boendes vardag. 

Reflektion	  
Det finns uttalade värderingar som de flesta informanter uttrycker, vilket är att alla boende i 
slutändan ska få välja själva vad de ska äta. Alla informanter är även tydliga med att de anser 
sig på olika sätt, genom olika strategier påverka de boendes val av mat. Denna påverkan sker 
genom att de stöttar, tipsar, uppmuntrar, modellerar omedvetet och medvetet samt genom att 
de diskuterar med de boende när de gör sin matplanering. 

Det vi finner särskilt intressant är en avsaknad av en kritisk reflektion kring i vilken 
grad de omedvetet påverkar de boende i sina val och vilka konsekvenser detta får för de 
boendes faktiska autonomi. Det är även intressant att de val de boende får göra regleras 
genom att personalen sätter upp vad de menar är en rimlig ram. Att avvika från sin 
matplanering anses som acceptabelt medan att äta köttbullar eller bearnaisesås varje dag inte 
ses som acceptabelt. 

5.4 Inhandling 
Informanterna berättade att personalen och de boende använde olika färdmedel för att ta sig 
till affären. Ibland gick de boende och andra gånger utnyttjades personalens bil för att ta sig 
till stormarknader eller affärer.  Detta kunde bero på om personal som arbetade hade körkort 
eller inte. Det fanns tillfällen då boende åkte kommunalt färdmedel tillsammans med personal 
för att göra sina matköp inför veckan. Alla informanter talade om att de flesta av de boende 
kunde kompletteringshandla helt självständigt om det var få varor som skulle inhandlas. Det 
fanns även boende som helt självständigt åkte och handlade. Det förekom även att personalen 
genomförde hela handlingen åt boende regelbundet. Enligt informanterna var stödet för 
handling på bestämda dagar för de boende. På ena boendet fanns två dagar i veckan som var 
bestämda handlingsdagar.  På det andra boendet hade personalen endast begränsad tillgång till 
bil, vilket gjorde att det endast fanns en bestämd dag i veckan att åka och handla på. Om de 
boende inte ville åka med den dagen och handla, fick man ta bussen till affären. Denna 
handling kunde då ske med eller utan stöd av personalen beroende på verksamhetens 
aktiviteter. Med tanke på att den begränsade biltillgången var ett relativt nytt fenomen var det 
för tidigt att göra någon utvärdering av hur detta fungerade för boende enligt informanterna. 
Personalen uttryckte dock ett visst missnöje med denna nya bilrutin, och menade att det skulle 
medföra att de boende till viss del riskerade att mista sin självständighet och 
självbestämmande kring handlingen. Tidigare hade alla boende varsin dag att handla på som 
de boende själva hade fått bestämma utifrån sina aktiviteter och planering. Den nya bilrutinen 
är en ekonomisk åtgärd som är ett beslut som är fattat på högre instans än enhetschefen för 
gruppbostaden. Mallander (1999) lyfter i sin avhandling fram att de boende i många fall inte 
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är delaktiga i beslutsfattandeforum, det vill säga att de inte deltar i möten och sammanhang 
som berör beslut kring dem själva. I vårt material framkommer inget som tyder på att de 
boende har varit med och fattat beslutet om vilka dagar som passar bäst för de enskilda. Vi 
fick intrycket av att verksamhetens arbete i hög grad utgick från personalens arbetstider, men 
att handlingen även till viss del var anpassad efter hur de flesta på boendet ville handla. 

Behovet av stöd i affären såg olika ut för varje boende, informanterna berättade att 
det huvudsakliga arbetet var att stötta de boende att hitta varor i affären, ta billigare varor och 
att ta rätt antal varor utifrån handlingslistan, samt vara ett socialt stöd. En informant berättar 
att stödet i affären kunde ses som ett teamwork mellan boende och personal, där de hjälptes åt 
att plocka på sig rätt varor under handlingen. Enligt informanterna anpassas stödet efter 
boendes behov, och personalen menade att det finns många moment som kan upplevas vara 
svårt för de boende, som t ex att gå in i ett köpcenter, gå in i en butik, att det är mycket folk i 
affären, och att få köa för att få betala. En av informanterna menar att det kan uppstå tankar 
och funderingar hos de boende som kan röra om det finns pengar på kortet, oro för att riskera 
att få lämna tillbaka sakerna man plockat ihop, vilket kan upplevas som stressande för de 
boende. En annan informant talar om att de boendes psykiska hälsa för dagen kan avgöra hur 
mycket denna kan genomföra vid en veckohandling och att personalen anpassar stödet efter 
detta: 
 
Informant 1: […]”Alex handlar själv och det är sällsynt, och då blir det oftast lite galet 
också, för även om vi skriver en tydlig, hen har inte några lässvårigheter, vi skriver tydligt på 
listan, och skriver ett sexpack ägg så kommer hen med två femton pack istället, står det tre 
liter fil så kommer hen ut med 8 liter fil, Alex bunkrar upp om hen handlar själv, hen blir 
orolig att maten ska ta slut ehh… men för Alex kan det bli stressande att handla själv, det kan 
vara något så lite som bara handla två liter fil är det inga större problem men om Alex har en 
shoppinglista så blir hen stressad, hen har själv uttryckt det men… att hen blir arg och det är 
ju inte roligt att det blir så… det är ju mycket folk och så… Alex behöver, behöver verkligen 
stöd i det här” 
 
Ovanstående citat visar på hur personalen uttrycker att den boende behöver stöd då denna blir 
arg för att det är mycket folk i butiken och att hen blir stressad av att behöva hantera en 
shoppinglista. Att boende kommer ut med mer varor än vad som står skrivet och att 
informanten antyder att boende är orolig att maten ska ta slut finner vi intressant. Det väcker 
tankar om personen har förmågan att förstå siffror och dess betydelse och/eller om denna 
kanske vill ha mer mat än vad personalen och boende har kommit överens om tidigare då 
handlingslistan skrevs ner. I detta fall kan det diskuteras om stödet är anpassat efter de 
boendes behov eller om det är så att stödet är anpassat efter hur personalen tolkar boendes 
beteenden. Att boende kommer ut med fler varor än vad som är skrivet kan även tolkas som 
att personalen i det här sammanhanget ser det som ett misslyckande av att följa en lista. 
Frågan är om de boende upplever det som ett misslyckande eller om de boende ser det som att 
de har lyckats. Vi upplever att de allra flesta människor som går in i en affär oftast lägger till 
varor även om man har en lista att utgå ifrån. Det kan även vara en fråga om de boendes 
ekonomiska situation, personalen har ett visst ansvar att stötta de boende så att pengarna ska 
räcka hela månaden och att handla mer än vad de har råd med kan påverka personalens 
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inställning till de boendes handlingsförmåga och stödbehov. Sammantaget kan vi se att 
informanterna har en relativt enhetlig bild av hur en lyckad handling ska gå tillväga för de 
boende. Det innebär att de boende handlar billigt, rätt antal varor och gärna nyttigt oavsett 
stöd från personalen. Detta skulle kunna tolkas som att det speglar i sin tur hur vår kultur och 
samhällsklimat vill att vi ska konsumera mat. En annan aspekt av mat är att det kostar pengar 
och utifrån detta kan man urskilja social klass och ekonomiska strukturer i samhället, vilket 
förklarar att alla inte har råd att handla exklusiva och dyra livsmedel. 

5.5 Matlagning 
På vilket sätt de boende lagar sin mat varierar väldigt mycket utifrån de boendes egen relation 
till mat och vilka behov personalen ser att de boende har. Definitionen av matlagning är 
naturligtvis bunden till olika individer och vilken relation personalen själv har till matlagning. 
Vad matlagning är för personalen är därför intressant att belysa, framförallt då vi tror att 
informanternas egen syn på matlagning kan inverka på vilket sätt de påverkar eller ger stöd 
till de boende. En av informanterna beskriver sin egen syn på följande sätt: 
 
Informant 1: […]”jamen… jag har nyligen separerat och stå och laga mat till sig själv är inte 
särskilt kul, jag har ganska taskiga matvanor, äter väldigt lite på dagarna men det kan väl bli 
att till kvällen koka en kastrull makaroner… så just nu är det inte så avancerad matlagning” 
 
En annan beskriver den egna synen på matlagning såhär: 
Informant 3: […]”… matlagning det är, det tycker jag är mer liksom att man lagar maten 
man (paus) tar tid, lägger mer tid (paus) för att det ska smaka gott liksom” 
 
En tredje ser matlagning på det här sättet: 
Informant 2: […]”Ja, alltså jag försöker ju att hemma i alla fall laga, att det ska snabbt, 
eftersom jag är själv och då vill jag inte vänta…” 
 
Personalens syn på hur man tillagar ”bra mat” hänger samman med en syn på vad ”bra mat” 
är och påverkar också hur de boende gör när de lagar mat. Adolfsson (2010) urskiljer fyra 
olika arbetssätt hos personalen vid tillagning av mat på gruppbostäder. De fyra arbetssätten 
var att de boende helt självständigt lagade maten, personalen gav instruktioner till boende som 
lagade därefter, personalen tillagade maten tillsammans med de boende och att personalen 
helt självständigt lagade maten åt de boende, Utifrån vårt empiriska material har vi inte 
upplevt att personalen gör någon skillnad mellan verbalt stöd och att tillsammans laga mat 
med de boende, och vi har därför valt att slå ihop dessa fyra arbetssätt till tre; att personalen 
lagar maten, att de boende lagar maten men med stöd från personalen eller att de boende lagar 
maten helt självständigt. Vi tolkar att informanterna i vårt material varierar mellan att ge 
verbalt stöd och att tillsammans utföra matlagningen i de fall en boende behöver stöd. Det bör 
också nämnas är att det inte nödvändigtvis är så att en boende sköter matlagningen på bara ett 
av de tre sätten, utan att alla tre sätt kan förekomma hos en och samma boende.  
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5.6 Personal lagar maten 
Det förekommer att personalen lagar maten helt och hållet åt de boende. Det kan handla om 
att personalen lagar maten vissa dagar medan den boende lagar maten med stöd andra dagar. 
Det kan även vara så att den boende anses ha ett ”laddat” förhållande till mat och personalen 
av detta skäl lagar maten till den boende: 
 
Informant 3: ”[…] hen är med nere i basen, hen kan vara med och sitta här, hen kan vara 
med, stå där ute, hen kan vara mer delaktig, det (ohörbart) det är mycket utifrån hur, vad 
hen… är motiverad att göra vid just vid det tillfället. Vi ställer inga stora krav för att just 
att… det är lite laddat kring det här med mat också så att då” 
 
Det framgår tydligt av detta citat att det inte går att se på stödet svart eller vitt. Vissa dagar 
kan den boende vara motiverad till att vara delaktig medan samma boende inte har någon 
motivation alls till att laga mat en annan dag. En annan anledning till att personalen tar hand 
om matlagningen kan vara att den boende anses sakna intresse av mat och att den boende 
istället för att laga mat, äter onyttiga saker som godis. En av informanterna berättar om en 
boende som inte vill laga sin mat själv utan att personalen gör detta åt den boende: 
 
Informant 4: […] ” Det är väl att Kim åt inte mat förut utan åt en massa godis bara och 
coca-cola, vi försöker att introducera att hen ska äta mera mat, och det är svårt att få Kim att 
laga maten så vi har börjat med att vi lagar maten så att hen kan vänja sig vid att äta mat så 
kanske hen kan ta ett steg till att tillaga den själv…” 
 
Att personalen lagar maten kan således vara ett steg i riktningen mot att en boende ska börja 
äta mat och nästa steg blir då att successivt lägga över även matlagningen på den boende 
själv. Det finns även speciella situationer då det vanliga tillvägagångssättet inte fungerar och 
då ett annat tillvägagångssätt kanske är att föredra. Olin (2003) beskriver i sin avhandling att 
personalen ofta har ett uppfostrande och disciplinerade förhållningssätt gentemot de boende, 
de strävar mot en normalisering av den boende. I det här sammanhanget uttrycker personalen 
att de boende måste lära sig att laga mat istället för att livnära sig på godis. I det här fallet så 
balanserar personalen mellan den boendes självbestämmande och strävan efter den normativa 
måltiden. Även om att äta samma maträtt varje dag inte ses som den normativa måltiden så 
betraktar personalen det som ett steg i rätt riktning: 
 
Informant 2: […]”det är klart att om, man lagar mat till dem, helt, jag menar…om de inte … 
om de inte är motiverade att laga liksom, om det hänt någonting eller att det, på nåt annat 
sätt då lagar vi ju..” 
 
Informanten i fråga relaterar detta till sitt eget liv och beskriver att livet ibland är så att det 
krävs snabba insatser och då syftar hen till just matlagning och att man inte alltid har tid eller 
ork att laga avancerad mat från grunden. Det finns således förståelse för att det kan finnas 
situationer då även de boende inte har lust eller ork att laga bra och kostriktig mat. 
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5.7 Boende lagar maten med stöd 
Detta tillvägagångssätt, att de boende tillagar sin mat med, mer eller mindre, stöd från 
personal är det mest frekventa. Ett exempel på vad en boende kan behöva stöd med och även 
till viss del hur stödet utformas ges av denna informant: 
 
Informant 1: […]”Eh. Det är lite olika, Kim behöver verkligen handledning om hen ska… 
deltar överhuvudtaget är med men... för om Kim ska steka fiskpinnar då drar hen på plattan 
på sexan och, hen väljer rätt platta och allting men det är maxtemperatur för allting ska gå så 
fort, man får säga att dra ner temperaturen annars kommer allting att brännas sönder 
totalt… hen har svårt att… att dimensionera portionerna också, Kim vill gärna ha mycket mat 
även om hen klarar sig på en matportion så… skulle Kim göra det själv så skulle hen koka 
upp ett paket makaroner till en middag… eh, vi som skulle koka ris här för ett par veckor 
sedan, då tar jag fram ett decilitermått, Kim  tar fram ett annat decilitermått och jag frågar 
vad hen ska göra med det till, då säger Kim att det är större, nej Kim det är ett decilitermått, 
de är lika stora men de är olika i grunden… Hen behöver handledning... så är det... och 
verkligen hjälp med att styra storlekarna så att det inte blir för mycket… eh” 
 
Det citat kan tolkas som att den boende inte har de färdigheter som krävs för att kunna göra en 
bedömning av måttenheterna och att denna vill ta mycket för att försäkra sig om att inte få för 
lite mat. Det man även kan uttolka ur detta citat är att de boende kan ha en vilja att laga sin 
egen mat men att det, enligt ett konventionellt sätt att se på matlagning, inte sker på ett bra 
eller rätt sätt. Maten kan bli bränd eller dåligt tillagad, och detta kan i vissa situationer vara 
rent skadliga, som exempelvis om en boende ska tillaga kyckling och denna inte blir helt 
genomstekt. Informant 1 förklarar att det är viktigt att se till att de boende tillagar kyckling 
ordentligt och att personal kan behöva säga till att en boende ska skära i kycklingen för att på 
så sätt se om den är färdiglagad. Dåligt tillagad kyckling är något som kan vara rent skadligt 
att äta men makaroner som inte är helt färdigkokade är troligtvis inte alls lika farligt. Det som 
inte helt framgår är om det är personalens syn, den konventionella synen, på hur maten ska 
vara, som styr stödet som ges till de boende eller om det är så att de boende är missnöjda med 
hur de själva lyckas tillaga maten. Sandvin (1998) belyser i sin avhandling hur personalen 
arbetar efter tre olika strategier för att påverka de boende till normala förhållanden. Vi kan i 
vårt material utröna att personalen använder sig av dessa strategier. Det vill säga instruera, 
övervaka och interagera med de boende. Det bör nämnas att det finns vissa aspekter som 
personalen måste ta hänsyn till i tillagning av mat. De boendes självbestämmande begränsas 
av om de gör något som anses vara skadligt för sig själv eller för andra. Om personalen inte 
träder in i detta läge skulle personalens omsorgsansvar kunna ifrågasätts. Det betyder med 
andra ord att personalens ansvar ofta väger tyngre än de boendes självbestämmande när det 
gäller tillagning av mat som i exemplet ovan. 
 
Det finns också boende som anser att de kan klara allt själva men där personalen har en annan 
syn. 
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Informant 4: […]”… för det, Alex kan ju bo själv och hen kan ju greja allting själv och det 
gör Alex ju säkert också då, men maträtten kanske inte blir så… bra sammansatt om man 
säger så …” 
 
Grunden till stödet kan variera från att de boende själva vill ha stöd med vissa saker till att 
personalen anser att de boende behöver stöd. Sen kan även sätten på vilka personal ger stöd 
på, variera utifrån olika boende och personal. Vissa anses behöva praktiskt stöd medan andra 
anses klara av matlagningen själva med visst verbalt stöd.  

För att sammanfatta så varierar anledningarna till varför de boende vill ha/får stöd 
och stödet ges även på olika sätt.  

Andra exempel på icke verbalt stöd är att personal kan hjälpa till med att krydda 
maten, eller att hjälpa till med tidsaspekten det vill säga hur länge maten ska tillagas så att den 
blir färdiglagad men inte bränd. Majoriteten av den mat som de boende lagar, med eller utan 
stöd, är mat som är lätt att tillaga men också billig mat. De exempel som ofta kommer upp 
under intervjuerna är köttbullar och makaroner, falukorv, fiskpinnar och potatismos och även 
färdigrätter till viss del. Det bör nämnas att de flesta med funktionsnedsättning inom LSS har 
en begränsad ekonomi och därav kan det finnas förklaringar i varför de väljer billiga 
maträtter. Adolfsson (2009) visar i sin avhandling att måltiderna som de boende åt till stor del 
innehöll halvfabrikat när maten tillagades tillsammans med personal, vilket även vår studie 
påvisade. Men för vissa av de boende och vid vissa tillfällen förekommer mer avancerade 
maträtter: 
 
Informant 5: ”[…] då gör vi ju det liksom att då kan vi ju… vi har ju haft så att… en dag i 
veckan så … får man, komma fram… hitta på en lite mer avancerad rätt som man ska träna 
på och då kanske man har ett recept och går efter också (ohörbart) ett enkelt recept, steg för 
steg och sådär” 
 
Det som framkommer i intervjuerna är att de boende enligt informanterna bestämmer själva 
hur mycket praktiskt eller verbalt stöd de vill ha av personalen för att tillaga maten. Det 
personalen själva tycker att de främst gör är att ge alternativ och att erbjuda stöd. En boende 
ska alltså inte känna sig tvingad att laga mer avancerad mat utan en boende väljer själv vilken 
svårighetsgrad matlagningen ska ha. Det finns diskrepans mellan vad informanterna säger att 
de boende får bestämma och vad informanterna säger att de stöttar de boende med. I vissa 
situationer beskriver personalen vilket stöd de boende behöver för att kunna laga mat, och där 
de boende själva inte har förmågan avgöra eller uttrycka sitt stödbehov. Därav blir 
självbestämmandet reducerat till att handla om boendets protest mot stödet, så kallad 
motmakt. Informanterna ger sken av att de boende själva kan uttrycka vad de själva har för 
stödbehov i sammanhanget att tillaga mat, vilket kräver att de boende har god självinsikt. Hur 
detta uttrycks för den boende utan verbal förmåga är en intressant fråga vi glömde ställa. 

5.8 Självständigt matlagande 
I materialet förekommer några enstaka beskrivningar av att de boende lagar mat helt 
självständigt men även några beskrivningar av att de flesta av de boende klarar av att laga 
vissa rätter självständigt. Att boende lagar mat helt självständigt problematiseras dock även då 
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informanterna tar upp att maten kanske inte blir den mest näringsriktiga eller ordentligt 
tillagade i de fall de boende inte får stöd från personal. Det förekommer dock såklart att de 
boende klarar av att laga mat som, enligt personalen, är bra mat, det vill säga mat som 
personalen upplever fungerar bra ur näringssynpunkt. Informanter beskrev en boende som var 
mycket självständig i matlagningen och endast behövde stöd av social karaktär. Denna 
boende beskrevs äta kyckling alla dagar i veckan, men varierade i tillbehör och tillagning. I 
det här fallet menade personalen att de inte behövde påverka denna individ till att variera 
kosten eller äta nyttigare, till skillnad från om man bara åt köttbullar. Kyckling kan i det här 
fallet tolkas av personalen som nyttigare än köttbullar och variansen i tillbehören kan också 
ha varit något som tillfredställde personalens krav på varierad kost. 

5.9 Måltiden som en social företeelse 
Mat handlar om mer än att få i sig rätt slags näring. Matsituationen är också förknippat med 
sociokulturella föreställningar om hur den perfekta måltiden ska vara. I vilken miljö de 
boende äter sin måltid och om man äter själv eller tillsammans med någon utgör matens 
sociala dimensioner (Fjellström, 2001, s. 198). I materialet är det framförallt tre olika sociala 
sammanhang som framkommer samt tre olika miljöer. De tre olika sociala sammanhangen är: 
äter själv, äter tillsammans med personal och/eller äter tillsammans med en annan boende och 
de tre miljöer som framkommer är: i den egna lägenheten, i en annan boendes lägenhet eller i 
baslägenheten. Till skillnad från Adolfssons (2010) avhandling om de sociala aspekterna i 
samband med måltider visar vårt material ett annat resultat. Adolfsson beskrev att de boende 
till största del åt frukost och middag ensamma i sina lägenheter. I vår studie beskriver 
personalen att de i möjligaste mån uppskattar att de kan tillgodose de boendes önskemål om 
att få sällskap vid middagen. Huruvida det faktiskt sker är inget vi kan säga någonting om. 

Det är en stor variation när det kommer till var de boende äter samt med vem/vilka. 
Det framkommer även att detta varierar från dag till dag men att det, av rent praktiska skäl, 
finns de som äter majoriteten av sina middagar i baslägenheten. 
 
Informant 1: […] ”Alex försöker vi få att äta med oss nere i basen… eh, dels för att det är 
socialt och att hen... hen äter forcerat, vräker i sig maten, ibland… vi kan ta det… får vi halv 
kyckling som Alex trycker in i munnen så får hen svårt att svälja liksom och sitter och hostar, 
det är det vi försöker få ner hens tempo och likadant… Alex spiller väldigt mycket när hen 
äter, för hens tröja är liksom skitig konstant, det gör också att, äter man med hen så äter hen 
lite lugnare och vi kanske lutar dig lite längre fram och så att du inte får på kläderna och då 
kan hen göra det men ibland Alex får ju välja själv om hen vill… vill hen äta med personal… 
vilket vi uppmuntrar, så gör vi det, vill hen inte det… så får hen äta i sin lägenhet” 
 
Att en boende äter majoriteten av sina måltider tillsammans med personal kan alltså ske för 
att det upplevs finnas behov av att kontrollera hur den boende äter av praktiska eller till och 
med hälsosamma skäl. Det kan dock också vara främst sociala skäl som gör att de boende 
uppmuntras att äta ”nere i basen”. Som nämnts tidigare menar den intervjuade personalen att 
de boende uttrycker önskemål om att inte behöva äta ensamma och informanterna påpekar att 
de, i den mån det är möjligt, därför oftast erbjuder sig att äta tillsammans med de boende. 
Detta sker antingen i de boendes egna lägenheter eller i baslägenheten och detta varierar bland 
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olika boende men även beroende på tillfällen. Det framkommer även att de boende äter 
tillsammans med varandra i någon av sina lägenheter, även om detta upplevs vara ganska 
ovanligt. Det ska poängteras att det ovanliga inte är att de boende äter tillsammans utan att de 
äter tillsammans med varandra i sina egna lägenheter. Huruvida boende vill äta med personal 
eller känner sig tvungna att äta med personal kan diskuteras. Personalen kanske inte alls är 
förstahandsvalet för den boende att sällskapa med utan kan förklaras vara det enda alternativet 
de har att välja mellan förutom att äta själv. Gemensamma middagar och även andra tillfällen 
bidrar till att de boende äter tillsammans med varandra och tillsammans med personal. Även 
om personalen försöker främja gemenskap och sociala kontakter under själva 
måltidssituationen så finns det självklart de som av någon anledning väljer att äta själva. 

Även i när det kommer till maten som social gemenskap förekommer det sätt på 
vilka personalen försöker påverka de boende. Att äta tillsammans med personal ses också som 
ett pedagogiskt verktyg för att lära de boende exempelvis ”bättre bordsskick”: 
 
Informant 1: […]”Med Alex till exempel, som vi äter med... då är modellerande en viktig bit, 
just att få det lugnare ättempo och ett bättre bordsskick som man kan kalla det, inte genom 
tvingande utan med just modellering” 
 
Det som framkommer i citatet är att personalen försöker påverka denna boende, men inte 
genom att tvinga, övertala eller motivera, utan genom att vara en modell för ett bättre eller 
mer önskvärt sätt att äta. I och med detta citat vill vi påvisa att det finns olika sätt att påverka 
de boende. Informanterna beskriver kortfattat att de flesta av de boende lagar mat i sina egna 
lägenheter men att det finns ett par boende till vilka maten lagas i baslägenheten. Detta 
förekommer främst vid de tillfällen då personalen lagar maten åt de boende. Det framkommer 
även att de flesta av de boende lagar middag runt klockan 17.00 men att det naturligtvis 
varierar från dag till dag men också utifrån när personal har möjlighet att hjälpa till, då det 
finns fler boende än personal på plats runt middagstid. 

Vad gäller hur lång tid det tar att tillaga middagen så varierar detta, från en kvart och 
upp till en timme uppskattas att de boende lägger på matlagning. Anledningen till 
tidsskillnaderna är troligtvis att olika boende lagar olika avancerad mat. Att steka köttbullar 
och koka makaroner tar förmodligen inte mer än en kvart medan köttfärssås och spagetti tar 
längre tid. 

Sammantaget så beskriver informanterna att de på ett eller annat sätt försöker 
påverka de boendes mathållning. Vad det är de försöker påverka varierar men några saker 
som är genomgående är att påverka de boende att äta mer nyttigt, att äta mer grönsaker, att äta 
lagom stora portioner och att maten blir väl tillagad. 

5.10 Personalens makt 
Mat är ett tema som kan diskuteras på handlednings- och arbetsplatsträffar. Exempelvis kan 
föreställningar om vad som är bra eller inte bra mat för vissa boende diskuteras. Det 
framkommer att personalen tillsammans under personalmöten upprättar de individuella målen 
i genomförandeplanen för de enskilda boende på gruppbostäder. Denna genomförandeplan är 
en skriftlig överenskommelse mellan boende och enheten om vilket praktiskt stöd den boende 
ska få utifrån de insatser som är beviljade från handläggare i kommunen. Syftet med 
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genomförandeplanen är att ge individen möjlighet att kunna påverka sin vardag och ges 
möjlighet till ett meningsfullt liv (SOSFS 2006:5). En informant beskriver att det stöd som en 
boende får av personalen har som ett mål är att lära sig plattornas olika knappar för att kunna 
bli mer självständig. 
 
”J: Har Kim varit med och upprättat den?… det målet? 
Informant 1:[…](funderar och tar sig för läppen och gör ngt ljud)… Hm, godkänt det i alla 
fall men, och pratat med Kim om det... eh, i grund och botten är det vi som styr vilka mål som 
vi kommer att jobba med, dom har ju sina önskemål, alltså deras kunders mål och dom tar vi 
ju självklart hänsyn till men vi får också väga in om det är saker vi ser som är mer viktiga att 
hantera…” 
 
Detta citat belyser vilket maktförhållande som råder mellan personalen och de boende. Denna 
överenskommelse i genomförandeplanen kan snarare tolkas som en arbetsbeskrivning för 
personalen än något som upprättats efter de boendes önskemål om praktiskt stöd. Informanten 
säger att de tar hänsyn till de boendes önskemål men i praktiken har personalen makt att 
påverka och kan i viss mån bestämma. Detta är intressant utifrån det Mallander (1999) 
beskriver i sin avhandling, nämligen att det är ett vanligt fenomen att personalen fattar beslut 
som berör de boende, och att boende utesluts på grund av det inte finns forum för detta. En 
situation som beskrivs i denna studies boendeintervju är ett exempel på hur beslut som fattas 
av personalen kan upplevas påverka de boende. En av de boende beskriver att hen upplever 
att hen måste åka och handla med andra boende då man endast erbjuds att åka och handla på 
en dag. Denne boende förklarar att om hen ska få stöd måste det ske på personalens villkor 
och att det anpassas efter alla boendes sammantagna behov snarare än individuella behov. 
Hen beskriver att hen tycker att det är pinsamt att förknippas med de hen bor med och att hen 
är rädd att någon ska känna igen hens grannar när hen går i affären. Denna boende lyfter fram 
att hen skulle vilja åka enskilt med en personal och handla, det är det stöd hen egentligen 
skulle vilja ha. Detta tolkar vi som att hen upplever stigmatisering från normalsamhället och 
att hen inte vill bli kategoriserad eller synliggjord som en i gruppen av personer med 
intellektuella funktionshinder. Huruvida denna boendes självbestämmande och autonomi i 
denna situation stärks utifrån personalens beslut är svårt att synliggöra i vårt material. 
Däremot belyser detta dilemmat med att bo på gruppbostad och att samtidigt få individuellt 
och anpassat stöd. Förutom denna brist till självbestämmande som boendeintervjun pekar på 
så uttalar en av informanterna den på något sätt självklara självbestämmanderätten som ändå 
blir inskränkt då personalen ändå i viss mån försöker påverka de boende. 
 
Informant 4:”… och det är ju också det där att man… att, det vet jag att sist vi pratade, 
pratade vi väl lite om man kanske kan styra så att de inte väljer pasta fyra… fem dagar i 
veckan att man försöker hitta alternativ. Eftersom Kim ändå har problem både med vikt och 
allting såhär så det är bra kanske….. pasta är ju inte så jättenyttigt alla gånger, för det är ju 
lite svårt (ohörbart) men det är ju upp till de ändå liksom men vi kan ju (paus) erbjuda annat, 
det är ungefär det handlar om.” 
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Detta citat belyser även sättet på vilket informanterna kan påverka de boende. De har ingen 
rätt att bestämma över de boende men med hjälp av överenskommelser och genom att erbjuda 
andra alternativ så kan de ändå påverka de boende. De boende kan dock på olika sätt göra 
motstånd mot den matregim som personalen vill fostra dem till: 
 
Informant 3: ”Kim har liksom en grönsak hen äter och det är tomater, det är alltid bara 
tomater, skulle man ge hen gurka kommer hen inte vilja ha det så enkelt är det, man kan 
lägga upp det på tallriken och skulle Kim peta bort det, salladsblad likadant, däremot så när 
det gäller i grönsaksväg tycker hen det är ok med kokt majs, paprika, ärtor… dom här frysta” 
 
Detta citat kan vara ett exempel på de maktmedel som de boende har att ta till. Personalen 
försöker påverka de boende till att äta nyttigare mat och mer grönsaker men det är i slutändan 
de boende själva som bestämmer vad de äter. Att denna boende väljer att peta bort alla andra 
grönsaker förutom tomater kan ses som en slags motmakt mot den form av påverkan som 
personalen försöker få till. 

5.11 Summering 
Det som framkommer i resultatet är av en stor variation om man ser till vad de olika boende 
vill ha eller behöver stöd med, dock är det en relativt stor samstämmighet i hur informanterna 
pratar om och förmedlar att de utformar stödet gentemot de boende. Trots deras 
samstämmighet förmedlas olika sätt att ge stöd åt de boende på, men detta framförallt på 
grund av att stödet utformas olika till olika boende. Stödets utformning varierade från att 
personalen genomförde aktiviteten, utan inblandning från den boende, till att personalen 
endast bistod med verbalt stöd eller modellerande. Det framkom även visst praktiskt stöd för 
att underlätta aktiviteterna för de boende, exempelvis att sätta lappar på spisens vred samt vid 
plattorna, för att tydligare sammankoppla vred med platta. 

Det är ett genomgående tema att informanterna tydligt poängterar att det är de 
boende som själva styr och gör sina egna val men tolkningen av materialet påvisar att 
informanterna, på olika sätt, försöker påverka de boende till att använda mer önskvärda 
beteenden. Det kan handla om att påverka de boende att äta nyttigare mat eller att se till att 
maten blir väl tillagad. Resultatet påvisar även att personalen kan påverka saker som vilka 
varor de boende ska välja att köpa, vilka maträtter de boende väljer att skriva ned på sin 
matplanering, vilken mat de boende väljer att äta, vart de boende väljer att äta sin mat samt på 
vilket sätt de boende äter sin mat. 

6.	  Diskussion	  
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur personal utövar makt och hur makt 
förhandlas med de boende i det dagliga omsorgsarbetet, med fokus på matrelaterade 
situationer.   Studien syftar till att lyfta fram hur personalens förhållningssätt, förhandlingar 
och strategier i matrelaterade aktiviteter begränsar eller möjliggör delaktighet och 
självbestämmande för personer som bor på en gruppbostad. Den kunskapslucka som 
uppsatsen vill fylla är att få en fördjupad kunskap om personalens syn på hur matsituationen 
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ser ut för de boende då fokus i tidigare forskning framförallt varit på de boendes syn och/eller 
på andra områden än just matsituationen. Centrala frågeställningar i uppsatsen är: 
 

• att synliggöra hur personal vid LSS boende beskriver och påverkar matrelaterade 
situationer på gruppbostäder.  

• att beskriva hur personalen skildrar de boendes självbestämmande och 
delaktighet i matsituationens olika delar? 

• att framställa hur beslut fattas och på vilket sätt personalen anser att de boende är 
med i beslutsprocessen i matrelaterade situationer?  

 
 I detta avsnitt kommer vi att utveckla diskussionen av hur makten över maten utövas vid en 
LSS bostad. Vi kommer i vår analys att använda oss av begreppet ’Maktens triangel’ för att 
belysa hur personal på olika sätt utövar makt över boende vad gäller deras förhållningssätt till 
mat. Maktens triangel kommer att presenteras i relation till begreppen paternalism och 
självbestämmande och en beskrivning av de tre delarna i maktens triangel kommer att göras. 
Dessa kommer att summeras under rubriken ”mellan paternalism och självbestämmande”. Det 
centrala begreppet empowerment kommer redovisas och kopplas till resultatet och 
avslutningsvis kommer vi diskutera studiens resultat utifrån begreppet normalisering.  

6.1 Mellan paternalism och självbestämmande 
Relaterat till LSS kan ett paternalistiskt förhållningssätt anses vara något förlegat då fokus i 
omsorgen efter att LSS trätt i kraft till stor del ligger på funktionsnedsatta människors rätt till 
delaktighet och självbestämmande. I förhållande till detta bör det dock poängteras att dessa 
människor även har rätt till en god omsorg, en omsorg som i vissa fall kan kräva att 
personalen ingriper då en människas egna val leder till negativa konsekvenser. Det 
framkommer i resultatet att det finns boende som själva anser att de klarar av sina 
vardagssysslor, men där personalen är av en annan åsikt. Utan stöd kan maten exempelvis bli 
bränd eller fortfarande vara rå vilket kan, beroende på vilken mat det gäller, vara fysiskt 
skadligt. Detta scenario är ett dilemma som kan vara svårhanterligt. På ena sidan står den 
boendes rätt till självbestämmande och på den andra sidan står risken för negativa 
konsekvenser och att omsorgspersonal kan kritiseras för bristande omsorg. Det som är värt att 
ta upp i denna diskussion är i vilka fall ett paternalistiskt angreppssätt är önskvärt och 
försvarbart. Att personal bör ingripa då de boende riskerar att skada sig själva kan anses vara 
något som är en självklarhet, men det bör vara annorlunda då de boende brister i att tillaga 
mat som kan anses vara ofarlig. Vidare är frågan som bör diskuteras var gränsen går mellan 
när personalen bör ingripa och när de inte bör ingripa. I resultatet framgår att personalen kan 
försöka påverka de boende att äta tillsammans med personal för att dessa ska, genom 
exempelvis modellerande, kunna bidra eller påverka till ett lugnare tempo i 
förtäringssituationen. Ur personalens synvinkel bidrar detta stöd till att den boende äter 
långsammare, vilket får till följd att denne slipper sätta i halsen lika ofta, har lättare att smälta 
maten och spiller mindre. Dessa tre resultat av stödet kan ur personalens synvinkel ses som 
något mycket positivt då personalen, med relativt enkla medel, har påverkat den boendes 
beteende till något bättre, mer önskvärt. Men ser man utifrån den boendes synvinkel så finns 
risken för att dennes självbestämmanderätt har blivit kränkt. Om den boende inte ser vinsten 
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med att äta långsammare och dessutom känner sig påverkad eller övertalad att äta tillsammans 
med personal kan detta paternalistiska tillvägagångssätt anses vara starkt negativt för den 
boende. 

Det är tydligt att det finns maktstrukturer mellan personalen på gruppbostäderna och 
de boende. De boende har beviljats insatsen att få bo på en gruppbostad. Gruppbostaden är 
deras hem och den plats där de genomför majoriteten av sina vardagliga rutiner och 
aktiviteter. Personalen å andra sidan är anställda för att bistå de boende med stöd, stöd som 
ska möjliggöra för de boende att leva ett ”normalt liv”. Tolkningen utifrån detta blir att de 
boende, i olika omfattning, är beroende av stöd från personalen vilket leder till ett 
beroendeförhållande. De boende som får maten tillagad av personalen har ett stort beroende 
av att personalen hjälper till då utebliven hjälp skulle leda till att den boende inte fick någon 
mat. Den boende är således, mer eller mindre, bunden till att äta den mat som personal lagar 
alternativt att avstå från att äta. Trots att de boende är med och planerar sin mat och att maten 
lagas utifrån vad de boende vill äta så är det ändå så att personalen har makten att bestämma 
vad som ska lagas i slutändan. Förutom att personalen har makten att bestämma vad som ska 
lagas så har personalen även olika maktmedel, explicita såväl som implicita, som används i 
matsituationens övriga steg. Genom att föreslå olika maträtter kan personal påverka de 
boende att välja maträtter som personalen anser är bra eller som personalen kanske själva 
skulle äta. 

Vad som menas med diskurser, i förhållande till maktens triangel, är fördomar som 
skapas utifrån ord och motsatser. På detta sätt förknippas ofta negativa ord med varandra 
oavsett hur det ser ut i verkligheten. (Goldberg, 2010, s. 95-96) Utifrån resultatet kan personer 
med funktionsnedsättningar kopplas till ett antal olika egenskaper som påverkar personalen 
till att vilja ingripa, oavsett hur de boende är som individer. Personerna som bor på 
gruppbostäder enligt LSS är personer med olika grader av funktionsnedsättningar. I resultatet 
kopplas de boende till saker som motoriska svårigheter, svårigheter att tillaga mat på ett 
tillfredsställande sätt, val av halvfabrikat eller färdigrätter och behov av stöd. Eftersom 
personalen är i positionen av att vara de som ska ge stöd tenderar dessa att ses som personer 
som har bra koll på vad vällagad och nyttig mat är samt personer som anses veta vad som är 
bäst för de boende. En av de få positiva saker som man kan koppla till de boende är den, av 
personalen påtalade, rätten till ett självbestämmande. 

De boendes självbestämmanderätt är något som är komplext. Även om grunden för 
dessa människor, precis som för andra människor, är att få fatta sina egna beslut så uppstår 
situationer där självbestämmanderätten kan bli problematisk då boende kan göra val som 
skadar dem själva eller människor runt omkring dem. En annan fråga är dock då boende gör 
val som upplevs avvikande men inte kan anses skadliga. Frågan är också hur skadligt något 
ska vara för att självbestämmanderätten ska frångås. Personalen uttalar i intervjuerna att de 
boende får bestämma över sig själva men när personalen beskriver olika situationer där de ger 
stöd till de boende kan vi uttolka en stor grad av påverkan.  

Den andra delen i maktens triangel handlar om resurser. I en relationell syn på 
resurser ligger vikten vid i vilken relation resursen verkar och således styrs även resursens 
styrka av relationen. På grund av den relationella synen är det svårt att förflytta resurser 
mellan olika sammanhang. (Goldberg, 2010, s. 104-105) Personalen har tillgång till resurser i 
form av en professionell roll, en roll som skapar krav på personalen att ge stöd åt de boende. 
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Precis som diskussionen om paternalism och omsorgsarbetet, att personalen i vissa fall måste 
ingripa i de boendes beslut för att leva upp till en god omsorg, blir det berättigat för 
personalen att använda sin kunskap och andra egenskaper för att ta hand om de boende. 
Exempel på hur påverkan kan ses som en resurs är om personal föreslår en maträtt som i den 
boendes ögon ses som något positivt men där personalen har en baktanke och endast föreslår 
nyttigare mat. De boende har rätt att bestämma själva men personalen kan försöka påverka 
utan att tvinga. Den boende kan se det som att hen har nyttjat sin självbestämmanderätt 
samtidigt som personalen har uppnått ett önskat resultat i form av nyttigare mat. Det finns 
naturligtvis exempel där personalen försöker påverka de boende men då de boende väljer att 
inte bli påverkade. Exempel på detta kan vara då personalen lägger upp grönsaker till de 
boende som dessa väljer att lämna kvar på tallriken. De boende har således sin 
självbestämmanderätt som en resurs för att skapa en motmakt mot personalens påverkan.  

Den tredje delen i maktens triangel handlar om i vilken kontext makten verkar, där 
kontext innebär nät av andra maktrelationer. (Goldberg, 2010, s. 114-115) I detta fall är 
kontexten de boendes hemmiljö och personalens arbetsplats. Kontexten kantas av personalens 
maktrelationer gentemot sin arbetsgivare, personalens maktrelation gentemot de boende, de 
boendes maktrelationer gentemot varandra och i vissa fall även maktrelationen gentemot 
familj, släktingar, gode män och förvaltare. 

Trots att stödet utformas i och runt omkring de boendes hemmiljö kvarstår det 
faktum att de boendes hem är personalens arbetsplats. Personalen är anställd för att ge stöd åt 
de boende och de boende har samtidigt en självbestämmanderätt. Då personalen har krav från 
sin arbetsgivare och eventuellt från de boendes släkt, vänner, gode män och förvaltare är 
personalen tvungna att ge stöd till de boende på ett sätt som tillgodoser allas behov, inte bara 
de boendes.  

6.2 Empowerment och normalisering 
Det informanterna beskriver är att det finns olika sätt att ge stöd till de boende och dessa olika 
sätt skiljer sig naturligtvis åt. De olika sätten att ge stöd ger också olika möjligheter till 
delaktighet för de boende. I de fall då personal utför aktiviteter åt de boende blir de boendes 
delaktighet minimal eller obefintlig, detta på grund av att de i praktiken inte behöver vara 
närvarande för att aktiviteten ska bli genomförd. Bakgrunden till detta tillvägagångssätt kan 
dock vara att de boende får utföra mer anpassade aktiviteter som passar individen och 
tillfället. Ta matlagning som exempel, om personalen lagar mat helt åt en av de boende så kan 
personalen istället lägga över en mer anpassad aktivitet på den boende såsom att duka. Det 
som bör problematiseras är dock huruvida det är de boendes begränsade möjligheter att laga 
mat som bidrar till detta tillvägagångssätt eller om det är en bekvämlighetsfråga för 
personalen. För att kunna ge stöd åt en boende på ett mer empowerment nära sätt krävs oftast 
ett mer tidskrävande stöd från personalen. Med empowerment syftar man till att främja, i detta 
fall de boendes egna förmågor att ta kontroll över sina egna liv (Brysén & Hydén, 2000, s. 
74). Exempel på empowerment som framkommit i resultatet är då personal genom verbalt 
stöd berättat för de boende vad de ska göra eller genom att mäta upp mat och lägga i 
plastpåsar för att boende ska kunna tillaga rätt mängd mat mer självständigt. Det verbala sättet 
att ge stöd kräver, av de boende, att de själva utför aktiviteten men att de får stöd med vad 
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som ska göras och i vilken ordning. Personalen fungerar således som en verbal 
instruktionsbok som gör så att de boende kan hjälpa sig själva. 

Man kan välja att se empowerment och paternalism som de två ytterligheterna på hur 
stödet ska ges men däremellan finns många olika sätt att ge stöd. Ett av de mest framträdande 
i resultatet är då personal utför vissa delar av en aktivitet medan den boende själv utför resten. 
I vissa fall kan detta vara ”enda” sättet att ge stödet på då de boende exempelvis kan ha 
motoriska svårigheter som omöjliggör hantering av knivar. I andra fall kan det handla om att 
detta tillvägagångssätt är de boendes vilja. 

I de fall personalen påverkar de boende att göra andra val av maträtter eller att laga 
maten på ett annat sätt så kan man utgå från att personalens utgångspunkt är vad de själva 
skulle valt för maträtter och hur de själva skulle tillagat sin mat. Normaliseringsprincipen 
innebär att funktionsnedsatta personer bör få uppleva levnadsmönster och vardagsvillkor som 
ligger så nära andra människors i samhället som möjligt (Nirje, 2003). 
Normaliseringsprincipen kan delas upp i åtta olika delar och vi kommer att koppla vår analys 
till två av dessa. En normal dygnsrytm är kopplat till att måltider ska intas under normala, ofta 
familjeliknande, situationer (Nirje, 2003, s. 96-98). En normal självbestämmanderätt är 
kopplat till att respekt ska visas gentemot de boendes egna val och önskemål (Nirje, 2003, s. 
111-114). Hur personalen ser på matlagningen kommer troligen, helt eller delvis, från hur 
samhället i sin helhet ser på matlagning. Det är lätt att konstatera att äta bränd mat inte hör till 
det normativa i samhället och att befolkningen i sin helhet försöker undvika att äta bränd mat. 
Men om man kopplar detta scenario, med bränd mat, till de boendes självbestämmanderätt 
och till definitionen av normaliseringsprincipen där de boende ska få leva ett liv som ligger så 
nära resten av befolkningen som möjligt blir personalens ingripande problematisk. I motsats 
till att de boende ska ha rätt till att själva bestämma är personalens syn ofta kopplad till det 
normativa i samhället. Det man kan se i resultatet är att personalen påverkar de boende till att 
äta nyttigt och att äta mer grönsaker då detta är något som är önskvärt i resten av samhället. 
Att de boende å sin sida inte vill ha grönsaker hamnar i skymundan av hur människor bör 
göra och påverkan på personalen från det normativa i samhället. Om man studerar samhället i 
sin helhet framkommer ofta att idealet för människokroppen är att man ska vara smal och 
även gärna vältränad. Samtidigt är det så att en allt större debatt i samhället handlar om det 
ökande antalet överviktiga människor. Om man ställer den normativa synen på 
människokroppen i förhållande till de boendes självbestämmanderätt kan man fråga sig varför 
samhället i sin helhet har rätt att äta sig feta men att denna rätt på något sätt skall fråntas de 
boende? Att personalen försöker påverka de boende till en ökad grad av rörelse och en 
minskad mängd onyttig mat kan faktiskt ses som just ett sätt att frånta de boendes rätt att, om 
de vill, äta sig feta.  

Kopplat till personalens syn på mat så anses det negativt om boende bara skulle äta 
färdigrätter. I resultatet framkommer det, i personalens samtal med en dietist, att färdigrätter 
inte alls är särskilt negativt att äta ur näringssynpunkt. Den normativa synen upplevs vara att 
mat bör tillagas från grunden och att ju mer som är färdiglagat när man köper det desto mer 
negativt är det. Det som kan bli problematiskt när man ser på personalens stöd utifrån 
normaliseringsprincipen och det normativa i samhället är att exempelvis kulturskillnader kan 
bidra till missförstånd. Vad som anses vara en norm är inte alltid en självklarhet och personer 
med en annan kulturell bakgrund har troligtvis andra normer att gå efter i jämförelse med 
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personer som är uppvuxna i den svenska kulturen. I relation till vad som anses normativt att 
äta kan man framställa själva införskaffandet av maten. Oavsett om man planerar och 
genomför en storhandling eller om man handlar ett mindre antal varor vid flera tillfällen så 
bestämmer de flesta själva exakt när de ska handla men där finns en skillnad som blir tydlig i 
resultatet. På grund av en begränsad tillgång till bil kan de boende inte bestämma vilken dag 
eller tid de själva ska åka och handla, eller om de ska åka med bil. Det är antingen kollektivet 
på boendet, det vill säga alla boende, som bestämmer vilken dag handling ska ske eller så är 
det personalen som bestämmer när det ska handlas. Och oavsett vilka som fattar beslutet så är 
antalet val begränsat till vilka dagar som boendet har tillgång till bil. Det som även 
framkommer är att om de boende inte vill handla på den gemensamma handlingsdagen så kan 
de boende välja att gå eller åka buss till affären. De boende kan med andra ord på ett sätt 
påverka dagen som handlingen sker men över lag är det personalen som styr. 

Slutligen bör också normaliseringsprincipen som företeelse ifrågasättas och 
problematiseras. Vad som räknas som normativt är väldigt godtyckligt och det normativa kan 
skilja sig från familj till familj eller till och med från individ till individ. Det man bör fråga sig 
är vem som bestämmer vad som är normativt, det normativa som personalen utgår från när de 
utformar stödet. Med detta som utgångspunkt bör man också ifrågasätta även de normer som 
kan anses vara mindre godtyckliga, som är mer allmänt rådande om än inte alltid accepterade. 
Normer som under lång tid varit accepterade kan när som helst bli ifrågasatta och stämplade 
som något icke acceptabelt. Då normer är något som går att ifrågasätta när det kommer till 
samhället i sin helhet blir det extra viktigt att ifrågasätta i förhållande till personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Att en person med en autismspektrumstörning som kanske 
är väldigt beroende av en strukturerad vardag med inte alltför stora förändringar ska påverkas 
till att äta en varierad kost som hela tiden anpassas efter vad som är normativt i samhället är 
problematiskt. 

Sammanfattningsvis är normaliseringsprincipen något problematisk då de boendes 
levnadsvillkor skall likna andra människors i samhället och att detta i många fall uppnås med 
hjälp av personalens stöd. Delvis i motsats till personalens stöd står de boendes 
självbestämmanderätt, men som vi har beskrivit ovan är sättet på vilket stödet ges avgörande 
för om personalens stöd och påverkan ska vara möjligt att förena med 
självbestämmanderätten. Att ge stöd utifrån empowerment kan möjliggöra självbestämmande 
och delaktighet utan att begränsa personalens möjlighet att ge stöd i alltför stor omsträckning. 

6.3 Slutsats 
Utifrån resultatet kan man uttyda att matsituationen och dess olika delar är en komplex 
situation där de boendes vilja måste respekteras men där personalen har en skyldighet att ge 
en god omsorg. Det framkommer att personalen explicit har en stor respekt för de boendes 
självbestämmande samt att de arbetar för att de boende ska vara så delaktiga som möjligt. I 
motsats till detta, som kommer från personalens egna ord, har vi kunnat uttolka både explicit 
och implicit påverkan utifrån beskrivningar kring hur de utformar stödet i olika situationer. 
Förutom detta så framkommer att utformningen av stödet skiljer sig åt beroende på vilken 
boende stödet är riktat mot. Vissa boende har ett större stödbehov medan andra klarar 
majoriteten av matsituationens delar själva. 
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Den	  godtagbara	  måltiden	  
Vad menas då med en godtagbar måltid? Personalen uttalar och omtalar de boendes egen 
självbestämmanderätt som något självklart och något som är rådande i alla situationer. 
Meningen är att, trots personalens vilja att se till att de boende får det än bättre, så är det i 
slutändan de boende själva som bestämmer om och hur saker och ting ska ske. Trots 
personalens utsaga hittar personalen sätt på vilka de kan kringgå denna rätt till 
självbestämmande. De boende anses fortfarande bestämma själva även om personalen har 
influerat, modellerat eller påverkat till ett nytt beteende. Finns det då någon måltid för de 
boende som är godtagbar? Svaret måste då bli den måltid som personalen varit med att skapa, 
fysiskt eller verbalt, och som utgår från den normativa synen på mat vid den tidpunkt då 
måltiden lagas. Endast då den boende har en egen förmåga att skapa en näringsriktig måltid 
som är väl tillagad kan den anses godtagbar. 

6.4 Implikationer för forskning och praktik 
Under avsnittet ”metod” redovisas en ingående beskrivning av våra metodologiska 
överväganden. Där går vi bland annat igenom vad vår förförståelse kan ha för inverkan på 
tolkningen av resultatet, på vilket sätt utformningen av intervjuguiden och våra frågor kan ha 
påverkat svaren samt andra metodologiska överväganden. 
 
Resultatet i denna uppsats pekar på att det är svårt att se några mönster men att förhållandet 
mellan personal och boende är kantat av maktstrukturer. Maktstrukturer som parterna 
troligtvis inte alltid är medvetna om. Dessa maktstrukturer är något som skulle kunna vara av 
intresse att uppmärksamma än mer i det praktiska arbetet och framförallt då problematisera 
maktförhållanden för att hitta sätt att omfördela makten tillbaka till de boende. En fråga som 
vidare forskning skulle kunna belysa är hur matrelaterade situationer upplevs för de boende 
det vill säga en kvalitativ intervjustudie med boendeperspektiv. Framtida studier skulle kunna 
bidra till att öka förståelse för vilka faktorer som kan skapa mer delaktighet och 
självbestämmande för boende. Det vore intressant att i framtiden se studier som undersöker på 
vilket sätt man kan implementera kunskapen om personalens maktförhållanden i just 
matrelaterade situationer.  

Vem är strävan efter den godtagbara måltiden till för? För de boende, personal 
eller för samhället att på ett nytt sätt kontrollera en grupp människor. 
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Bilaga 1: 
 
Uppsala 
Universitet, 
Sociologiska institutionen,  
Socionomprogrammet 
 
 
Till Enhetschefen för Flingvägens och Bastuvägens gruppboende i X Kommun 
 
En förfrågan om en intervjustudie! 
 
Vi är två socionomstudenter som nu ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Detta arbete kommer att bestå av en studie 
om hur personalen upplever deras arbete på gruppbostaden när det gäller planering, inköp, 
tillagning och förtäring av måltider för de boende. I studien är vi främst intresserade av att 
studera personalens upplevelser kring dessa matrelaterade situationer men vi är även 
intresserade av personalens arbete och tankar kring att stötta de boende. Anledningen till att vi 
vill undersöka just matsituationen är för att denna är väldigt central i alla människors liv, då 
alla människor måste få i sig föda för att överleva. En annan anledning till att den är central är 
för att mathållningen påverkar hälsan, positivt eller negativt. Genom studien hoppas vi kunna 
få ökad insikt i hur personal upplever att matsituationen fungerar för boende på en 
gruppbostad inom LSS i X Kommun. 
 
Härmed tillfrågas således Du, i egenskap som enhetschef för Flingvägens och Bastuvägens 
gruppboende i X kommun om medgivande till att genomföra studien vid gruppbostaden.  
Er medverkan i vår studie är relevant och viktig för att belysa hur det utifrån personalen 
upplevs fungera för de boende i matsituationer på LSS-boenden. Denna studie kan uppmuntra 
och bidra till reflektioner för personal i deras dagliga arbete tillsammans med boende. Vi 
kommer att verka för att göra våra intervjuer i verksamheten till en så naturlig del av 
verksamheten som möjligt och kommer att anpassa våra intervjuer efter personal och deras 
arbete med boende för att på så sätt störa så lite som möjligt. 
 
Till att börja med så kan vi erbjuda mer ingående information som vi delger er under en 
arbetsplatsträff då vi mer än gärna svarar på era frågor och funderingar. Vi kommer även vara 
nåbara via mail eller telefon för eventuella frågor. 
Vi planerar och hoppas kunna komma till er under perioden 18 november till och med 24 
november. Vår intention är att samla in material under flera tillfällen och tiden för de olika 
tillfällena kommer att variera beroende hur personalen arbetar. Rent tidsmässigt kommer 
intervjuerna vara cirka 30-45 min och planeras i samråd med personal.  
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild anledning avbrytas. 
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 
under arbetets gång. Materialet kommer verka för att allt avidentifieras så att ingen berörd 
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person kan identifieras i uppsatsen. Vi ser gärna att de boende är informerade om vår närvaro 
och att de gärna får ställa frågor om vår studie. Om boende upplever vår närvaro som något 
negativt anpassar vi oss självklart efter deras och personalens önskemål. Skriftligt samtycke 
kommer att inhämtas från de som vill vara med i studien. I de fall någon person inte 
samtycker till deltagande i intervjustudien kommer ingen intervju genomföras med denna 
person. Vi, som studenter, anser även att vi bör skriva på ett sekretessavtal för att ännu 
tydligare poängtera vår tystnadsplikt. 
 
Kontakta gärna oss eller vår handledare om du har några frågor! 
Anette Andersson, socionomstudent 
xxxxxxxxxxxx@hotmail.com 
xxx – xxx xx xx 
Jonas Milton, socionomstudent 
xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com 
xxx – xxx xx xx 
Kitty Lassinantti, handledare 
xxxxxxxxxx@xxxx.uu.se 
xxx – xxx xx xx 
 
Med vänliga hälsningar, Anette Andersson & Jonas Milton 
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Bilaga 2: 
 
Intervjuguide riktad mot personal 
 
Strukturen 
En inledande del med frågor som är ganska mjuka och neutrala och som inte är särskilt starkt 
kopplade till det vi är intresserade av. Sen en del med neutrala frågor om de matrelaterade 
situationerna/aktiviteterna. Sen en del med mer värderande frågor där personalen måste ta 
ställning till vad de tror att de boende tycker och/eller vad de som personal tycker. Till sist en 
avslutande del med avslappnade neutrala frågor. 
 
Teman 
• Planering 
• Inhandling 
• Matlagning 
• Förtäring 
• Personalens hjälp 
Dessa teman i relation till delaktighet, självbestämmande, paternalism, empowerment, makt 
och normalisering. 
 
Inledande frågor: 

• Har du arbetat länge inom sådan här verksamhet? 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Vad är din roll här på boendet? 
• Har de som bor här på boendet bott här länge? 
• Vad är roligast med det här arbetet? 
• Beskriv hur du ser på de boendes matsituation? (Tycker du att det ligger för 

mycket/lite fokus på matsituationen? Hur mycket tid lägger ni på matrelaterade 
aktiviteter?) 

 
Fokuserade frågor: 
Nu går vi in lite mer på frågor som berör de fyra olika delarna i matsituationen som vi är 
intresserade av: planering, inhandling, matlagning och förtäring. 
 
1. Hur ser matplaneringen ut? 

• Beskriv hur de boende får vara med och planera sin mat? 
• Beskriv vad ni som personal hjälper till med? 
• Beskriv eventuell färdighetsutvecklande hjälp som ni i personalen ger? 
• Vad innebär matplanering för dig som personal? (För att få en utgångspunkt! 

En del kanske anser att matplanering är att reflektera lite kring vad man ska 
äta till kvällen och en del kanske anser att matplanering är att planera 
maträtter för en vecka framåt och att planera vad som ska inhandlas.) 
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• Finns det någon av de boende som gör matplanering helt självständigt utan 
personal och hur går det till? 

• Brukar de boende avvika från sin matplanering och på vilket sätt kan det gå 
till (att det t.ex. står att de ska äta falukorv med potatismos men att de istället 
väljer att steka pyttipanna.)? 

• Finns det någon dag i veckan då alla äter mat gemensamt? Får de boende vara 
med och planera vad som ska ätas då? 

 
2. Hur ser inhandling av mat ut? 

• Beskriv hur inhandling av mat för/till de boende går till? 
• Beskriv vad ni som personal gör när de boende handlar mat? 
• Köper de boende sin egen mat eller får de hjälp med inhandling? På vilket sätt? 
• På vilket sätt är de boende beroende av personal för att inhandla mat? 
• Hur tar sig de boende till affären/affärerna? 
 

3. Hur ser matlagningssituationen ut? 
• Vad innebär matlagning för dig (som personal)? (Olika människor har olika 

syn på vad matlagning är. En del anser att det är att göra pulvermos och steka 
några köttbullar medan det för andra är att göra allt från grunden, t.ex. göra 
egna köttbullar.) 

• Beskriv hur de boende lagar sin mat?  
• Beskriv på vilket sätt ni som personal hjälper de boende med matlagning? 
• Vart lagar de boende sin mat? 
• Skulle du som personal vilja att måltidssituationen fungerade på ett annat sätt? 

(exempelvis laga all mat gemensamt, laga mat en och en fast i baslägenheten, 
laga en och en i respektive lägenhet, ha ett rullande schema och att personal 
tillsammans med en boende lagar mat till alla och att man nästa dag byter 
boende) 
 

4. Förtäring? 
• Beskriv var och hur de boende äter? (själva i sina lägenheter, tillsammans med 

personal i sina lägenheter, själva i baslägenheten, etc.) 
 
 
• Har ni i personalen handledning och hur brukar ni där prata om hur ni ska hantera 

matrelaterade situationer? 
• Har personal och boende varit i kontakt med dietister för att veta hur de boende bör äta? 

Beskriv detta! 
• Är det några av dessa matrelaterade situationer som är svårare att genomföra än andra? 

Vilka? 
• Har personalgruppen en (uttryckt) liknande syn på maten och dessa olika situationer? Är 

det något som ni diskuterar på personalmöten? 
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Fokuserade och värderande frågor: 

Får de boende bestämma allt kring sin matsituation? 
• Tror du att ni i personalen påverkar vad de boende äter? Beskriv hur du tror 

att ni påverkar! 
• Tror ni att ni kanske påverkar de boende undermedvetet? (exempelvis att ni 

säger till de boende att de får bestämma men att ni sen kommer med förslag, 
att ni kanske försöker styra så att kosten inte blir så ensidig eller att ni, då ni 
lagar mat till personalen, gör så att de boende vill äta samma sak 
(grupptryck).) 

• Beskriv på vilket sätt du tror att de boende ser på hjälpen de får från personal? 
(de blir glada, de blir arga då de anser att de kan själva, de tycker de får för 
lite hjälp, de tycker att de får för mycket hjälp, etc.) 

• Beskriv hur du tycker att de boende får vara delaktiga i matsituationerna? 
• Beskriv vad som är positivt respektive negativt med att personal hjälper de 

boende med matsituationen? 
• Beskriv de fördelar respektive nackdelar som du kan komma på kopplat till 

om de boende skulle få bestämma allt som har med deras egen matsituation att 
göra? 

• Tror ni att de boende känner att de boende själva kan bestämma över 
matsituationernas olika delar? 

 
Avslutande frågor: 

• Finns det något som du tycker att vi har glömt att prata om? 
• Finns det något mer du skulle vilja berätta? 
• Är det något som du undrar över innan vi rundar av här? 

 
 
Intervjuguide riktad mot de boende 
 
Inledande frågor: 
Har du bott här på boendet länge? 
Beskriv hur du upplever att boendet är? 
Hur tycker du att man ska vara för att vara en bra personal? 
Tycker du att personalen här är så som du nyss beskrivit en bra personal? 

• Om de inte är så, hur är de då? 
• Varför är det inte bra att vara så som de är? 

 
Fokuserade frågor: 
 
1. Planering 

• Hur det går till när du/ni bestämmer vad du ska äta?  
• Vad gör du och vad gör personalen i denna situation? 
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• Brukar det bli som ni har bestämt? Är det bra eller dåligt? Vad händer om man 
vill ändra sig? Kan man ändra sig? 

 
2. Inhandling 

• Beskriv hur det går till när du handlar din mat? 
• Beskriv vad personalen brukar göra när du handlar din middag? 

 
3. Matlagning 

• Hur brukar det vara när du/ni ska laga mat? 
• Kan du berätta om en vanlig dag?  

 
4. Förtäring 

• Var brukar du sitta och äta din middag? 
• Brukar du sitta själv eller tillsammans med andra som bor här, med personal 

eller med både och? 
 
Fokuserade värderande frågor: 

• Känner du att du har de möjligheter du vill ha när det gäller att vara med och 
bestämma vad du ska äta, hur handlingen ska gå till, hur matlagningen ska gå till, etc.?  

• Beskriv vad du tycker att personal borde göra annorlunda när de hjälper dig med 
matsituationen? 

• Beskriv i vilka situationer du skulle vilja ha mer hjälp? 
• Beskriv i vilka situationer du skulle vilja ha mindre hjälp? 

 
 
Avslutande frågor: 

• Är det något du vill fråga oss om? 
• Är det något mer du skulle vilja berätta som vi inte har pratat om? 
• Tycker du att vi har missat att ställa någon viktig fråga? 

 


