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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Självbestämmande och inflytande är något som ska prägla det sociala arbetet med 

människor med funktionsnedsättning. Människors olika förutsättningar att kunna fatta beslut kan 

påverka möjligheten till medverkan i det dagliga livet.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera och beskriva hur personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, som är berättigade LSS-insatsen bostad med särskild service, förstår och 

skapar mening kring inflytande och självbestämmande. 

Metod: Studien har en socialkonstruktivistisk ansats och datamaterialet har samlats in genom tio 

semistrukturerade intervjuer med personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor på 

gruppbostad enligt LSS. I analysarbetet har en analysmetod med fokus på meningsskapande 

använts.  

Resultat: Resultatet visar att självbestämmande över vardagen konstrueras som något positivt 

och som gynnar välbefinnandet. Meningsskapande kring inflytande och självbestämmande sker 

utifrån att bli vuxen samt att få bestämma över fritid och det egna hemmet. Personer med 

intellektuell funktionsnedsättning konstruerar sig själva som självständiga individer vars 

valmöjligheter sker inom vissa ramar.  

Slutsatser: De slutsatser som kan dras av studien är att självbestämmandet handlar om 

vuxenblivande och som beskrivs utifrån ett mönster av att jämföra det aktuella vardagslivets nu 

med vardagslivet förr. Det handlar även om att självbestämmandet begränsas. Här framträder 

paradoxer där socialarbetarnas stöd och gruppbostaden både kan verka främjande för 

självbestämmande och hindrande av den samma.  

Implikationer för socialt arbete: Studiens kunskapsbidrag om meningsskapande av 

självbestämmande kan användas i det sociala arbetets praktik genom att stödja och motivera till 

självbestämmande. Att verka för och främja möjligheterna till medverkan i det dagliga livet för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning blir därför extra viktigt då denna möjlighet kan 

begränsas. 

 

Nyckelord: Meningsskapande, socialt arbete, självbestämmande, inflytande, intellektuell 

funktionsnedsättning, gruppbostad med särskild service, LSS 
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1. Inledning 

”Det är kul och få bestämma själv och ingen som säger till en” berättar Mikael och tar en till 

bulle under intervjun. Mikael beskriver inte endast vad självbestämmande är för något utan också 

hur det känns. Att få bestämma själv är något positivt för Mikael. Uttalandet ovan, är bara en av 

flera om vad personer med intellektuell funktionsnedsättning berättar om vad självbestämmande 

är och hur de skapar mening kring självbestämmande och medverkan. Meningsskapande som 

Mikael engagerat delger oss, hjälper socialarbetare i det praktiska sociala arbetet att stödja och 

skapa möjligheter till att frigöra människors egna förmågor till självbestämmande och aktiva 

medverkan i samhället.  

1.1 Problemet med självbestämmande 

I människors vardag tas det ständigt beslut och ställningstaganden. Besluten kan röra sig om allt 

från vilka kläder som ska väljas för dagen, till val av middagsmat och val av fritidsaktiviteter. 

Vem som bestämmer dessa val är inte självklart för alla. En del människor är mer självständiga i 

att fatta beslut, än andra. Vilka förutsättningar individer har för att göra val och fatta egna beslut 

är därför betydelsefullt och det är just dessa olika förutsättningar för människors självständighet 

som är denna studies fokus. Frågor som rör människors möjligheter att vara delaktiga och själva 

få bestämma samt ha inflytande i sin vardag, blir extra tydliga i arbetet med människor med 

funktionsnedsättning (fortsättningsvis benämnd som MFN). Detta, då förutsättningarna för att 

uttrycka den egna viljan på grund av funktionsnedsättningen kan vara begränsad. Här finns en 

utmaning för det stöd- och hjälparbete som sker inom samhällets välfärdsarbete så som inom 

socialt arbete med MFN. 

 

Lagen (SFS:1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), är en rättighetslag 

med syfte att MFN ska få det stöd som behövs för att leva ett så självständigt liv som möjligt. I 

LSS framgår vilka personer som omfattas av lagen och dessa delas in i tre så kallade 

personkretsar enligt följande: 

 

 Personkrets 1, personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd.  

 Personkrets 2, personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte 

går över efter en hjärnskada i vuxen ålder.  

 Personkrets 3, personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte 

beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.  

 

För att ha rätt till stöd- och hjälpinsatser enligt lagen ska personen tillhöra en av de tre 

ovanstående personkretsar som står beskrivna inom LSS. I denna studie riktas fokus mot 

personer med utvecklingsstörning som tillhör personkrets ett enligt 1 § LSS (i den fortsatta 

texten benämnd personer med intellektuell funktionsnedsättning, förkortat PIF), samt vilka har 

insatsen bostad med särskild service för vuxna som dessa personer är berättigade till, enligt 9 § 9 

p, LSS.  
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Den egna bostaden 

 

Bostaden beskrivs vara en betydande faktor för människors identitet (prop. 1992/93:159). Det är 

i bostaden som de mest grundläggande behoven tillgodoses samtidigt som det utgör en stabil 

grund från vilken människor bygger sitt sociala nätverk och deltar i samhällslivet. För MFN blir 

bostaden dessutom extra betydelsefull då det ofta är där de tillbringar större delen av sin vardag 

(1992/93:159). De gruppbostäder som lyder under LSS ska enligt 6 § LSS:  

 

…vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. 

Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 

medbestämmande över insatser som ges (SFS:1993:387). 

 

Som framgår, är självbestämmande och inflytande alltså något som ska prägla det sociala arbetet 

med MFN. Frågan som då kan ställas är, vad innebär dessa begrepp egentligen? Betyder 

begreppen samma sak i praktiken för den professionella socialarbetaren som för den enskilda 

människan med funktionsnedsättning? Att alla människor har rätt att få styra och bestämma över 

sina egna liv framgår av såväl 1 § i 1 kap. Socialtjänstlagen (SFS:2001:453) som i flera artiklar i 

deklarationen om FNs mänskliga rättigheter, bland annat i artikel 13 där rätten till att välja vart 

man vill bo framgår (Regeringskansliet, 2011). FN har utformat en särskild deklaration för MFN 

där rätten till vård och hälsa bland annat har förtydligats. FNs konvention om rättigheter för 

MFN (SÖ 2008:26) tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna som slår fast allas lika 

värde, oavsett faktorer som funktionsnedsättning och kön. Konventionens syfte är att stödja, ge 

skydd och garantera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för MFN (SÖ 2008:26). 

Sverige förpliktade sig till att följa konventionen år 2008 vilket tillsammans med LSS och de 

nationella målen, som bland annat syftar till att främja självbestämmande hos MFN, utgör det 

ramverk för det sociala arbetet (prop 1999/2000:79), som också finns uttalat i det sociala arbetets 

centrala värdegrund i en humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning 

på mänskliga rättigheter och social rättvisa (European Association of Schools of Social Work, 

EASSW, 2015). Trots detta visar mycket av den tidigare forskningen att MFN många gånger inte 

blir bemötta på ett respektfullt sätt samt att självbestämmandet sker inom bestämda gränser, satta 

av både anhöriga och socialarbetare (se exempelvis Blomberg, 2006; Giertz, 2012; Steive, 2012).  

 

Dessa bestämda gränser som påverkar bemötandet och möjligheten till självbestämmande visar 

på att det finns en ofrånkomlig maktstruktur mellan socialarbetaren och de som är boende på en 

gruppbostad eftersom den enskilde är i en beroendeställning gentemot socialarbetaren 

(Widerlund, 2007). Det ställs även olika krav på MFN för att de ska kunna ha en delaktig roll 

vilka handlar bland annat om att MFN ska kunna uttrycka sig på ett specifikt sätt. Vi hävdar att 

ha en röst är alltså sättet som i Sverige möjliggör inflytande och delaktighet över insatser vilket 

blir extra problematiskt när MFN kanske inte kan uttrycka sig på det sättet som förväntas för att 

kunna vara delaktiga (Karlsson & Nilholm, 2006). Dessutom ligger forskning ofta till grund för 

politiska beslut, vilket innebär att det därför finns en risk att de mest resursstarka individerna i 

samhället, i det här fallet socialarbetare, som har lättare att få sin röst hörd får större 

förutsättningar och som påverkar MFNs självbestämmande och delaktighet. Studier som lyfter 

MFNs levnadsvillkor har således en viktig roll (Tideman, 2000). Det är på grund av detta som 
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MFNs individperspektiv måste uppmärksammas. Det som menas med ett individperspektiv är 

individers subjektiva livsvärld, det vill säga så som verkligheten oreflekterat förstås av 

människor (Howell, 2013). Utan denna förståelse för MFNs livsvärld finns det en risk att 

självbestämmande och inflytande, som ska prägla bemötande av MFN i det sociala arbetets 

verksamheter, endast blir tomma ord. Det problemområde som denna studie avser att bidra med 

är att ge MFN en röst om deras meningsskapande kring inflytande och självbestämmande.  

 

1.2 Historisk tillbakablick  

Detta kapitel kommer att handla om hur samhällets syn på MFN och utformningen av stödet till 

dessa har utvecklats genom åren. Detta för att ge en historisk förankring till hur dagens 

stödinsatser utarbetats och varför just begreppen självbestämmande och inflytande blivit 

tongivande i det sociala arbetet med MFN. Denna historiska bakgrund kommer att utgå från 

Drakes (1999) fyra utvecklingslinjer som Giertz (2012) tolkat och placerat i en svensk kontext 

för att förklara hur samhällets syn på MFN påverkar utformningen av stödet. Drakes 

utvecklingslinjer beskriver en utveckling från segregering, kompensatoriska bidrag, 

normalisering till dagens syn på MFN som fullvärdiga medborgare med ett aktivt 

samhällsdeltagande (Giertz, 2012).  

 

Fram tills mitten av 1900-talet går det i Sverige att urskilja den första utvecklingslinjen då 

personer med alla olika slags handikapp skulle segregeras från samhället och bosättas på stora 

institutioner. Detta resulterade i att samhället skiljde på dem som ansågs vara “normala” och dem 

som ansågs vara “avvikande”, där MFN tillhörde dem som beskrevs som avvikande (Giertz, 

2012). I mitten av 1900-talet väcktes en stark kritik mot samhällets dåvarande insatser i form av 

anstalter och institutioner till MFN och socialpolitiken i Sverige tog en kompensatorisk riktning, 

vilket kännetecknar den andra utvecklingslinjen. Tanken var att motverka den tidigare 

segregerande synen på hur samhället skulle hjälpa och stödja med hjälp av välfärdsinsatser. 

Exempelvis, kunde blinda och döva erbjudas yrkesutbildningar för att komma ut på 

arbetsmarknaden i syfte att integreras i samhället. Rehabiliteringsinsatser blev därmed aktuella, 

främst för att få in individer på arbetsmarknaden som tidigare uteslutits på grund av sina 

funktionsnedsättningar. Detta innebar att människor som ansågs kunna arbetstränas och utbildas 

skulle få möjlighet till att jobba och studera. Det skulle ses som en kompensation för det 

förtryckande synsätt som skapats till följd av de stora institutionerna. Efter andra världskriget 

växte en professionalisering fram inom handikappområdet och i takt med att kunskapen ökade 

inom professionen utvecklades normaliseringssträvande välfärdsinsatser vilket kännetecknar den 

tredje utvecklingslinjen (Giertz, 2012). Det innebar att institutionernas segregering skulle 

upphöra och MFN skulle leva som övriga medborgare, de skulle normaliseras. I slutet av 1900-

talet i Sverige byggdes därför små hemlika institutioner upp och inom skolan fördes specialskola 

ihop med övrig verksamhet. Från att ha levt på avskilda vårdhem och specialsjukhus skulle nu 

insatserna bestå i att föra människor ut i samhället och integreras med övriga medborgare. Denna 

integrering ansågs normalisera MFN (Giertz, 2012).  

  

Dagens stödinsatser till individen har som syfte att leda till ett aktivt deltagande i samhället och 

utgör grunden för den fjärde utvecklingslinjen. Insatserna är till för att skapa ett fullvärdigt 



 

 4 

medborgarskap till alla. Medborgarskapets betydelse har inneburit en möjlighet till att MFN 

själva får styra i de insatser, stöd och service som ska ges. Tanken med medborgarperspektivet är 

att lika levnadsvillkor ska vara en rättighet för alla medborgare, oavsett funktionsnedsättning 

(Giertz, 2012). Det är denna syn på lika levnadsvillkor som en rättighet som kom att bli grunden 

för LSS som instiftades 1994. Som beskrivits ovan, påverkas samhällets insatser av de rådande 

värderingarna vilket i sin tur får konsekvenser för enskilda människors liv och för den kontext 

inom vilket socialarbetaren verkar. Införandet av LSS och medborgarperspektivet medförde att 

individens självbestämmande och inflytande betonas samt influerar dagens sociala arbete med 

MFN. Eftersom dessa begrepp ska vara tongivande blir det därför viktigt att undersöka hur MFN 

och PIF förstår och skapar mening kring inflytande och självbestämmande, vilket är studiens 

syfte.  

1.3 Begreppsförklaringar 

I den följande texten klargörs begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder, 

utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning, självbestämmande och inflytande. Detta 

för att skapa en bättre förståelse för läsaren.  

 

Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Det finns en viss begreppsförvirring kring begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. 

Socialstyrelsen har därför valt att skilja begreppen åt på så sätt att funktionsnedsättning används 

med innebörden “nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” 

(Socialstyrelsen, 2015a) som kan vara medfödd eller förvärvad (exempelvis till följd av en 

sjukdom). Funktionsnedsättningen kan enligt socialstyrelsen vara av övergående eller bestående 

natur, medan funktionshinder avser den “begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 

en person i relation till omgivningen” och handlar främst om en bristande tillgänglighet i miljön 

och omgivande samhälle (Socialstyrelsen, 2015b). Enligt socialstyrelsens definition av de båda 

begreppen behöver alltså inte en funktionsnedsättning nödvändigtvis innebära ett 

funktionshinder. Som Giertz uttrycker det: “Funktionsnedsättningen kan ge upphov till 

funktionshinder i en miljö som inte är tillgänglig” (Giertz, 2012, s. 17). Vidare påpekar 

Socialstyrelsen (2015) att själva funktionshindret är något som uppstår i samspel med 

omgivningen. Hindret är inte en egenskap hos individen utan ett resultat av bristande 

tillgänglighet i miljön. Det blir därför ologiskt att använda benämningen personer med 

funktionshinder (Socialstyrelsen, 2015). Det är med utgångspunkt i detta resonemang som vi 

kommer att använda oss av begreppet människor med funktionsnedsättning i denna studie 

(MFN). Det finns ytterligare begrepp som används inom det sociala arbetet så som exempelvis 

kund eller brukare. Perspektiv på personer med funktionsnedsättning förändras beroende på 

vilken benämning som används. I denna studie har ett individperspektiv tagits och det är också 

på grund av detta som uttrycket människor med funktionsnedsättning (MFN) används istället för 

brukare/kund.  

 

Utvecklingsstörning/Intellektuell funktionsnedsättning 

Det finns olika benämningar när det kommer till intellektuella funktionsnedsättningar, exempel 

på termer som används är personer med “förståndshandikapp” och “inlärningssvårigheter”. Den 

medicinska diagnosen utvecklingsstörning används i svensk lagtext och tillhör personkrets 1 
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enligt 1 § LSS. Utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning som handlar om att 

ha inlärningssvårigheter samt svårigheter med att “fungera” i vardagen (FUB, 2015). 

Funktionsnedsättningen har uppkommit av skador på det centrala nervsystemet eller andra typer 

av hjärnskador som kan ha uppstått i hjärnans utveckling fram till tonåren. Utvecklingsstörning 

kan också ha uppkommit senare i livet på grund av förvärvad hjärnskada följt av sjukdom eller 

yttre våld (Grunewald & Bakk, 2004). Utvecklingsstörning tar sig bland annat uttryck i att 

personen i sociala sammanhang har svårt att veta hur denna ska bete sig och/eller har svårigheter 

med att utföra praktiska sysslor (till exempel ekonomi och den personliga hygienen) (FUB, 

2015). Det finns olika grader av utvecklingsstörning, dessa grader kan variera och är till för att få 

en förståelse för vilka insatser en individ kan behöva. De grader som finns inom 

utvecklingsstörning är lindrig, måttlig och grav. Personer med en lindrig utvecklingsstörning har 

den lättaste typen av funktionsnedsättning medan de som har grav utvecklingsstörning har den 

svåraste (Grunewald & Bakk, 2004). I denna studie används begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning då vi anser att utvecklingsstörning medför att funktionsnedsättningen ses 

som en “störning” och något avvikande från vad som anses som en normativ utveckling. Detta 

vill vi avstå från och därför hänvisar vi till personerna i denna studie som personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar (PIF används vid förkortning). Anledningen till att 

utvecklingsstörning har valts som en begreppsförklaring är för att få större förståelse för den 

funktionsnedsättning som studiens syfte och frågeställningar fokuserar på.  

 

Inflytande och självbestämmande 

Inflytande och självbestämmande är som tidigare nämnts två centrala begrepp inom LSS och är 

något som ska genomsyra dess olika verksamheter, men vad innebär dessa begrepp egentligen? 

Vad självbestämmande innebär för PIF är en av studiens frågeställningar som ska besvaras 

utifrån syftet hur PIF förstår och skapar mening av inflytande och självbestämmande. Det är 

dock svårt att finna en allmängiltig definition på vad inflytande och självbestämmande är då dess 

innebörd varierar från individ till individ. Giertz beskriver inflytande som ”möjligheten att själv 

påverka och utforma ramarna för sitt liv, genom aktiva val och delaktighet i väsentliga beslut” 

(Giertz, 2012, s. 15).  Socialstyrelsen (2013) beskriver individuellt inflytande på ett liknande sätt 

genom att en människa ska ha möjlighet att påverka sin vård och det sociala stöd som denna får. 

Påverkan kan bland annat handla om att vara delaktig i att välja vårdgivare och bostad 

(Socialstyrelsen, 2013). För att en individ ska ha inflytande kräver alltså definitionen två 

komponenter: att personen ska vara aktiv och delaktig i beslut som rör denne. Ett exempel på 

detta är rätten att rösta i politiska val eller hur en insats ska utföras (Giertz, 2012). Det är av stor 

betydelse att socialarbetare inom LSS verksamheter arbetar med att vägleda och göra det möjligt 

för MFN att ha inflytande över sin vardag och detta genom att anpassa vardagen till den 

enskildes behov (Ahlström & Klinkert, 2001).  

 

Självbestämmande däremot handlar om individens egen möjlighet att efter behov i den aktuella 

situationen kunna detaljstyra och påverka vardagen (Giertz, 2012). Denna detaljstyrning kan vara 

att individen bestämmer över sina fritidsaktiviteter, kläder och materiella saker. Begreppen kan 

kopplas ihop genom att ha självbestämmande så har även den enskilde rätten till inflytande i sin 

vardag. Om en person är i beroendeställning av andra finns det en risk att dennas liv blir styrt av 

andras åsikter och självbestämmandet minskas. Scheman med rutiner av exempelvis aktiviteter 



 

 6 

och dylikt kan då bli styrt av andra. Det kan vara värt att nämna att rutiner kan vara bra för de 

människor som är berättigade insatser enligt  SS, detta om rutinen ger personen en tryggare 

vardag och en ökad självkänsla ( hlström & Klinkert, 2001). I regeringens proposition (prop. 

1992/93:159) till LSS beskrivs att bestämmelsen om självbestämmande handlar om respekten för 

individers önskningar och behov. Med det menas att den som är berättigade insatser enligt LSS 

ska vara med och utforma det stöd och hjälp som ska ges. Om individen exempelvis är berättigad 

personlig assistans eller kontaktperson, ska dennas önskningar om vem som ska anlitas 

tillgodoses (prop. 1992/93:159). De båda begreppen handlar om påverkansmöjligheter på olika 

nivåer där självbestämmande utgör behov/önskemål här och nu medan inflytande blir på ett mer 

övergripande plan.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera och beskriva hur personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, som är berättigade LSS-insatsen bostad med särskild service, förstår och 

skapar mening kring inflytande och självbestämmande.  

 

Frågeställningar: 

● Vad innebär självbestämmande och inflytande för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som har insatsen bostad med särskild service enligt LSS?  

● Hur talar dessa personer om självbestämmande och inflytande i det dagliga livet?  

● Vad upplevs påverka självbestämmande och inflytande?  

 

1.5 Disposition 

Denna studie presenteras i sex kapitel. I det första kapitlet presenteras en introduktion till ämnet 

och det problemområde som studien fokuserar på, följt av en historisk tillbakablick, 

begreppsdefinitioner samt studiens syfte och frågeställningar. Därpå följer det andra kapitlet med 

tidigare forskning inom ämnet, både utifrån internationell och svensk forskning. Kapitel tre 

behandlar en redovisning av det teoretiska ramverk som studien bygger på.   detta kapitel 

redogörs för de två teorier som använts som verktyg i analysarbetet och slutdiskussionen samt 

motivering till varför dessa teorier har valts.   det fjärde kapitlet beskrivs studiens metod med 

tillvägagångssätt som behandlar datainsamling, en beskrivning av hur urvalet av informanter 

gjorts, presentation av informanter samt genomförande av intervjuer. Därefter presenteras hur 

analysprocessen gick till. Kapitel fem består av studiens resultat vilket följs av det sjätte och sista 

kapitlet med en avslutande diskussion i förhållande till resultatet.  esultatet diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning, teori och metodologiska aspekter som validitet och reliabilitet. 

Därefter redogörs studiens slutsatser och implikationer för praktiskt socialt arbete och förslag på 

vidare studier.  
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2. Tidigare forskning  

Den forskning som presenteras behandlar begreppen självbestämmande och inflytande för PIF. I 

presentationen har det gjorts ett urval av den forskning som är relevant i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Det finns begränsad forskning om PIF inom områdena för bland annat 

delaktighet och speciellt lite forskning som gjorts utgår från dessa individers egna erfarenheter 

och perspektiv (Blomberg, 2006). Således har de studier som presenteras både individ-, anhörig- 

och socialarbetarperspektiv. Vid sökningen av tidigare forskning har urvalet baserats på både 

internationell och svensk forskning för att få ett bredare perspektiv på området än vad enbart 

svensk forskning skulle ge. Inledningsvis redogörs för den forskning som fokuserar på 

inflytande, självbestämmande och makt. Därefter presenteras den forskning kring 

självbestämmande som är specifikt inriktad på gruppbostäder för att ta reda på vad som tidigare 

har studerats inom denna insats som studien ämnar fokusera på.  

 

2.1 Självbestämmande, inflytande och makt  

Blomberg (2006) visar i sin studie att det finns ett problem kring tolkningsföreträde och PIF. 

Syftet med studien “är att beskriva, analysera och försöka förstå villkor och former för 

medborgarskap och delaktighet i vardagen för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning” 

(Blomberg, 2006, s. 28). Blomberg har intervjuat både PIF och närpersonal (de socialarbetare 

som PIF oftast möter i vardagen) inom olika arenor där insatserna tar plats: fritidsverksamhet, 

daglig verksamhet samt särskilt boende. Låga förväntningar på PIFs möjlighet till delaktighet låg 

till grund för att ansvar togs ifrån dem. Socialarbetare och anhöriga tog beslut utan att göra 

personen i fråga delaktig genom motiveringen att det var det som var bäst, lämpligast eller lagom 

för individen. Vilket ofta skedde vid frågor som rör individernas hälsa (Blomberg, 2006). Detta, 

att socialarbetare och andra makthavare, har synpunkter på frågor som rör PIFs hälsa förekom 

också i Steives FoU rapport (2012) som utgörs av intervjuer med enhetschefer, 

verksamhetschefer och föreståndare för grupp- och servicebostäder. Rapporten syftar till att 

synliggöra det dilemma som socialarbetare möter hos de boende i relation till livsstilsrelaterad 

problematik och självbestämmande (Steive, 2012). Det framkom att socialarbetare kunde 

använda sig av begränsande strategier (exempelvis begränsa antalet portioner) som resulterade i 

ett åsidosättande av individens självbestämmande, med hänvisning till att det var för personens 

bästa (Steive, 2012).  

  

Askheim beskriver i sin enkät- och intervjustudie anhörigas och personliga assistenters 

upplevelser av personlig assistans som insats till PIF (2003).  Av studien går det att urskilja olika 

ideal som influerade utformningen av den personliga assistansen samt graden av inflytande. De 

flesta personliga assistenter agerade utifrån en vårdande omsorgsideologi, som utgick från en 

vilja att PIF ska ha inflytande, men att detta inflytande inte skulle gå ut över det som 

assistenterna ansåg vara personens bästa vilket skapade en ambivalent känsla hos assistenterna 

(Askheim, 2003). 

  

Wehmeyer och Metzler (1995) undersökt vikten av självbestämmande och delaktighet samt gjort 

en kartläggning PIFs självbestämmande och delaktighet. Studien baseras på intervjuer med PIF. 
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Majoriteten av de intervjuade uppgav att de upplevde att de hade färre valmöjligheter och mindre 

kontroll än personer utan funktionsnedsättning (Wehmeyer & Metzler, 1995). Delaktigheten 

beskrevs dessutom vara kopplad till olika besluts grad av betydelsefullhet. PIF beskrevs till viss 

del kunna bestämma i mindre viktiga beslut som rörde exempelvis klädval. Dock var denna 

delaktighet starkt begränsad när det kom till det som beskrevs som viktigare beslut. Dessa 

viktigare beslut kunde handla om medicinska procedurer och val av rumskamrat (Wehmeyer & 

Metzler, 1995). 

 

Lachapelle m.fl. (2005) gjorde en undersökning baserat på enkäter från fyra olika länder där 182 

PIF deltog vars syfte var att mäta sambandet mellan livskvalitet och självbestämmande. 

Resultatet visade på ett starkt samband mellan självbestämmande och livskvalitet. Lachapelle 

m.fl. (2005) menar dock att man bör vara försiktig med att generalisera resultaten. Författarna 

diskuterar om stödinsatserna i de fyra länderna är väl mycket fokuserade på omsorg som leder 

till högre livskvalitet och sämre på att göra det möjligt för individerna att utöva 

självbestämmandet, exempelvis genom att fatta egna beslut och lösa problem (Lachapelle m.fl., 

2005). 

 

Crichton (1998) beskriver till skillnad från föregående studier hur för mycket delaktighet och 

självbestämmande kan leda till negativa konsekvenser för PIF. Crichtons fallstudie baseras på en 

50 årig man som lever på en gruppbostad med syfte att undersöka de dilemman som kan uppstå 

kring självbestämmande hos PIF. Crichtons studie visar hur socialarbetare uppmuntrade till 

självständiga beslut i så pass hög grad att det gick ut över mannens hälsa. Om mannen inte åt 

tillräckligt så ansåg socialarbetarna att det var hans eget val vilket ledde till en viktnedgång på 15 

kilo under en kortare period som resulterade i rehabilitering på sjukhus (Crichton, 1998). Detta 

visar på hur problematiskt det är att hitta den rätta balansen mellan respekt för en människas 

självbestämmande och användandet av begränsande strategier.  

 

Kelm (2009) undersöker självbestämmande i relationen mellan PIF och socialarbetare. Kelm 

visar att individernas självbestämmande existerar i en beroenderelation mellan parterna. 

Självbestämmandet, menar Kelm, är en produkt av relationen och som i sin tur formas av 

funktionsnedsättningen (Kelm, 2009). Själva funktionsnedsättningen gör att individerna är i 

behov av stöttning från socialarbetare för att ta egna aktiva beslut (vilket utgör en paradox). 

Socialarbetarna i studien ser sig som en moralisk kompass och en förebild som hjälper PIF att ta 

”rätt” beslut när det gäller hälsa, ekonomi och liknande. Med utgångspunkt i detta influerades 

individen till att ta de beslut som ansågs vara de rätta (Kelm, 2009). 

 

2.1.1 Sammanfattning 

Användandet av begränsande strategier framkommer i ett flertal av de studier vi tagit del av. 

Socialarbetare och anhöriga motiverar begränsandet av självbestämmande och delaktighet med 

hänvisning till att det är för personens eget bästa. Många hinder och problem beskrivs därför 

kvarstå vid uppfyllandet av de grundläggande principer inom LSS som rör kontroll och 

inflytande över den egna livssituationen. De flesta av studierna kring PIFs självbestämmande och 

inflytande beskrivs utifrån två olika perspektiv: socialarbetare (eller andra aktörer) och personen 
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med IF. Fokus ligger sällan endast på PIF och hur de upplever självbestämmandet, utan de två 

perspektiven ställs ofta mot varandra. Studierna fokuserar på hur det faktiska inflytandet och 

självbestämmandet ser ut i praktiken för PIF och inte vad begreppen betyder för dessa individer. 

Studierna säger alltså ingenting om meningsskapande i förhållande till självbestämmande och 

inflytande. Utan kunskap kring vad begreppen innebär för PIF blir det motsägelsefullt att i det 

sociala arbetet utgå från de riktlinjer som beskriver att arbetet ska medverka till individens 

självbestämmande och inflytande. Här finns således utrymme till att öka kunskaper om hur MFN 

skapar mening kring aspekter som självbestämmande och medverkan i det dagliga livet på ett 

särskilt boende som gruppbostad för MFN. Denna studie kommer därför att fokusera på PIF och 

hur dessa skapar mening kring självbestämmande och inflytande.  

 

2.2 Självbestämmande och inflytande inom gruppbostäder 

Den egna bostaden har visat sig vara en betydande faktor för att PIF ska få inflytande över den 

egna livssituationen och få känna sig delaktiga i samhället. Detta visar Ringsby Jansson (2002) i 

en undersökning om livet på gruppbostäder genom observationer och intervjuer med både 

boende och socialarbetare. Den målgrupp som står i centrum för studien är berättigade insatsen 

bostad med särskild service enligt LSS och lever med en IF (Ringsby Jansson, 2002). Dessutom 

visar Ringsby Janssons studie på att det finns en motsättning i det som socialarbetarna talar för 

och det som de boende vill göra. Exempelvis ansåg socialarbetarna att det var viktigt att ha sin 

privata arena och minska på gemensamma utrymmen medan de boende hade andra önskningar 

(Ringsby Jansson, 2002). 

 

Den omsorg som ges till PIF influeras av samhällets föreställningar och attityder visar Färm 

(1999) som gjort fallstudier från tre tidsperioder under 1900-talet som var och en representerar 

olika föreställningar om  IF. Undersökningens syfte var att undersöka hur konstruktionen av 

denna målgrupp som socialt problem hänger ihop med deras villkor. Hur omsorgen och 

insatserna är utformade kan bli avgörande för om en gruppbostad ger en känsla av ett hem eller 

en institution. Gruppbostaden i sig ger alltså ingen garanti när det kommer till god omsorg, 

integritet och delaktighet i samhället. Vidare ger en gruppbostad heller inte ett mer normaliserat 

liv (Färm, 1999).  

 

Widerlund (2007) beskriver i sin avhandling de villkor och förutsättningar som omgärdar PIFs 

delaktighet och självbestämmande boendes på en gruppbostad. Widerlund visar att dessa 

grundläggande principer är begränsade då mycket av det arbete som sker på gruppbostäder idag 

liknar hur det arbetades förr med människor på stora institutioner. Studien baserades på 

observationer av det vardagliga livet i flera gruppbostäder där det framgick att socialarbetarnas 

arbete till stor del styrdes av vanor och rutiner (Widerlund, 2007). Möjligheten till att själv få 

bestämma och göra individuella val i det vardagliga livet visade sig ha hinder av 

kommunikationsmässiga, organisatoriska och sociala skäl. Trots ambitioner och lagstiftning 

visar studien på de svårigheter som finns för att stärka möjligheterna till inflytande och 

självbestämmande hos PIF. Ett exempel på dessa svårigheter som framkom av studien rörde sig 

kring socialarbetarnas utövande av makt då de valde att inte tillfråga de boende i vissa 

hänseenden med en risk för att de skulle få för mycket inflytande (Widerlund, 2007).  



 

 10 

 

Olin (2003) har intervjuat och observerat unga vuxna med IF, deras föräldrar och socialarbetare 

som arbetar på en bostad med särskild service. Detta för att undersöka och förstå effekterna när 

unga vuxna flyttar hemifrån till en egen lägenhet med anställda socialarbetare. En av studiens 

frågeställningar handlar om vilka möjligheter de boende har till att uppnå självbestämmande i det 

vardagliga livet fastän det finns ett behov av omfattande hjälpinsatser. Olin menar att 

hjälpinsatserna på boendet utgår från en serviceideologi istället för en omsorgsideologi, vilket 

skiljer sig från arbetssättet på mer traditionella gruppbostäder. Med en serviceideologi ska de 

boende ses som kunder som är kapabla till att bedöma vilka hjälpinsatser som behövs (Olin, 

2003). I studien framkom en motsägelse i socialarbetarens åsikter gällande rätten hos de boende 

till att bestämma i sina egna lägenheter och den kontroll som socialarbetarna ägnade sig åt för att 

tvinga de boende att anpassa sig till gemensamma normer. Dessa normer kunde ses i bland annat 

städning på gruppbostaden då alla lägenheter skulle vara välskötta (Olin, 2003).   

 

Denna normativa aspekt skriver även Levinson (2005) om i en undersökning baserad på 

fältstudier i en gruppbostad för vuxna PIF vars syfte är att beskriva hur gruppbostadens 

organisering hänger ihop med auktoritet och professionell kunskap. I studien beskrivs hur 

socialarbetare försöker styra individer till att agera utifrån sig själva, att bli mer självständiga, 

som också blir fördelaktigt för samhället i stort snarare än att aktivt utöva kontroll. Individernas 

självständighet blir alltså villkorat och något som indirekt styrs av socialarbetare, vilket får en 

normativ och ideologisk aspekt då det handlar om att fostra individer till ett bete sig på ett visst 

sätt (Levinson, 2005).  

 

2.2.1 Sammanfattning 

När det gäller studier kring livet i en gruppbostad visar tidigare forskning på den komplexitet 

som finns i att både kunna ta hänsyn till individuella val och stärka de som bor på gruppbostaden 

till självständighet när verksamhetens arbete oftast präglas av gemensamma normer som innebär 

rutiner, vanor samt relationer som inte valts av de boende själva. Även om PIF har deltagit i 

observationsstudier och varit med i intervjuer så ligger mycket fokus i forskningen på vad 

socialarbetare på gruppbostäder har att säga kring deras självbestämmande, vilket även framkom 

i den forskning som endast berörde självbestämmande och inflytande i sig. Det framkommer 

heller inte i detta avsnitt hur PIF talar om, förstår och skapar mening kring självbestämmande 

och inflytande, vilket denna studie kommer att undersöka. 

3. Teoretisk ram 

I detta kapitel kommer den valda forskningsansatsen socialkonstruktivism samt begreppet 

diskurs att presenteras. 
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3.1 Socialkonstruktivism och diskurs 

Studien baseras på en socialkonstruktivistisk vetenskapsteoretisk ansats som enligt Burr (1995) 

kan sägas utgå från fyra principer. Dessa principer handlar om ett synsätt på världen som socialt 

konstruerad av människor och som påverkar människors sätt att handla. Socialkonstruktivism är 

kritisk i sitt förhållningssätt till förgivet tagen kunskap på så sätt att kunskap inte ses som något 

som är objektivt i sig, utan beroende och påverkad av människor. Sättet människor ser på och 

förstår världen är således historiskt och kulturellt specifikt (Burr, 1995). 

The particular forms of knowledge that abound in any culture are therefore 

artefacts of it, and we should not assume that our ways of understanding are 

necessarily any better (in terms of being any nearer the truth) than other ways 

(Burr, 1995 s.4, kursiv i originaltexten).  

Burr (1995) menar att människors syn på världen påverkas av såväl tid som plats. Synsättet blir 

därmed en produkt av den specifika historiska och kulturella kontexten som människor befinner 

sig i. Dessa är i sin tur beroende av de sociala och ekonomiska förutsättningarna som existerar 

under den specifika tidsperioden med tillhörande kultur (Burr, 1995). Som framgår av citatet 

ovan ses kunskap snarare som en produkt av ett specifikt sammanhang och det blir därför svårt, 

om inte omöjligt, att tala om kunskap i termer av ”sanning”.  

Enligt socialkonstruktivismen är sättet människor förstår världen på skapad genom människors 

dagliga sociala interaktioner, där språket är särskilt betydelsefullt i den sociala konstruktionen av 

världen (Burr, 1995). Det är genom sociala praktiker som gemensamma versioner av kunskap 

konstrueras. Det handlar om ett slags tillfälligt uppkommen konsensus där individer i samspel 

med andra har förhandlat fram en gemensam förståelse av världen. Denna, av individer, 

framförhandlade förståelse är situationsbunden och kan därmed se ut på olika sätt, vilket medför 

att det finns många olika konstruktioner av verkligheten (Burr, 1995). Det är med grund i detta 

som socialkonstruktivister hävdar att det människor anser vara ”sanning” är en produkt av 

sociala processer och mänsklig interaktion snarare än en objektiv observation av världen. 

Kunskap blir därmed inte något som en enskild individ har utan något som personer skapar 

tillsammans (Burr, 1995).  

Genom att fokusera på interaktionen mellan människor och se dessa som aktiva medskapare av 

kunskap och, i större utsträckning världen, blir följden att språket i sig är mer än bara något som 

människor använder för att kommunicera. Människors språkanvändning blir en central del i 

konstruktionen av världen samt en viktig ingång till människors livsvärld (Burr, 1995). Därför 

kan man se språket som något performativt där sättet människor talar om saker och ting, så 

kallade diskurser, blir betydelsefullt. Det är människor i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang som skapar innebörder av begrepp genom betydelsebildningsprocesser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Dessa betydelsebildningsprocesser innebär att sociala fenomen får 

sin betydelse genom att andra begrepp/symboler relateras till det, det vill säga ett begrepp måste 

fyllas med innebörd för att få sin mening. Sättet människor kommunicerar på avspeglar därför 

inte passivt hur de ser på och tolkar omvärlden utan har en aktiv roll i skapandet av den samma. 

Det är genom dessa diskursiva praktiker som människor kategoriserar samt definierar den sociala 
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verkligheten vilket medför att språket snarare aktivt formar än passivt reflekterar det de ser 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Sättet människor förstår världen samt skapar mening sker alltså i samspel mellan talare då 

människor tar med olika tolkningar av begrepp som de sedan skapar mening av tillsammans 

genom att praktiskt tolka varandra (Strong m.fl., 2008).  Utifrån den socialkonstruktivistiska 

ansatsen kommer vi i denna studie analysera och beskriva hur PIF, som är berättigade LSS-

insatsen bostad med särskild service, förstår och skapar mening kring inflytande och 

självbestämmande. Även om PIF kan ha svårt att uttrycka sig så gör de en ansträngning, likt alla 

människor genom att tala på ett sätt som bevisligen förstås av samtalspartners vilket gör att 

meningsskapande studeras genom konversationer (Strong m.fl., 2008). I denna studie handlar det 

om hur PIF genom samtal konstruerar och skapar mening av begreppen självbestämmande och 

inflytande.  

4. Metod  

I detta kapitel kommer vi först att redogöra för uppsatsens metodologiska ansats som är 

kvalitativ metod med en socialkonstruktivistisk ansats. I den efterföljande delen presenteras 

tillvägagångssätt gällande datainsamling, urval, genomförande och transkribering. Därefter 

redogörs analysprocessen. Avslutande redogörs validitet, reliabilitet och etisk analys i 

förhållande till studien. 

 

4.1 Metodologisk ansats  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie för att undersöka hur PIF förstår och skapar mening 

kring inflytande och självbestämmande. Den kvalitativa forskningen används främst för att 

undersöka människors upplevelser och ta del av deras livsvärld vilket är fokus för denna studie. 

Valet av kvalitativ metod grundas i den socialkonstruktivistiska ansatsen som innebär att vi 

förstår verkligheten som socialt konstruerad av människor. Ahrne och Svensson (2011) menar att 

den kvalitativa forskningen handlar om att beskriva, förklara och tolka samhälleliga fenomen 

som påverkar människors relationer och positioner i samhället vilket kommer att göras i denna 

studies analys av PIF meningsskapande kring inflytande och självbestämmande i deras vardag. 

Vidare förklarar Ahrne och Svensson (2011) att för att kunna få kunskap om dessa fenomen i 

samhället måste forskaren gå till ”de människor som verkar inom dessa och som bär upp dem” 

(2011, s. 10). Ett av sätten för att nå denna kunskap beskrivs vara genom att fråga människor om 

deras tankar, upplevelser och hur eller varför de handlar på ett visst sätt (Ahrne & Svensson, 

2011). 

  

Anledningen till att vi valt att utföra en kvalitativ studie handlar även om de begränsningar som 

finns i kvantitativa studier när det gäller att studera människors meningsskapande. Ahrne och 

Svensson (2011) beskriver hur den kvalitativa forskningen är ett bättre verktyg än den 

kvantitativa för att hitta nyanser i människors berättelser, vilket är av betydelse i denna studie för 
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att kunna analysera och beskriva meningsskapande (Ahrne & Svensson, 2011). Till skillnad från 

den kvalitativa handlar den kvantitativa forskningen om att studera samhället genom att på olika 

sätt mäta det forskaren avser att studera för att exempelvis visa antalet informanter som uttrycker 

en viss åsikt. Det är inte mängden informanter som uttrycker en viss sak som är fokus för denna 

studie utan syftet är att undersöka hur PIF förstår och skapar mening kring inflytande och 

självbestämmande. Det är med grund i detta som vi valt att göra en kvalitativ studie samt 

närmare bestämt varför vi valt intervju som metod (se avsnitt 4.2.1).  

 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Datainsamling 

Materialet till denna studie består av tio semistrukturerade intervjuer. Vi anser att det mänskliga 

samspelet i en intervju skapar en djupare förståelse av människors livsvärld. Som Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver är samtal den mest grundläggande formen av mänsklig interaktion 

som ger oss kunskap om andra människors erfarenheter, tankar och idéer vilket gör intervjuer till 

en utmärkt datainsamlingsmetod och därmed en lämplig metod att samla data kring PIFs 

meningsskapande.  

 

Vi valde att använda oss av en och samma intervjuguide vid varje enskild intervju. 

Intervjuguiden är konstruerad som en mall att utgå från vilket gör att det finns utrymme för såväl 

öppna svarsmöjligheter som följdfrågor. Detta ger informanten en viss möjlighet att berätta fritt 

samtidigt som det ger intervjuaren en frihet att ställa relevanta följdfrågor (Padgett, 2008). Det är 

på grund av denna flexibilitet som vi har valt att använda oss av den semistrukturerade intervjun 

som datainsamlingsmetod. Frågorna i intervjuerna berörde teman som fritid, fysisk aktivitet, mat, 

sömn och ekonomi i relation till inflytande och självbestämmande. Att prata och berätta fritt 

utifrån de frågor som ställdes var något som visade sig vara svårt för informanterna. Som 

intervjuare blev det därför en utmaning att omformulera sig och ställa frågor på ett sådant sätt att 

informanten skulle förstå och kunna svara och samtidigt hålla frågorna öppna utan att styra 

informanterna. Flexibiliteten i intervjuguiden möjliggjorde denna anpassning i språket. Dock 

använde vi oss vid ett flertal tillfällen verkliga exempel då frågorna kunde bli alltför abstrakta för 

informanterna vilket kan ha påverkat deras svar och i sin tur analysmöjligheterna av det 

insamlade materialet. Andra faktorer som kan ha kommit att påverka är själva relationen 

intervjuare - informant som präglas av en maktasymmetri på grund av det faktum att det är 

intervjuaren som ställer frågor, definierar situationen, bestämmer vad som ska följas upp och 

vilka ämnen som ska utforskas. Det handlar inte om ett samtal mellan jämbördiga parter utan om 

ett samtal där forskaren/intervjuaren vid analysstadiet har tolkningsföreträde på det informanten 

berättar (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna fick själva välja var i gruppbostaden som 

intervjun skulle äga rum. Samtliga informanter valde att genomföra intervjun i deras egna 

lägenheter, på en plats som kändes bra för dem. De fick även välja att ha en socialarbetare från 

gruppbostaden med vid intervjutillfället, vilket alla valde att avstå från. Genom att låta 

informanterna styra över placering och ge en valmöjlighet till att ha med en person som de 
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känner ville vi skapa en trygg atmosfär vid intervjun. Detta, för att minska obalansen som finns 

mellan intervjuare- informant samt skapa en trygg miljö som troligtvis ledde till att 

informanterna var bekväma med att berätta det de ville berätta.  

 

Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning av oss själva och vad studien handlade om. 

Längden på intervjuerna varierade och varade mellan 35 till 60 minuter per intervju och som 

spelades in med hjälp av bandspelare. Vi valde att vara två intervjuare vid intervjutillfället vilket 

det både finns för- och nackdelar med. En av fördelarna med att vara två är att risken för att 

värdefull information går förlorad minskar då en av intervjuarna kan fokusera på informanten 

samtidigt som den andre kan anteckna information som inspelningen inte kan ta upp, exempelvis 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Nackdelen med att vara två kan dock vara att den tidigare 

nämnda maktasymmetrin mellan intervjuare och informant bli mer påtaglig. I detta fall anser vi 

att det var en fördel att vara två intervjuare då vi kunde hjälpas åt med följdfrågor och i efterhand 

diskutera saker som vi tolkat på olika sätt (jfr Aspers, 2011). En annan faktor som kan påverka 

intervjun är användandet av bandspelare som kan leda till en mer formell stämning och verka 

hämmande för vad informanten vågar berätta. Under de genomförda intervjuerna fick vi mer en 

känsla av att informanterna kände sig avslappnade trots användningen av bandspelare. 

4.2.2 Urval 

Datamaterialet är baserat på tio intervjuer från fyra gruppbostäder i två olika kommuner i 

mellersta Sverige. De som valde att delta i studien är mellan åldrarna 24 och 50 år. Tre av 

informanterna är kvinnor och sju är män. Alla tio personer har en lindrig till måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning och tillhör personkrets ett och har beviljats insatsen bostad med särskild 

service enligt LSS.  

 

Då syftet och studiens frågeställningar utgår från PIF har vi valt att intervjua personer som tillhör 

personkrets 1 enligt 1 § LSS och har beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna 

enligt 9 § 9 p LSS. I valet att ha ett individperspektiv blev det av stor betydelse att resonera kring 

vilka kriterier som skulle uppfyllas för att kunna delta i en intervju då PIF kan ha svårigheter 

med att både tala och förstå. Därför var det viktigt att hitta informanter som kunde uttrycka sig 

verbalt för att ta reda på hur de förstår och skapar mening av inflytande och självbestämmande i 

sitt liv. Förutom kriteriet att informanterna ska kunna uttrycka sig muntligt har urvalet avgränsats 

till vuxna personer. Anledningen till att vi avgränsat urvalet till vuxna är på grund av etiska 

aspekter då barn inte kan ta ställning till att delta i studier samt ge och förstå sitt medgivande så 

som vuxna kan. Studiens urval är inte avgränsat utifrån kön främst på grund av begränsningar i 

tillgänglighet när det gäller informanter och vilja att vara med i studien.  

4.2.3 Presentation av informanter 

Samtliga informanter bor på en gruppbostad med särskild service och talar utifrån den kontext 

som gäller för den egna bostaden. Som tidigare nämnts, bor informanterna på fyra olika 

gruppbostäder, vilka alla fyra är utformade på olika sätt. Två av dem ligger utanför 

kommunernas stadskärna i villaområden med trädgård och nära till natur. De boende har egna 

lägenheter med badrum och kök samt tillgång till ett gemensamt allrum och kök som 
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socialarbetare och boende kallar för basen. De andra två gruppbostäderna har ett centralt läge 

och är byggda i våningshus. Bostäderna har ett gemensamt vardagsrum och kök med namn 

basen. Basen tillsammans med socialarbetarnas kontor är placerade i en lägenhet på bottenplan 

och de boendes lägenheter är placerade på olika våningar runt omkring i huset. Storleken på 

dessa lägenheter är varierande från ett till tre rum med egna badrum och kök. 

Deltagande informanter:  

Namn Ålder Antal boendeår i 

gruppbostaden 

Mikael 35 år 3 år 

Tove 30 år Snart 1 år 

Mimmi 24 år Snart 1 år 

Calle 29 år 2 år 

Cissi  32 år 8 år 

Teodor 35 år 12 år 

Joel  
1
 45 år 7 år 

Jonatan 50 år 7 år 

Max 24 år 6 månader 

Patrik 38 år 5 år 

 

4.2.4 Genomförande  

Via telefon kontaktades en verksamhetschef för en gruppbostad med särskild service i en av de 

aktuella kommunerna. Verksamhetschefen uttalade sig positivt till studien och uppmuntrade ett 

individperspektiv. Vidare skickades ett mer formellt missivbrev ut till verksamhetschefen samt 

ett missivbrev och ett samtyckesbrev till informanterna (Se bilaga 2, 3 och 4). I missivbreven 

som skickades till verksamhetschefen förklarades syftet med studien och hur intervjuerna var 

tänkta att gå till. Det tydliggjordes att intervjuerna skulle spelas in med hjälp av en bandspelare 

och att det skulle ta ungefär 30-45 minuter. Det informerades även att konfidentialiteten säkras 

genom exempelvis använda fingerade namn och att det som sagts under intervjun enbart används 

till studiens syfte.  

Verksamhetschefen förmedlade missivbreven till de boende på gruppbostaden och till ytterligare 

gruppbostäder där denne trodde att det fanns lämpliga informanter. Informanter till studien 

samlades således genom en så kallad snöbollsselektion, det vill säga genom tips av de som valt 

att delta i studien får forskaren kontakt med ytterligare personer som passar in som informanter 

(Aspers, 2011). Via telefon och mailkontakt med socialarbetare på gruppbostäderna planerades 

därefter intervjutillfällen med deltagarna.  

                                                 
1
 Intervjun med Joel har inte använts i analysen på grund av att intervjun gav otillräcklig information för analys.  
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Att gå via chefer och socialarbetare för att komma i kontakt med sina informanter kan det både 

finnas för- och nackdelar med. Om socialarbetarna ställt sig positiva till studien och uppmuntrat 

informanterna till att delta kan detta ha ökat intresset för studien. Chefer och socialarbetare som 

har kännedom om de boende och deras förmåga att kommunicera och delta i muntliga intervjuer 

kan även avgöra på ett tidigt stadie i urvalsprocessen om personerna uppfyller kriterierna för att 

delta i studien. En nackdel med att gå via verksamhetschefer på gruppbostäderna kan bli att de 

boende tror att det är på uppdrag av chefen eller socialarbetaren som intervjuerna görs. Detta kan 

betyda att informanterna svarar så som de tror att socialarbetaren vill att de ska svara och en viss 

rädsla kan uppstå för att kritisera verksamheten vilket kan ha stor betydelse för studiens resultat. 

Även om det finns svårigheter med att gå via verksamhetschefer för att nå fram till sitt urval 

samt att det kan påverka studiens resultat så anser vi att detta var det lämpligaste 

tillvägagångssättet med tanke på den tidsbegränsning vi hade för att hitta passande informanter. 

4.2.5 Transkribering 

Det insamlade datamaterialet transkriberades så ordagrant som möjligt senast en dag efter den 

genomförda intervjun för att undvika att distanseras från själva intervjutillfället. Vid 

transkriptionen av det insamlade materialet har vi utgått från Linells (1994) beskrivning av olika 

transkriberingstekniker. Linell beskriver att olika krav ställs på transkriptionen vilka handlar om 

att den ska vara autentisk (trogen det talade språket), överskådlig samt begriplig för läsaren. 

Transkriptionen kommer att följa reglerna för nivå ett av talåtergivning. Detta innebär att 

transkriberingen är noggrann och talspecifik på så sätt att talet återges så som deltagarna i 

intervjustudien uttrycker sig med eventuella omstarter, felsägningar och uppbackningar (Linell, 

1994). På denna nivå återges dock inte andra kontextuella faktorer så som blickar och gester 

något som vi, där det är relevant, väljer att göra. Varför vi väljer att ta med detta är för att språket 

inte bara utgörs av talet utan även av kroppsspråk, där blickar och gester påverkar hur något 

tolkas i ett specifikt sammanhang. Kroppsspråk adderar alltså en ytterligare dimension och kan 

därför ge en djupare förståelse för det som uttrycks. Detta, särskilt för att komplettera 

kroppsspråket i samtalet då vissa av informanterna uttrycker sig mer med kroppen än med det 

talade språket. Vi har också valt att använda oss av fiktiva namn på personer och platser så att 

informanternas identitet inte kan härledas till specifika personer. 

 

Forsblom-Nyberg (1995) beskriver att transkribering dock alltid innebär en form av redigering 

och tolkning av samtalet. Själva processen i sig innebär att den som transkriberar anpassar 

samtalet efter språkskriftsnormer och tar undermedvetna beslut som kan bli betydelsefulla för 

tolkningen av den samma. Det är en förenkling av en verklighet som utgör själva samtalet och 

ska därför endast ses som en representation av interaktionen. Forsblom-Nyberg (1995) menar att 

trots detta är transkribering ett bra verktyg då det underlättar analysen av det inspelade 

materialet, som i det här fallet bestod av 108 stycken dataskrivna sidor.  

 

De transkriptionssymboler som använts i transkriberingen är följande.  

 

(.)                 paus 

(..)                längre paus 

(skratt)      vid skratt 
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*ord*        något sägs med skratt i rösten 

(ohörbart) något är ohörbart 

________ vid betoning av ord 

[                   Överlappande tal 

 

4.3 Analysprocess 

Det första steget i analysprocessen gjordes genom att läsa igenom det utskrivna transkriberade 

intervjuerna noggrant flera gånger för att hitta gemensamma mönster och ämnen. De 

gemensamma mönster som hittades noterades i marginalen. Sedan valdes extrakt ut från varje 

intervju som sammanfördes i en tabell (se tabell 1 nedan). I tabellen framgår hur extrakten 

analyseras till en mer textnära mening för att plocka ut VAD och HUR om meningsskapande 

kring självbestämmande i informanternas berättelser, och kategoriserades i olika ämnen. De 

ämnen om självbestämmande när det gäller PIFs meningsskapande om den samma framkom i 

analysen som (i) att flytta hemifrån och bli vuxen, (ii) att få bestämma över fritid och det egna 

hemmet, (iii) att välja inom vissa ramar och (iv) att ha inre begränsningar. 

 

 

Tabell 1, meningsskapande av självbestämmande och inflytande   

Extrakt Textnära 

meningsskapande av 

VAD inflytande och 

självbestämmande är. 

Textnära 

meningsskapande av 

HUR inflytande och 

självbestämmande 

upplevs och beskrivs. 

Ämnen 

38. M: (ohörbart) kul och få bestämma 

själv, det är det (..) och sen är det (.) 

a, slippa (ohörbart) föräldrarna 
39. I1: Slippa? 
40. M: Föräldrarna 
41. I1: Jaha, slippa föräldrarna 

Det är att slippa 

föräldrarna 
Kul och få bestämma 

själv 

Positivt att bestämma 

själv 
 
Flytta hemifrån och 

bli vuxen 
 

 

Exemplet i tabell 1 handlar om informanten Mikael som beskriver vad det betyder för honom att 

få bestämma själv. Första steget i analysprocessen handlade om att ta ut vad självbestämmande 

är, vilket är att slippa föräldrarna (se kolumn två, tabell 1). Utifrån detta textnära 

meningsskapande studerade vi därefter hur Mikael uttrycker sig, det vill säga att det är kul och få 

bestämma själv (se kolumn tre, tabell 1), för att finna ämnen kring meningsskapande av 

självbestämmande och inflytande. De ämnen som valdes ut från Mikaels extrakt blev att det är 

positivt att bestämma själv och att flytta hemifrån och bli vuxen (se kolumn fyra, tabell 1).  

     

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga metodbegrepp inom forskning. Validitet är synonymt med 

giltighet eller relevans. I kvalitativa studier kan det finnas svårigheter att hantera validiteten. Det 
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kan bli problematiskt att påvisa i genomförandet av analysen och intervjuerna att det som 

undersöks är det som vi påstår att vi undersöker (Trost, 2010). Begreppet reliabilitet syftar till 

den precision och noggrannhet forskaren haft i genomförandet av en studie. Det optimala vid en 

studie är att ett så likartat resultat ska gå att uppnå vid en ny studie med samma tillvägagångssätt. 

Reliabilitet kan också bli svårt vid kvalitativa studier att påvisa då vi i intervjuer med kan få 

olika svar vid ett senare tillfälle då människor ständigt utvecklas. Trost (2010) väljer att använda 

begreppet “trovärdighet” för att se till validitet och reliabilitet i kvalitativa studier. I analysen 

förklaras tolkningen av informanternas berättelse med hjälp av teori och ansats. Extrakt har 

använts för att verifiera tolkningen vilket gör att läsaren kan bedöma trovärdigheten.  

 

Att gå in helt förutsättningslöst i ett material är praktiskt taget omöjligt då vår förförståelse alltid 

påverkar vår tolkning (Howell, 2013). Den förförståelse vi har genom att ha arbetat på 

gruppbostäder och daglig verksamhet med MFN kan komma att påverka de valda 

frågeställningarna och även resultatet. För att inte låta förförståelsen styra studien i en specifik 

riktning har vi under insamlingen och i analysen av datamaterialet försökt att vara öppna och inte 

låta den egna förförståelsen påverka resultatet. Förförståelsen kan dock komma till nytta i denna 

studie då förutfattade meningar om ämnet är premisser för att ens kunna förstå det som studeras. 

För att kunna tolka något krävs det att forskaren har en förförståelse om det som studeras och 

som ska generera till mer kunskap (Howell, 2013). Förförståelse och öppenhet inför sitt 

datamaterial behöver forskaren kombinera med teoretiska analysverktyg, som 

socialkonstruktivism och makt i detta fall, för att kunna förstå och få ett sammanhang för sina 

informanters berättelser (Larsson m.fl., 2005). 

 

4.5 Etisk analys och genomförande  

Den forskning som bedrivs idag är i mångt och mycket grunden för samhällets utveckling och 

välfärd. Kravet på att ständigt utveckla nya metoder och kunskap ställs mot skyddet av individen, 

det vill säga grundläggande etiska principer inom forskningen som syftar till att förhindra att 

personer utnyttjas, kränks eller på något sätt tar skada av att forskningen bedrivs 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det handlar alltså om att ha respekt för andra människor och deras 

självbestämmande samt integritet, vilket är av stor vikt gällande PIF som redan är en utsatt grupp 

i samhället.  etenskapsrådet har utformat särskilda principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning som vi kommer att utgå ifrån. Principerna är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

( etenskapsrådet, 2002).  

 

För att uppfylla informationskravet har vi i ett missivbrev beskrivit studiens syfte och utformning 

som delgetts verksamhetscheferna och informanterna. För att uppfylla samtyckeskravet har det 

utformats ett samtyckesformulär som lämnats till och skrivits under av informanterna innan 

intervjutillfället där de upplysts om att deltagandet i studien är frivilligt och att det när som helst 

går att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet har följts genom att informanternas riktiga 

namn inte anges, detta för att det inte ska gå att identifiera personer som har medverkat i studien. 

Även namn på platser och städer som framkommer av intervjuerna har tagits bort för att behålla 

anonymiteten. Vid en medvetenhet om att materialet avidentifieras kan informanterna känna sig 
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trygga vilket också kan leda till ärligare svar. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att vi enbart 

har använt det insamlade materialet till uppsatsens syfte och den inhämtade informationen från 

intervjuerna har hanterats varsamt.  

  

MFN är en extra utsatt grupp som genom historien har utnyttjats i ett flertal studier och setts som 

försöksobjekt i experiment. Studier som idag inte skulle vara accepterade och som inte följer de 

etiska forskningsprinciperna (Forsman, 1997). Då denna studie handlar om att undersöka hur PIF 

skapar mening av självbestämmande och inflytande kan det uppstå svårigheter som berör etik. 

Dock går det inte att avstå från att forska kring detta problemområde med anledning av att det är 

en utsatt grupp. Däremot är det viktigt att som forskare göra noggranna avvägningar för att 

undvika att gruppen utnyttjas (Forsman, 1997).  

 

De svårigheter som uppkom med studien rörde sig mycket kring samtycke. Intervjudeltagarna 

måste förstå vad de tackar ja till vilket i sin tur ställde krav på oss att utforma informationen 

kring studien och intervjuerna på ett tillgängligt och lättförståeligt sätt där eventuella 

konsekvenser av studien beskrivs tydligt. Missivbrevet och samtyckesformuläret utformades 

därför på ett tydligt sätt där vi valde att förenkla en del formuleringar för att informanterna lätt 

skulle förstå vad studien innebar (se bilaga 3 och 4). Utöver det skriftliga brevet så gick vi 

igenom studiens syfte och vad det innebar att delta i en intervju ytterligare vid själva 

intervjutillfället. I en intervjustudie med PIF blir det dessutom extra viktigt att tänka på hur man 

som forskare formulerar sig. Detta innebär att i själva intervjun inte uttrycka sig på ett sätt som 

kan vara kränkande för personen och att i själva uppsatsen inte skriva på ett kränkande sätt.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras hur informanterna förstår och skapar mening kring inflytande och 

självbestämmande. Meningsskapandet redovisas efter olika ämnen som identifierats under 

analysen av det insamlade datamaterialet. De ämnen som framkommer av analysen (i) är att 

flytta hemifrån och bli vuxen, (ii) att få bestämma över fritid och det egna hemmet, (iii) att välja 

inom vissa ramar och (iv) att ha inre begränsningar.   

 

5.1 Att flytta hemifrån och bli vuxen 

Att få bestämma själv är något som beskrivs i termer av att ha flyttat hemifrån och att bli vuxen. 

Det egna boendet möjliggör ett oberoende från föräldrarna och som i sin tur innebär att kunna 

klara sig själv utan föräldrarnas övervakande öga. Samtidigt framkommer det i informanternas 

berättelser hur föräldrarna i högsta grad är delaktiga i många beslut som tas, trots flytten 

hemifrån. Denna typ av delaktighet beskrivs som både positiv och negativ. Att flytta hemifrån är 

något som för många förknippas med att bli vuxen och som resulterar i att få bestämma över fler 

saker än tidigare. Ett större ansvarstagande i samband med flytten från föräldrars hem till en egen 

bostad är en del i en process kring människors övergång från att vara barn till att bli vuxna. Det 

är detta, vuxenblivandet och det egna boendet, som kommer att beskrivas i detta ämne om 

meningsskapande. Detta meningsskapande beskrivs enligt följande extrakt: 

Max 
20. M: för min del betyder det (..) för min del betyder det att be om hjälp faktiskt (.) det är 

en del av självständigheten (..) för mig är självständighet från mina föräldrar viktigt 
21. I1: från dina föräldrar? 
22. M: ja det har varit väldigt viktigt för (..) också det här med assistansgrejen (.) att det 

är svårt att få assistans (..) för mina föräldrar har hjälpt mig väldigt mycket (..) också 

(.) så det är ett oberoende från dom då 
 

Som framgår, svarar Max vad meningsskapande för självbestämmande är med “för min del 

betyder det att be om hjälp faktiskt”.  tt be om hjälp (rad 20) refererar till att få bestämma själv. 

Det handlar om att välja när hjälpen ska ges vilket kan kopplas samman med hur Max vidare 

berättar att “för mig är självständighet från mina föräldrar viktigt”.  id tidpunkten för intervjun, 

är Max nyinflyttad till gruppboendet sedan några månader tillbaka. Flytten till det nya boendet, 

samt en pågående ansökan om ledsagare, beskrivs av Max som att det möjliggör ett oberoende 

från föräldrarna.  tt Max konstruerar mening om självbestämmande med att “be om hjälp” kan 

tolkas som att han tidigare i föräldrahemmet inte haft samma möjlighet till att vara självständig. 

Max uttrycker även på rad 22 att “mina föräldrar har hjälpt mig väldigt mycket”. Extraktet 

antyder att Max upplever att flytten medfört en skillnad och att han nu i den egna bostaden 

känner att han klarar sig själv mer eftersom han väljer att beskriva det som att föräldrarna har 

hjälpt honom mycket (se rad 22). Genom att nu kunna be om hjälp kan det tolkas som att han gör 

ett aktivt val när stöd och hjälp ska ges samt på vilka villkor det ska ske. Detta beskrivs enligt 

Max skapa känslan av oberoende (rad 22). Max beskriver flytten från föräldrarna och 

förändringen som positiv eftersom den både har gjort relationen till föräldrarna bättre och 

inneburit att Max kan vara självständig. Vikten av att vara självständig i beslut som rör vardagen 
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är något som genomsyrar Max berättelse. Boendet beskrivs som ett första steg till att slutligen 

klara sig själv och att få be om hjälp när det behövs, vilket i sin tur kan tolkas som att det handlar 

om ett vuxenblivande. Hjälpbehovet kan medföra att känslan av självständigheten och det 

faktiska inflytandet i vardagen blir viktiga påverkansfaktorer för meningsskapandet av 

självbestämmandet. 

Meningsskapande av vad självbestämmande är beskrivs i termer av hur det upplevs, nämligen 

som “kul”, vilket nästa extrakt visar: 

Mikael 
11.  I1: Vad innebär det att liksom få bestämma själv över saker och ting? 
12.  M: Öhhhee, ja (ohörbart) gud mmmmm (..) det, det (..) kul 

(…) 
16.   I2:                   [Mmmm 
17.   M: Det är kul och få bestämma själv och ingen som, som, som, säger till en 
 

Mikael konstruerar meningsskapandet av självbestämmande i extraktet ovan genom att beskriva 

att det är kul att få bestämma själv (rad 12 och 17). Det är inte enbart roligt att bestämma själv 

utan det innebär också att ingen säger till eller bestämmer vad han ska göra (rad 17). Att det är 

kul kan kopplas till att självbestämmande är något som utvecklar ett välbefinnande och att ingen 

säger till Mikael, tyder på en ökad känsla av frihet. Mikael berättar vidare att nu, i och med det 

egna boendet, får han bestämma själv och kan därmed slippa föräldrarnas tjat, enligt nästa 

extrakt: 

Mikael 
164.  M: Nä nä, aaa, det är pappa och mamma som har tjatat ut mig nu 
165.  I1 & I2: (skratt) 
166.  M: Men nu bestämmer jag, nu får jag gå och lägga mig när jag vill på en vardag 
167.  I2: Ja, känner du någon skillnad från att du bodde hemma och här? 
168.  M: Ja 
169.  I2: Vad kan den skillnaden vara? 
170.  M: Skillnaden är att (.) då bestämde pappa och mamma mycket när jag skulle gå 

och       lägga mig men nu när jag bor här då får jag bestämma själv när jag ska gå 

och sova 
 

När Mikael beskriver meningsskapande om självbestämmande kopplar Mikael detta till 

vardagliga händelser som att själv få bestämma över tiden för sänggående. Förut bestämde 

Mikaels föräldrar när han skulle gå och lägga sig på vardagarna, något som han nu får bestämma 

själv över (rad 166). Detta beskriver han genom att föräldrarna har “tjatat ut mig” (rad 164). 

Uttrycket visar på att det enligt Mikael finns ett förhållande mellan föräldrar och tjat. Det kan 

tolkas som att Mikael nu känner en skillnad av att själv få bestämma jämfört med tidigare då 

föräldrarna bestämde mycket och tjatade på honom (rad 170). Nu kan Mikael bestämma själv när 

han vill gå och lägga sig, dock tycks detta enbart gälla för vardagar. Vem som bestämmer vid 

helger framgår inte. Här ligger meningsskapandet kring självbestämmandet kring begreppet 

skillnad. 
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Mikael beskriver vidare sitt meningsskapande av självbestämmande i att få diska på egen hand. 

Det vill säga hur självbestämmandet uttrycks i vardagens små sysslor, enligt nästa extrakt: 

Mikael 
71.     M: Och så är det (..) när jag diskar, aa, då säger sköterskan till personalen att jag  

ska diska själv. Ja då gör jag det och sen så säger pappa (..) att personalen ska 

diska åt mig 

72.     I2: Mmmmmm 

73.     M: Så tycker jag inte det ska va 

74.     I1: Nä, du tycker inte det ska va så? 

75.     M: Nä 

76.     I1: Hur tycker du att det ska vara då? 

77.     M: Jag tycker att pappa ska lyssna på vad sköterskan säger men det struntar han i 

78.     I1: Mmm (..) har det hänt någon gång att någon annan har velat bestämma åt dig? 

79.     M: Aaa, aaa, oja. Det är det. 

80.     I1: Hur känns det? 

81.     M: Jobbigt (..) jag vill (ohörbart) jag vill inte köpa det på något sätt. 

Som framgår, av extraktet ovan, skapar Mikael mening av självbestämmande utifrån en 

vardagssyssla som diskning. Samtidigt som flytten hemifrån och att bli vuxen lett till en positiv 

ökning av graden av inflytande, framkommer det i extraktet att föräldrarna lägger sig i Mikaels 

liv i högre grad än vad han själv önskar. Trots att Mikael flyttat hemifrån lägger sig föräldrarna 

fortfarande i vad som är socialarbetarnas uppgifter, vilket Mikael uttrycker är jobbigt och något 

som han inte vill köpa (rad 81). “Jag vill inte köpa det på något sätt.” Detta uttryck för 

meningsskapande av självbestämmandet visar på en begränsning av den samma. Något som 

Mikael uttrycker med missnöje och att han inte vill gå med på att föräldrarna lägger sig i beslut 

som rör hans vardag. 

I dessa relationer med flera aktörer som föräldrar, socialarbetare och sjuksköterskor som vill 

bestämma och göra val åt Mikael går det att finna en slags maktutövning. Detta framgår i 

extraktet ovan i Mikaels förklaring att pappan struntar i vad sköterskan säger. Makt antyds ske i 

ett växelspel mellan dessa aktörer där andra anser sig veta vad som är bäst för Mikael. Enligt 

Mikael är detta något som påverkar känslan av självbestämmandet. Det antyds finnas en 

motsättning mellan hur mycket inflytande och självbestämmande Mikael ska få ha rörande sin 

vardag som främst är mellan honom och föräldrarna. Detta kan tolkas som att Mikaels önskan att 

bli vuxen och en självbestämmande individ hindras av föräldrarna. Vuxenblivandet hamnar i ett 

slags vakuum, ett mellanting mellan att vara barn och vuxen, eftersom föräldrarnas delaktighet 

beskrivs som oönskad. Det kan, utifrån Mikaels beskrivningar, ses som att föräldrarna fråntar 

Mikaels självbestämmande och egenmakt genom att ta över en del av ansvaret och 

beslutsfattandet i hans liv som annars skulle tillhört honom. 

Föräldrarnas makt och begränsande hållning till Teodors självbestämmande kopplas till den egna 

barndomen, då föräldrarna bestämde över honom enligt följande extrakt: 

Teodor 
49. T: ehh ja när ja va mindre (..) då var jag väldigt tillbakadragen förut (.) så mamma sa 

såhär då gjorde man så för å va snäll (..) men nu med åren så nä 
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Teodor skapar mening om självbestämmande genom en beskrivning av hur åldern och 

vuxenblivandet medfört att han vågar ta för sig och inte längre låter andra bestämma över 

honom. I extraktet ovan beskriver han hur hans mamma brukade bestämma över honom när han 

var mindre och att han då gick med på det för att “va snäll” (rad 49).  tt vara snäll kan tolkas i 

extraktet som att låta andra bestämma och styra för att undvika att bli ovän med någon. Med åren 

uttrycker Teodor det som att han lärt sig att våga ta för sig och ändrat inställning: han bryr sig 

inte längre om vad mamma tycker och tänker (rad 49). Detta antyds ha möjliggjorts av bland 

annat flytten hemifrån men också på grund av att han som vuxen tagit över akten för sitt eget 

självbestämmande.  

Meningsskapandet av självbestämmandet och inflytandet konstrueras genom en frigörelse från 

föräldrarna, ett oberoende som det egna boendet möjliggör. De boende talar om att 

vuxenblivande medför en ökad frihet i det dagliga livet än vad som tidigare antyds vara möjligt 

när de bodde hos sina föräldrar. Det egna boendet blir i informanternas berättelse en symbol för 

denna ökade grad av självständighet vilket kan förklara varför självbestämmande även kopplas 

samman med beslutsfattande i lägenheten och hur fritiden tillbringas i såväl hem som utanför 

boendet.  

5.2 Att bestämma över fritid och det egna hemmet 

Genomgående i de boendes berättelser är att meningsskapande av självbestämmande i mångt och 

mycket handlar om att få bestämma över fritiden och i den egna lägenheten. Detta är något som 

beskrivs vara mer betydelsefullt än att få bestämma över exempelvis sysselsättning eller vilken 

mat som ska lagas.  å frågan “ ad innebär det för dig att få bestämma själv över saker och ting i 

ditt liv?” återkommer intressen som musik, teater, titta på film och aktiviteter som de boende 

hittar på i den egna lägenheten. Patrik beskriver detta enligt följande: 

Patrik 
32. P: ja men ska jag säga såhär då att jag bestämmer över vad jag gör när jag är ensam 

och vad jag ska hitta på här (.) jag har ett visst intresse av film och teater kan man 

säga så jag brukar skriva rollistor och sånt 
 

Patrik förklarar självbestämmande med uttrycket “jag bestämmer över vad jag gör när jag är 

ensam och vad jag ska hitta på här”. “Här” (rad 32) i extraktet ovan syftar till den egna 

lägenheten. Att få välja vad han gör i sin ensamhet blir betydelsefullt och kan därför tyda på att 

det är inom hemmet som Patrik har full kontroll. Bostaden kan tolkas som ett eget territorium där 

Patrik på sin lediga tid kan göra de saker som han vill som att skriva rollistor, vilket betyder att 

han skriver roller och karaktärer till pjäser. Dock, har han svårt med att göra de val som ibland 

krävs för att göra olika aktiviteter och behöver då hjälp av andra. Detta framgår i extraktet nedan: 

Patrik 
38.     P: ja det (..) ja lite om man säger så då och ibland är det någon annan som hjälper 

till och bestämmer (..) jag brukar ha lite svårt och välja om man säger så 
39.     I1: du har lite svårt att välja? 
40.     P: jaaa 
41.     I1: så ibland väljer andra åt dig? 
42.     P: ja jo och det gör ingenting alls 
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Den svårighet (rad 38) som Patrik uttrycker kring att göra val kan tolkas som en social 

konstruktion av honom själv som en individ som har svårt att fatta beslut vid valalternativ. Det är 

på grund av denna egenskap som han beskriver att det ibland är någon annan som hjälper till och 

väljer åt honom. Att andra gör val åt honom talar Patrik om som något icke betydelsefullt (rad 

42). Detta uttrycks på ett bekymmerslöst sätt genom att “det gör ingenting alls” (rad 42).  id ett 

senare tillfälle i intervjun framkommer det ett ytterligare skäl till att han låter andra bestämma 

vilket handlar om viljan att vara snäll och undvika att bli ovän med andra personer, vilket 

framgår av extraktet nedan:  

Patrik 
72. P: nej men man kan säga att jag är lite snäll utav mig för jag har lite svårt att vara 

ovän om man säger så  

 

Det intressanta i just Patriks berättelse är att det framkommer två motstridiga betydelser av 

självbestämmande. Betydelsen av självbestämmandet handlar om vad han gör i sin lägenhet när 

han är ensam, samtidigt som det betyder att andra tar beslut åt honom, på grund av såväl 

svårigheter med att välja samt som en strategi för att undvika osämja. När socialarbetare eller 

andra människor i hans närhet tar beslut åt honom så poängterar han att det är “någon annan som 

hjälper till och bestämmer” (rad 38). Utifrån  atrik blir alltså ett hjälpbehov tillfredställt när 

andra bestämmer åt honom. Det kan tolkas som att Patrik gör en prioritering mellan behovet att 

få bestämma själv och hjälpbehovet som innebär att han behöver stöd i att göra val. Det kan 

utifrån Patriks berättelse tolkas som att han värdesätter hjälpbehovet framför självbestämmandet.  

De boende talar om att de tycker om att ha en aktiv fritid både utanför och inom bostaden. Dock 

beskrivs det att det krävs en viss anpassning till grannarna på gruppbostaden och socialarbetarna 

för att kunna ha en aktiv fritid utanför bostaden. Detta främst då de boende beskriver att de inte 

kan ta sig någonstans själva utan har ett behov av att få hjälp med att komma iväg på aktiviteter. 

Mimmi berättar att hon tycker om att träna på Friskis & Svettis som flera på bostaden har som en 

gemensam aktivitet varje lördag enligt extraktet nedan: 

Mimmi 
338. I1: ni brukar gå på det? 
339. M: mm men gud (.) Calle höll ju på och skulle diska och sen gå på toa och sen 

(härmar) jahaa nu är klockan nio precis innan vi ska åka 
340. I1: precis innan ni ska åka kommer han på att han ska diska? (skratt) 
341. M: ja diska och sitter fast på toan (skratt) 
342. I1: han satt fast på *toan *? 
343. M: jaaa 
344. I1: kom du iväg då till friskis och svettis ändå? 
345. M: näe (..) det gick inte 
346. I2: nääe (.) hur kändes det? 
347. M: mhm (..) jobbigt 

 

Mimmi beskriver att träningen inte blev av vid ett tillfälle då en annan boende fastnat på 

toaletten (rad 341). Vidare beskriver Mimmi att det inte kändes bra att då inte kunna åka till 
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Friskis & Svettis som planerat, vilket uttrycks med ordet “jobbigt” (rad 347).  tt Mimmi talar 

om händelsen som något jobbigt tyder på en negativ upplevelse av att inte kunna göra det som 

önskas på sin fritid för att socialarbetarna på gruppbostaden behöver ta hänsyn till andras 

hjälpbehov. Mimmis berättelse visar också på att det krävs en anpassning till och efter andra 

människor för att kunna ha en aktiv fritid. Det egna boendet antyds möjliggöra ett ökat 

självbestämmande, men som framgår av Mimmis berättelse skiljer sig en gruppbostad från ett 

helt eget boende. Gruppbostadens struktur som kollektiv boendeform kan medföra att individens 

önskemål får stå tillbaka till förmån för det kollektiva. Socialarbetarnas tidbrist kan även bli ett 

hinder för att individuella önskemål om fritidsaktiviteter förverkligas. Detta exemplifieras i 

extraktet nedan: 

Calle 
263.      C: personalen brukar jag fråga 
264.      I2: vad säger de då? (..) 
265.      C: ja att det får bli när det passar å så 
266.      I2: när det passar? Vad kan det bero på? 
267.      C: så att de kan planera bättre å så 
268.      I2: att dom ska kunna planera bättre? 
269.      C: aa 
270.     I2: planera ..? 
271.     C: ja hur dom ska lösa vem som ska gå med å det 

 

Som framgår ovan behöver Calle någon som är med och hjälper honom att komma iväg till olika 

aktiviteter och platser. Calle framhäver att han inte själv kan bestämma när han ska iväg till olika 

platser utan att det “får bli när det passar å så” (rad 265). En beskrivning som tyder på att det är 

Calle som rättar sig efter socialarbetarnas schema samt anpassar sig till boendets ramar istället 

för tvärtom. Vidare berättar Calle att han tycker om att röra sig ute i samhället men brukar fråga 

socialarbetarna först för att de ska kunna ordna så att någon kan följa med (rad 267 och 271), 

vilket kan tolkas som hinder till att röra sig fritt utanför bostaden. Han beskriver sitt 

meningsskapande av självbestämmande som att han inte alltid kan göra det han vill på sin fritid, 

utan måste anpassa sig efter socialarbetarnas planering. Socialarbetarna på gruppbostaden blir 

enligt Calle nyckeln till de boendes möjligheter att utföra aktiviteter och antyds därför vara en 

viktig påverkansfaktor över förutsättningarna att bestämma själv. Dock framkommer det av de 

boende att själva anpassningen inte gör någonting, så länge aktiviteten blir av eller att de har 

möjligheten att påverka på annat sätt. Det kan tolkas som att de accepterar de institutionella 

begränsningarna, dock inom vissa ramar.  

Att bestämma själv är något som således framställs av informanterna som att få välja 

fritidsaktiviteter som att träna, lyssna på musik och titta på tv. Dock kan beslutsfattandet kring 

fritiden och det egna hemmet komma att anpassas efter andra personer vilket framgår av de 

boendes berättelser. En anpassning som enligt informanterna leder till att möjligheterna för det 

individuella beslutsfattandet inte är möjligt då personer som exempelvis vill gå upp senare eller 

åka till Friskis & Svettis inte alltid har möjligheten till det. Det antyds därför som att det är 

informanterna som behöver anpassa sig till den institutionella kontexten och det kollektiva 

boendet, inte tvärtom. Den institutionella kontexten och det kollektiva boendet beskrivs som att 
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det sätter gränser för möjligheten att välja och vara delaktiga i beslut som rör individens vardag, 

vilket kommer att diskuteras i följande ämne för meningsskapande kring självbestämmande. 

5.3 Att välja inom vissa ramar 

Återkommande i de intervjuades meningsskapande om inflytande och självbestämmande är att 

de beskriver sig själva som självbestämmande individer som gör det de vill göra, när de vill det. 

De upplever sig som fria och självständiga i sina val där socialarbetare och andra människor i 

deras omgivning stöttar när de boende väl behöver det, vilket går i linje med socialarbetares 

uppgifter enligt LSS. Trots detta går det att urskilja att valmöjligheterna sker inom vissa ramar 

satta av boendet och socialarbetare, vilket i sig inte behöver betyda något negativt. De rutiner 

och regler som beskrivs påverka självbestämmandet och inflytandet handlar om att livet inom 

gruppbostaden är uppbyggt som en organisation med rutiner och agendor så som husmöten. 

Följande extrakt handlar om detta ämne, det vill säga de ramar som omgärdar informanternas 

beslutsfattande samt hur de skapar mening av självbestämmande efter dessa valmöjligheter.  

Tove beskriver meningsskapande av självbestämmande i att få bestämma veckans måltider, 

enligt följande extrakt: 

Tove 
89. T: jajuste vi har husmöte på måndagar 
90. I1: och då brukar ni bestämma? 
91. T: aa (.) då får vi bestämma vilken mat vi vill ha på onsdagar, fredagar och 

lördagar och måndagar 
92. I2: det är vad ni vill ha när ni äter tillsammans? 
93. T: aa precis 
94. I2: hur bestämmer ni då? 
95. T: personalen bestämmer 
96. I2: personalen bestämmer? 
97. T: precis. 

 

Tove berättar i extraktet ovan att de på gruppbostaden har husmöten (rad 89) där de kollektivt får 

bestämma vad de ska äta på de gemensamma middagarna som sker fyra dagar i veckan. Denna 

kollektiva beslutsprocess i form av husmöten är något som används för att bestämma såväl 

menyn som för gemensamma aktiviteter och utflykter. Det intressanta i Toves berättelse är att 

hon först framhäver att det är “vi” (rad 89), det vill säga hon och de andra grannarna, som får 

bestämma och därmed konstruerar sig själv som medbestämmande i ett kollektivt beslutsfattande 

som sker på husmötet. Därefter talar Tove om att det är socialarbetarna som bestämmer maten 

(rad 95). Detta något motsägelsefulla svar antyder att det är socialarbetarna som måste godkänna 

förslagen som de boende ger vid husmötet. Valmöjligheten kring mat beskrivs därför inte endast 

som att det måste anpassas efter de andra, eftersom det är som extraktet antyder- ett kollektivt 

beslutsfattande, utan måste även kontrolleras av socialarbetarna. Godkännandet sätter gränser för 

vilken mat som i detta fall kan eller får lagas och antyder att självbestämmandet inte kan 

praktiseras till fullo. Självbestämmandet antyds därför vara något som är beroende av 

socialarbetarna i och med att det är de som bestämmer ramarna. Hur dessa ramar är satta skiljer 

sig förmodligen från person till person. Godkännandet sker inte enbart vid frågor som rör mat 



 

 27 

utan är något som framkommer inom flera olika områden i de intervjuades dagliga liv på 

boendet. De boende beskriver hur de måste fråga socialarbetare eller meddela när de vill åka iväg 

på aktiviteter för att se att det är okej. Det antyds därför att valmöjligheterna hela tiden måste 

“checkas” av mot socialarbetarna innan en handling kan utföras. Informanterna konstruerar det 

som att socialarbetarna därmed har auktoriteten att kunna säga nej, även fast det framgår att det 

för det mesta brukar vara okej att göra de saker som de boende vill. Detta kan tyda på att det 

finns en maktasymmetri mellan socialarbetare och de boende inom gruppbostaden. 

Maktasymmetrin kan göra att socialarbetare tar sig friheten att begränsa valmöjligheterna hos de 

boende och i sin tur självbestämmandet (se avsnitt 3.2).  

“Det är så bara” säger Cissi som svar på frågor om varför saker och ting bestäms på ett visst sätt 

på gruppbostaden när det kommer till matlistor, scheman och specifika städdagar. Uttrycket 

antyder att meningsskapande av vad självbestämmande är beskrivs utifrån omständigheter och 

kontexten inom boendet som de boende själva inte kan påverka. “Det är så bara” kan därmed 

tolkas som ett accepterande av de förutsättningar de bor under. Som boende på en gruppbostad 

måste en anpassning ske till rutiner, grannar samt socialarbetare vilket i sin tur påverkar såväl 

självbestämmandet över vardagen som inflytandet över utformningen av det egna livet, enligt 

informanterna. Vidare berättar Cissi att hon tvättar och städar på onsdagar vilket visas i extraktet 

nedan: 

Cissi 
370.      I2: du nämnde att du gillade att städa förut (.) städar du ditt rum själv? 
371.      C: ja det gör jag (.) jag tvättar på onsdagarna 
372.      I1: har du själv valt onsdagar? 
373.      C: ja jag och personalen 
374.      I2: skulle du vilja tvätta någon annan dag? 
375.      C: det går inte (.) alla dagar är upptagna 

 

Cissi berättar det är “jag och personalen” (rad 373) som tillsammans bestämt att hon tvättar på 

onsdagar. Vid frågan om hon skulle vilja tvätta någon annan dag säger hon att det inte går då alla 

dagar är upptagna (rad 375). Cissi berättar att hon tillsammans med socialarbetarna har valt 

onsdagar och skapar mening av självbestämmande genom att konstruera sig själv som delaktig i 

detta beslut. Extraktet antyder dock att hon inte har någon möjlighet att ändra dag då dessa dagar 

redan är bokade av de andra som bor i gruppbostaden vilket markeras av att hon säger “det går 

inte” (rad 375). Detta kan ses som ytterligare en begränsning av självbestämmandet.  

Valmöjligheten att städa och tvätta sker således inom vissa ramar, i detta fall inom en mycket 

snäv institutionell ram (rad 371 och 375). Cissi nämner att hon tillsammans med socialarbetarna 

på bostaden har bestämt onsdagar (rad 373) vilket kan tyda på att det även här handlar om att 

socialarbetarna godkänner Cissis förslag.  

5.4 Att ha inre begränsningar 

Yttre begränsningar av självbestämmande har beskrivits i avsnittet ovan, vilket utgörs av 

institutionella hinder. Inre begränsningar för självbestämmande beskrivs däremot vara något som 

ligger hos informanterna själva, exempelvis en viss egenskap hos personen som gör det svårt att 
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själv ta beslut eller bestämma i sin vardag. Det kan också vara själva funktionsnedsättningen som 

förklaras som hämmande till att vara självständig i beslut. Meningsskapande av 

självbestämmande utifrån de inre begränsningarna beskrivs ofta som något negativt i form av 

“jag kan inte” eller “jag har svårt för” medan yttre begränsningar, till följd av inre begränsningar, 

som att “någon annan bestämmer det åt mig” kan leda till något positivt men som fortfarande kan 

begränsa självbestämmandet hos personen.  

Meningsskapande om självbestämmande beskrivs således här i termer utifrån inre begränsningar 

som hämmar självbestämmandet. I följande extrakt visas detta i form av svårigheter med siffror: 

Teodor 
238. I1: så till ekonomi (.) har du hand om dina egna pengar? 

239. T: nej (.) ja har en god man 

240. I1: okej (.) skulle du vilja ha hand om dina pengar själv? 

241. T: ja men de fu (..) alltså siffror (..) ja är ganska duktig på (..) snacka å föra 

resonemang (..) men siffror (..) säger mig ingenting  

242. I1: så det är siffror som är svårt 

243. T: alltså (.) nu överdriver ja (.) men skulle ni ge mig en tusenlapp å växla (.) ja 

skulle kunna ge dig 600 å gå (..)  

244. I1: så det känns bra att (.) tar hand om dom (.) du tycker det funkar bra? 

245. T: ja 

 

Teodor beskriver i extraktet ovan att han inte skulle vilja ansvara för sina pengar då det är svårt 

med siffror. “Siffror säger mig ingenting” säger han (rad 241) och illustrerar detta med exemplet 

kring att växla pengar (rad 243). Teodor konstruerar sig själv i sammanhanget som att det är hans 

inre begränsningar, det vill säga hans svårigheter med siffror, som sätter stopp för 

självbestämmandet. Denna inre begränsning leder i sin tur till att han lämnar över en bit av sitt 

självbestämmande till en god man som sköter det åt honom. Den inre begränsningen leder alltså i 

sin tur till den yttre begränsningen (den gode mannen) vilket beskrivs som något positivt (rad 

245). Detta utgör en paradox då den gode mannens uppgift är att stödja MFNs självbestämmande 

och inte att begränsa den. Meningsskapande av självbestämmande utifrån en inre begränsning 

används som förklaringsmodell i flera olika sammanhang som rör just Teodor. I Teodors 

berättelse är det intressant att se att han om och om igen ger mening till självbestämmandet 

utifrån att han inte bryr sig om vad andra tycker och att han gör som han vill. Detta illustreras av 

extraktet nedan: 

Teodor 
75.     T: nää(..) för är ju jag som styr hela tiden (..) men såhär får man inte säga men (.) 

personal som jobbar (.) jobbar för att ja ska slippa bo hemma (.) inte tvärtom (.) så 

va dom tycker ganska ointressant 
 

Genom att beskriva att det är “jag som styr hela tiden” (rad 75) ger Teodor mening av 

självbestämmande genom att konstruera sig själv som en självständig individ som bestämmer 

och är delaktig i de beslut som rör honom.  Uttrycket “Så vad dom tycker ganska ointressant” 

(rad 75) tyder på att han inte bryr sig om vad socialarbetarna tycker om beslut som Teodor väljer 

att ta i det vardagliga livet. Samtidigt återkommer han vid ett flertal gånger under intervjun att 

det är han själv som många gånger sätter gränser för att få göra de saker han vill utföra. Detta 
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meningsskapande av självbestämmande med hänsyn till hans inre begränsningar som sätter stopp 

för självständigheten, visar även nästa extrakt på: 

Teodor 
120. I1: men skulle du vilja träna? 

121. T: aa (.) men ja är för lat  

122. I1: men vad skulle du vilja träna då? 

123. T: ja grejen är att ja skulle vilja simma (.) för å hålla igång flåset (..) ja har gjort 

de men var bara ett halvår sen ett år sen så simma ja en gång i veckan  

124. I1: men skulle du vilja börja igen? 

125. T: jaja 

126. I1: men vad är det som (.) är det att du är för lat? 

127. T: ja ja är lat (.) latare människa får du leta efter  (skrattar till) 

128. I2: är det bara latheten som sätter stopp? 

129. T: alltså grejen är (.) hur kan ja förklara (.) jag kan ja ja jag vill ju ha med mig 

nån (.) å få nån me sig (.) de är inte så lätt  

130. I2: så då skulle till exempel en personal här kunna följa med? 

131. T: aa 

132. I1: ah men va beror de på att de inte kan följa med? 

133. T: de kan nog men ja är för lat 

 

Teodor återkommer genom hela extraktet till att det är hans lathet som sätter gränserna och att 

begräsningarna ligger hos honom (rad 121, 127 och 133). Det antyds att det är hans inre 

begränsningar som sätter stopp och hindrar honom från att utföra simningen. Det intressanta i 

extraktet är att Teodor säger emot sig själv genom att uttrycka att han skulle vilja ha någon med 

och att det inte är så lätt (rad 129). Att någon inte kan följa med till simningen kan därför ses 

som hämmande när det kommer till hans önskningar om fysisk aktivitet. Latheten är dock det 

som framkommer vara största hindret till att simningen inte blir av. Dock kan det tolkas som att 

denna begränsning inte är positiv då hans önskning (rad 123) inte förverkligas på grund av den 

inre begränsningen. Det som framgår är att Teodor konstruerar sig själv som en självständig 

individ som gör det han vill göra i sitt liv och det som inte går att genomföra talar han om utifrån 

sina inre begränsningar.  

Även Cissi skapar mening om självbestämmande utifrån en inre begränsning som hon framhäver 

i följande extrakt:  

Cissi 
28.     C: det är bättre när personalen brukar hjälpa mig 
29.     I2: hur menar du då? 
30.     C: att jag kan inte komma på (.) att personalen måste hjälpa mig (.) jag har lite svårt 

att tänka  
 

Cissi konstruerar meningsskapande av självbestämmande utifrån att det är bättre att 

socialarbetarna på bostaden fattar beslut och väljer åt henne då hon har svårt med att tänka (rad 

30). Cissi beskriver vidare att de “måste” hjälpa henne med att ta beslut, vilket kan tolkas som att 

hon upplever att andra i hennes omgivning vet bättre och kan därför få makt över val som hon 

själv har svårt med att ta. Att andra människor runt omkring Cissi tar beslut åt henne och 
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påverkar hennes självständighet verkar dock inte vara till nackdel för henne utan förstås som 

något som underlättar vardagen.  

 

Att skapa mening av självbestämmande utifrån inre begränsningar, som svårigheter med siffror 

eller svårigheter att välja, som leder till yttre begränsningar där andra tar beslut, hjälper till och 

bestämmer över vissa områden är något som kan kännas skönt och vara till fördel i 

informanternas berättelser. I likhet med Teodor framkommer detta även hos Max i frågan om 

någon annan har velat bestämma åt honom. Extraktet nedan exemplifierar detta: 

 Max 
35. M: ibland så har jag väldigt svårt att be om hjälp (.) å jag vet inte riktigt vad som är 

bäst för mig (..) och då har väl (..) bett någon att hjälpa till (.) bland annat så att 

min mamma har koll på ekon (.) har hand om ekonomin å lite annat sånt (..) men 

mest bestämmer jag själv 

36. I1: men det känns bra att dom 

37. M:                                      [jo det gör det  

 

I extraktet ovan, framgår att Max mamma tog ansvaret för hans ekonomi som en påföljd av att 

Max tidigare hamnat hos kronofogden. Max ger mening åt självbestämmande genom att beskriva 

att det känns skönt att föräldrarna har hand om hans pengar då han upplever att han inte själv kan 

klara av det ansvaret (rad 37). Max beskriver sig själv som en individ som har svårt att be om 

hjälp och han uttrycker detta i att han “inte riktigt vet vad som är bäst för mig” (rad 35). Genom 

dessa beskrivningar skapar han en bild av sig själv som sedan används för att förklara varför han 

behöver att någon annan sköter hans ekonomi. Att Max dessutom skapar mening av 

självbestämmande utifrån ett hjälpbehov som behövs tillfredställas genom att han ber andra om 

att hjälpa till (rad 35) med de saker han har svårt med leder till en konstruktion av honom som ett 

aktivt handlande subjekt som utifrån sina begränsningar tillåter andra att hjälpa till. Detta antyder 

att Max därmed är den som bestämmer att andra får ta över en bit av hans självbestämmande. 

Detta tyder på att inre begränsningar i form av personliga egenskaper, även här blir en anledning 

till att ge andra en bit av självbestämmandet så att det i slutändan ska leda till något positivt: att 

Max får en bättre ekonomi (rad 37). Dock beskrivs dessa yttre begränsningar inte alltid som att 

det leder till något positivt för informanterna då dessa faktorer, som att någon annan ansvarar för 

ens ekonomi, kan upplevas hämmande för självbestämmandet och som i sin tur upplevs negativt 

för den enskilde individen. 

En yttre begränsning i meningsskapandet om självbestämmande i Jonatans fall kopplas till att 

socialarbetarna vill bestämma åt honom enligt följande extrakt:  

Jonatan 
89.  I1: hur känns det då när dom vill bestämma åt dig? 
90.  J: det känns skitjobbigt och det känns här uppe i huvudet (pekar på huvudet) man 

måste bryta huvudet 
 

Jonatan beskriver att den yttre begränsningen “känns skitjobbigt” (rad 90) när socialarbetarna vill 

bestämma åt honom. Det tyder på att den yttre begränsningen till att få bestämma själv upplevs 

som negativt. Här antyds att det finns en spänning i det sociala arbetet som handlar om att stödja 
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informanterna för välbefinnande och samtidigt begränsa genom samma stöd. Vidare beskrivs det 

i extraktet att “den känns här uppe i huvudet man måste bryta huvudet” (rad 90). Denna 

beskrivning kan förstås som att Jonatan inte känner att han har den önskade kontrollen över 

självbestämmandet som han vill ha vilket har lett till att han mår dåligt. Återigen tyder detta på 

att få bestämma själv är något positivt som leder till ett välbefinnande (se avsnitt 5.1) då 

kontrasten, när något hindrar individen från att ta beslut och när andra tar över 

självbestämmandet och egenmakten, känns som illabefinnande.  

 

Meningsskapande av självbestämmande konstrueras genom de viktiga beståndsdelar som 

påverkar medverkan till dagligt liv och som gör att inflytandet och självbestämmandet inte kan 

förverkligas. Det som framkommer av analysen är att vissa yttre begränsningar kan vara till 

fördel för informanterna då det kan leda till en förbättring i livet. En förbättring som innebär att 

de kan ge över val och ansvar till andra som individen själv anser sig ha svårt för eller inte klarar 

av. De yttre begränsningarna kan likväl ha negativ påverkan och medföra olustkänslor som i 

Jonatans fall.  

6. Avslutande diskussion  

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av resultatet i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar följt av en diskussion kring resultatet i relation till tidigare forskning och den 

teoretiska ramen. Därefter följer en diskussion av resultatet i förhållande till den valda metoden. 

Avslutningsvis redogörs slutsatser och implikationer för praktiskt socialt arbete och förslag till 

vidare forskning.  

      

Syftet med denna studie var att analysera och beskriva hur personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, som är berättigade LSS-insatsen bostad med särskild service, förstår och 

skapar mening kring inflytande och självbestämmande. Studiens frågeställningar var: vad 

innebär självbestämmande och inflytande för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

som har insatsen bostad med särskild service enligt LSS och hur talar dessa personer om 

självbestämmande och inflytande i det dagliga livet samt vad upplevs påverka självbestämmande 

och inflytande. Diskussionen som följer utgår från studiens syfte och frågeställningar.  

 

6.1 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visade resultatet på att de intervjuade skapar mening av självbestämmande 

som vuxenblivande vilket är ett mönster som framträder i beskrivningarna. Detta, genom att 

jämföra självbestämmandet i det dåvarande föräldrahemmet och den nuvarande bostaden. 

Informanterna beskriver vikten av det egna boendet och den skillnad som gruppbostaden utgjort 

för att kunna känna en självständighet och ta ansvar för sitt liv. I meningsskapandet framgår 

dessutom hur fel det blir när föräldrar gör sig delaktiga i informanternas liv trots flytten 

hemifrån.  
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Informanterna beskriver också meningsskapandet av hur självbestämmandet begränsas på olika 

sätt. Dels genom de hinder som det institutionella boendet utgör med dess institutionella agenda 

av tider, rutiner och andra boende, dels de hinder som informanterna upplever sig ha på grund av 

personliga egenskaper och funktionsnedsättningen i sig. Här finns en paradox i hur det sociala 

arbetets stödjande funktion både kan verka främjande för och samtidigt hindrande av 

självbestämmandet.  

 

6.2 Diskussion kring resultat i relation till teori och tidigare forskning 

Resultatet visar på hur informanterna skapar mening och förstår självbestämmande och 

inflytande i det dagliga livet genom att konstruera sig själva i samtalet som självständiga 

individer som får styra över det de önskar att styra över. Självbestämmandet och inflytandet är 

något som konstrueras som positivt, kul och viktigt. Det kan utifrån detta tolkas som att det 

gynnar välbefinnandet och som i sin tur påverkar livskvaliteten. Detta samband mellan PIFs 

självbestämmande och livskvalitet framgår även av tidigare forskning (Lachapelle m.fl., 2005). 

De områden som visar sig ha störst betydelse att få bestämma över framkommer i denna studie 

vara den egna lägenheten och fritiden. Det tyder på att självbestämmandet är viktigare i vissa 

beslut än andra. Tidigare forskning visar att PIFs delaktighet är kopplad till hur viktigt ett beslut 

anses vara där delaktigheten begränsas i vad som beskrivs vara viktigare beslut (Wehmeyer & 

Metzler, 1995). Frågan som då kan ställas är: vem bestämmer vad som är ett viktigt beslut? I 

denna studies resultat framkommer det att just fritiden och det egna hemmet är betydelsefullt att 

ha inflytande över, det bör alltså vara personens egen uppfattning som avgör vad som är viktigt. 

Ett beslut som för en person anses som mindre betydelsefullt, kan för en annan person vara 

viktigt att få bestämma över. Dock kan ett sådant förhållningssätt vara problematiskt då det kan 

användas som en bortförklaring till varför PIFs delaktighet begränsas. Att få bestämma själv ges 

olika innebärder visar på att meningsskapandet i sig är lokalt konstruerat och något som 

förändras från individ till individ. Denna socialkonstruktivistiska ansats innebär därmed att det 

inte finns någon objektiv sanning om vad som är viktigt att få bestämma över (Burr, 1995).  

 

Samtidigt som informanterna skapar denna bild av sig själva som självständiga individer används 

både inre och yttre begränsningar som förklaringsmodell till varför självbestämmandet och 

inflytandet i många fall sker inom vissa ramar. Likt tidigare forskning antyder resultatet på att 

det finns hinder i själva gruppbostadens organisering som gör att medverkan sker inom vissa 

ramar. Det handlar om att gruppbostaden styrs av vanor och rutiner, där husmöten utgör forum 

för inflytande med bestämda städ- och tvättdagar (Widerlund, 2007). Utöver detta antyder 

resultatet att brist på socialarbetare och tidsbrist hos socialarbetare, påverkar aktiviteter som 

individerna önskar att göra. De intervjuade konstruerar utifrån detta sitt självbestämmande och 

inflytande som något som måste anpassas efter andra. Denna form av anpassning framgår dock 

av analysen inte vara särskilt betydelsefull så länge aktiviteterna utförs. Anpassningen och de 

fasta rutinerna handlar om den institutionella kontext som informanterna befinner sig i på grund 

av gruppbostaden och kan kopplas till Foucaults maktteori om hur den disciplinära makten 

utövas. Foucault (1975/2003) menar att institutioner hindrar människor genom utövning av 

kontroll och disciplin för att få dem att agera efter samhällets normer. Normer kring hur 

människor ska leva präglar gruppbostäderna och ramar in informanternas handlingsutrymme, 
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normer som exempelvis handlar om sovtider, mathållning och välskötta lägenheter. Den 

institutionella kontexten gör att självbestämmandet blir villkorat och något som måste anpassas 

efter andra. Att anpassningen inte har visat sig vara betydelsefull för de intervjuade i denna 

studie kan tolkas som en del av den normalisering som Foucault (1975/2003) menar 

kännetecknar institutioner. Det kan tolkas som att anpassningen har normaliserats och därmed 

blivit en del av att livet på gruppbostaden, vilket har gjort att de boende accepterat 

gruppbostadens ramar.  

 

Informanternas konstruktion av och meningskapande kring självbestämmande och inflytande går 

i linje med den socialkonstruktivistiska teorin om hur människor förstår och skapar mening 

(Burr, 1996). Det handlar om hur människor i samtal med andra människor gör mening vilket 

syns i sättet informanterna talar om sitt självbestämmande och inflytande. Genom att ta del av 

informanternas livsvärld skapas en förståelse kring vad begreppen innebär samt hur de skapar 

mening kring begreppen. Socialkonstruktivismen pekar dessutom på att detta meningsskapande 

är något som är kontextbundet och lokalt konstruerat hos varje individ (Burr, 1996). I denna 

studie innebär det att resultatet endast går att beskriva hur dessa personer konstruerar och skapar 

mening kring sitt självbestämmande och inflytande. Resultatet blir därför specifikt i detta 

sammanhang och inte något som kan tolkas vara allmängiltigt eller som går att generalisera till 

att gälla alla PIF. Däremot visade resultatet på att det är just genom interaktionen i samtalet som 

konstruerandet sker, vilket också den socialkonstruktivistiska teorin utgår från.  

 

Informanterna konstruerar sitt beslutsfattande som delvis begränsat av föräldrar och som något 

som måste godkännas av de som arbetar på gruppbostaden. Föräldrarnas oönskade delaktighet är 

något som i sin tur kan tolkas som ett hinder för informanternas vuxenblivande. Att 

socialarbetare och andra i omgivningen begränsar och hindrar förutsättningarna till 

självbestämmande och inflytande är något som även kan ses i tidigare forskning. Bland annat 

Blomberg (2006) visar att socialarbetare och anhörigas låga förväntningar på PIFs delaktighet 

används som motivering till att förutsättningarna begränsas. Utöver godkännandet och föräldrars 

hämmande av vuxenblivandeprocessen, indikerar även analysen i denna studie på ett användande 

av en motstrategi som innebär att välja när hjälpen ska ges. Olika områden där maktutövningen 

blir tydlig diskuteras nedan: 

  

Godkännandets makt. Resultatet visar på att informanterna måste inhämta godkännande av 

socialarbetarna på gruppbostaden innan handling sker eller beslut fattas. Detta godkännande 

innebär att det ständigt finns en möjlighet att socialarbetarna inte accepterar det de boende på 

gruppbostaden föreslår. Godkännandet kan därför ses som en form av hinder i individens 

egenmakt som handlar om huruvida socialarbetarna delvis anser det vara bra för informanterna 

att göra det som föreslås och delvis anser det passa sig i förhållande till tid, schema och andra 

boende. Godkännandet antyder, i likhet med Foucaults teori (1975/2003), hur det i relationen 

mellan socialarbetaren och informanterna finns en inbyggd maktasymmetri samt hur de boende 

behöver anpassa sig till en institutionell kontext.  

 

Även om det i berättelserna inte förekommer exempel på när socialarbetarna aktivt begränsar de 

intervjuade så tyder mycket på att det är de anställda på gruppbostaden som har det slutgiltiga 
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beslutsfattandet genom detta godkännande. Godkännandet kan tolkas grunda sig i ett synsätt där 

socialarbetarna anses veta vad som är bäst för individen vilket går i linje med tidigare forskning 

som visar att begränsningar ofta sker med hänvisning till individens bästa (Askheim, 2003; 

Blomberg, 2006; Kelm, 2009; Steive, 2012). Resultatet tyder också på att detta synsätt dessutom 

är något som informanterna har internaliserat. Internalisering är en del av den disciplinära 

makten som handlar om hur människor införlivar ett synsätt och agerar därefter (Foucault, 

1975/2003). Denna internalisering av att andra vet bättre framkommer genom konstruerandet av 

en inre begränsning som förklaringsmodell. Internaliseringen beskrivs ligga till grund för att 

informanterna väljer att ge bort en del av beslutsfattandet till människor i deras omgivning, vilket 

blir en yttre begränsning. De yttre begränsningarna beskrivs dock inte alltid som något negativt 

utan kan dessutom beskrivas som ett stöd i vardagen som upplevs vara till fördel för 

informanterna.    

  

Makt som hindrande av vuxenblivandet. Informanternas meningsskapande kring 

självbestämmande som en form av vuxenblivande visar på ytterligare en maktasymmetri. 

Vuxenblivandet beskrivs som en process där individen måste utveckla nya färdigheter för att 

anpassa sig till de nya omständigheterna som vuxenblivandet ofta innebär (Lenz, 2001). 

Vuxenblivandet handlar för individen om att bemästra en ny roll som innebär ett större 

ansvarstagande, där ett självständigt boende är en del av detta (Lenz, 2001). Att bli vuxen 

handlar alltså om en utveckling till att bli en oberoende individ och detta, delvis genom en 

frigörelse från föräldrar. Lenz (2001) förklarar vuxenblivandet utifrån Chick och Meleis (1986) 

modell som beskriver vuxenblivandet som ett individuellt händelseförlopp där individen tolkar 

och skapar mening kring processen och vad det innebär för just denna (Lenz, 2001). I denna 

studie skapas mening av självbestämmande utifrån en vuxenblivandeprocess som enligt 

informanterna leder till ett oberoende och en frigörelse från föräldrarna. Det egna boendet 

beskrivs av informanterna som att det möjliggör ett ökat ansvarstagande och ett ökat 

beslutsfattande. Något som kan tolkas bli extra betydelsefullt för informanterna då andra 

människor ofta vill styra i val och beslut med anledning av att de anser sig veta vad som är bäst 

för PIF. Betydelsen av den egna bostaden för kontroll, trygghet och självbestämmandet framgår 

även av tidigare forskning (Ringsby Jansson, 2002; Hellberg m.fl., 2011). Hemmet är inte bara 

en fysisk plats utan också något som är starkt kopplat till människors identitet. Att få bo i sitt 

hem på sina egna villkor och utföra de sysslor som önskas stärker identiteten av att vara en 

självständig individ (Hellberg m.fl., 2011). Tidigare forskning visar dessutom på att det finns en 

motsättning i vad socialarbetare på gruppbostäder anser vara bra för individen och vad de boende 

önskar att göra (Ringsby Jansson, 2002). Socialarbetarnas åsikter som styrande i vad som skulle 

kunna tänkas vara bra för individen är inte tongivande i denna studies resultat. Det som däremot 

framkommer är snarare att föräldrarnas åsikter inskränker på självbestämmandet och stör 

individens möjlighet till självständighet och vuxenblivande.  

 

Informanterna beskriver hur föräldrarnas oönskade delaktighet i sin tur berövar delar av 

självständigheten och egenmakten. Den oönskade delaktigheten kan tolkas som att föräldrar 

aktivt stör eller hindrar själva vuxenblivandet i och med att de fortfarande lägger sig i 

individernas liv. Ett hindrande som enligt informanterna sker trots flytten hemifrån. Vad 

föräldrars inblandning grundar sig i framgår inte av resultatet men skulle kunna tolkas som att de 
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anser att deras barn ska få den service som de betalar för. Detta synsätt kan förklaras genom den 

serviceideologi som Olin (2003) beskriver där de boende på en gruppbostad ses som kunder. 

Socialarbetarnas uppgifter handlar då om att ge kunderna en service, vilket kan tänkas vara 

grunden till diskussionen kring socialarbetarnas uppgifter. Föräldrars inblandning kan också 

grunda sig i ett synsätt på informanterna som barn, där föräldrar fortfarande anser sig ha 

tolkningsföreträde. Funktionsnedsättningen kan då användas som en förklaring till detta 

tolkningsföreträde vilket återigen kan handla om att andra anser sig veta det som är bäst för PIF 

(Askheim, 2003; Blomberg, 2006; Kelm, 2009; Steive, 2012). Det kan även handla om en 

svårighet i att släppa taget om sitt barn som grundar sig i en rädsla i vad det kan få för 

konsekvenser. Föräldrarna kan då ta en överbeskyddande roll för att kunna ha kontroll över vad 

som sker i deras barns liv. Det kan därför tolkas som att vuxenblivandet hamnar i ett slags 

vakuum då informanterna åldersmässigt anses vara vuxna, samtidigt som de hindras från att ta 

fullt ansvar för sina liv. Föräldrarnas hindrande av vuxenblivandet kan därmed tolkas som en 

form av maktutövning som enligt informanterna påverkar möjligheterna till självständighet och 

medverkan i det dagliga livet.  

 

Att välja när hjälpen ska ges. I informanternas berättelser framkommer vad som skulle kunna 

tolkas som ett motstånd till att se sig själva som passiva vårdtagare. Motstånd beskrivs dels 

utifrån att kunna vara styrande och dels utifrån att be om hjälp vilket innebär att kunna välja när, 

hur och var hjälpen ska ges. Genom denna beskrivning konstrueras en bild av en aktiv och 

delaktig individ som är en aktör i sitt eget liv, men samtidigt en bild av att vara hjälpberoende av 

andra människor. Motståndet till att vara en passiv vårdtagare kan tolkas som ett sätt för 

informanterna att konstruera sig själva som individer med makten. Det blir ett försök till att 

minska maktasymmetrin gentemot socialarbetarna genom att vända på relationen. Där de boende 

blir de som bestämmer över socialarbetarna och styr över insatsen, inte tvärtom. I likhet med 

Olins studie (2003) kan det handla om ett synsätt på sig själva som kunder som väljer 

hjälpinsatser efter behov. Ett kundperspektiv kan därför stärka upplevelsen av självbestämmande 

och inflytande. Dock förutsätter perspektivet att en människa är kapabel till att kunna välja, 

något som framkommer vara problematiskt när det finns svårigheter med att fatta beslut enligt 

informanterna.  

 

6.3 Diskussion av resultatet i förhållande till metod  

Inom kvalitativ forskning diskuteras ofta validitet och reliabilitet. Istället för reliabilitet och 

validitet menar Trost (2010) att “trovärdighet” kan användas som begrepp just vid kvalitativa 

studier för att se till validiteten och reliabiliteten i studien. Trovärdigheten höjs vid förklaring av 

hur datamaterialet är insamlat och hur det har analyserats så att den som tar del av studien själv 

kan avgöra hur passande metoden är till frågeställningarna (Trost, 2010). För att hantera 

validiteten och reliabiliteten i denna kvalitativa studie har tillvägagångsättet beskrivits så tydligt 

som möjligt och även reflekterats kring löpande genom metodavsnittet. 

 

Validitet handlar om att forskaren i sin metod visar att studien undersöker det som faktiskt ska 

undersökas (Trost, 2010). Denna studie har haft som fokus att undersöka hur PIF förstår och 

skapar mening av inflytande och självbestämmande. Valet av datainsamlings- och analysmetod 
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baseras på den socialkonstruktivistiska ansatsen om att verkligheten är socialt konstruerad 

genom interaktion med andra människor. Meningsskapandet sker genom språket och blir därför 

viktigt att studera för att ta del av människors livsvärld (Howell, 2013). En alternativ ansats hade 

kunnat vara en hermeneutisk fenomenologisk ansats. Fokus hade då hamnat på erfarenheter 

istället för meningsskapande, för att fånga människors livsvärld.  

 

Den metodologiska ansatsen har möjliggjort närgångna analyser av PIFs meningsskapande av 

självbestämmande, vilket samtidigt har lyft dessa personers röster. Analysen kan genom 

extrakten följas och verifieras eller förkastas av läsaren, det vill säga att analysen har gjorts 

transparent vilket torde öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Valet av semistrukturerad 

intervju som datainsamlingsmetod medförde att frågorna kunde omformuleras vid behov om 

informanten hade svårigheter att förstå frågan (Padgett, 2008). Detta kunde ske genom att ge 

exempel från verkliga situationer, något som i sin tur kan ha påverkat resultatet och validiteten. 

Det är av stor vikt att nämna att det inte är individens kommunikationsbegränsningar som utgjort 

svårigheter i datainsamlingsmetoden och analysprocessen utan snarare den ovana vi som 

författare har i att intervjua PIF. I efterhand har reflektioner gjorts kring huruvida bilder och 

illustrationer, som ytterligare kommunikationsmedel, för att svara på frågorna i intervjun skulle 

ha varit användbart. 

  

En ytterligare aspekt som kan ha kommit att påverka validiteten är förförståelsen som forskaren 

har kring ämnet (Larsson m.fl., 2005). Inom kvalitativa studier finns en paradox i att forskaren 

bör ha en viss förkunskap inom det valda fältet för att veta vad som är relevant att studera, 

samtidigt som denna på ett förutsättningslöst sätt ska samla in sitt datamaterial (Larsson m.fl., 

2005). Genom att ha en förförståelse om ämnet blir det omöjligt att vara objektiv vid 

analysprocessen av studiens datamaterial vilket kan ha påverkat validiteten. Dock har 

förförståelsen kommit till nytta i valet av att studera inflytande och självbestämmande då vi från 

tidigare arbetslivserfarenhet tagit del av de förutsättningar som finns för PIF inom det sociala 

arbetet på gruppbostäder. 

  

Trost (2010) förklarar att begreppet reliabilitet handlar om studiens resultats tillförlitlighet och 

om framtida forskare skulle kunna göra om studien och få ett liknande resultat. Denna studie 

skulle troligtvis kunna reproduceras med samma urval av PIF på gruppbostäder med särskild 

service enligt. Dock behöver det inte betyda att forskare kommer fram till samma resultat då 

denna studie grundar sig i lokalt konstruerade och kontextspecifika berättelser.  

 

6.4 Implikationer för praktiskt socialt arbete och förslag på vidare forskning 

Den slutsats som kan dras av studien är att inflytande och självbestämmande handlar om 

vuxenblivande och som beskrivs utifrån ett mönster av att jämföra det aktuella vardagslivets nu 

med vardagslivet förr. Det vill säga att vara i vuxenlivet med en egen bostad till skillnad från förr 

som innebar att vara barn och leva i föräldrahemmet. På så sätt konstruerar informanterna 

mening av inflytande och självbestämmande samtidigt som de också lyfter fram vad som 

begränsar och hindrar dessa. I begränsningarna framträder paradoxer där socialarbetarnas stöd 

till inflytande och självbestämmande även kan vara ett hinder, likväl som gruppbostaden 
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samtidigt ses som ett sätt för informanterna att ha inflytande och självbestämmande över 

vardagen kan den institutionella kontexten också vara hindrande för den samma.  

 

Studiens kunskapsbidrag om meningsskapande av självbestämmande kan användas i det sociala 

arbetets praktik genom att stödja och motivera till självbestämmande. För att informanterna ska 

uppleva en helhet som människor krävs det att det sociala arbetet har en funktion som stödjer 

individerna där behovet finns, i detta fall en stödjande funktion som främjar självbestämmande. 

Det är denna bit som fattas för att informanterna ska känna en självständighet i sin vardag som 

studien har bidragit till att åskådliggöra. Att det sociala arbetet ska verka för och främja 

möjligheterna till medverkan i det dagliga livet för PIF blir extra viktigt då denna möjlighet kan 

begränsas. 

 

I denna studie har ett individperspektiv tagits och visat på vikten av självbestämmande i det 

sociala arbetet med PIF och MFN. Det metodval som gjorts visar inte på hur socialarbetare 

arbetar med att stödja PIF som bor på gruppbostäder till att ha inflytande över sina liv. Vidare 

bör det därför ytterligare studeras hur socialarbetare på gruppbostäder arbetar för att främja och 

stärka upplevelsen av självbestämmande. Genom observationsstudier på gruppbostäder skulle 

socialarbetares arbetssätt kunna undersökas för att ta del av deras kunskap och erfarenheter. Ett 

ytterligare förslag på vidare forskning inom ämnet är att undersöka föräldrar och anhörigas syn 

på PIF i förhållande till vuxenblivandet och det ökade ansvarstagandet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide  

Innan intervjun börjar tydliggör vi för informanten om följande: 

Informationskravet- Vi berättar om uppsatsens syfte (hur självbestämmande ser ut för personer 

som bor på gruppbostäder enligt LSS) 

Samtyckeskravet- Vi inhämtar det skriftliga samtycket från informanten innan intervjun. 

Konfidentialitetskravet- Vi talar om att informantens namn inte kommer att anges i uppsatsen. 

Nyttjandekravet – Det som personen berättar i intervjun kommer enbart att användas till 

uppsatsen. 

 

Inledning:  

-Hur gammal är du? 

-Hur man bor, visa gärna runt! 

-Hur länge har du bott på bostaden? 

-Trivs du? Finns det något du skulle vilja ändra på? Om ja, isf vad? 

 

Självbestämmande: 

Vad innebär det för dig att få bestämma själv över saker och ting i ditt liv? 

Hur viktigt är det för dig att få bestämma själv?  

Känner du att personalen lyssnar på dina tankar och ideér?  

Kan du ge exempel på situationer där du har fått vara med och påverka? 

Finns det något som du skulle vilja bestämma över men som du inte får bestämma över? 

Har det hänt att någon annan har velat bestämma åt dig?  

Hur kändes det då?  

 

Fysisk:  
Alkohol och tobak: 
Röker eller snusar du? 

Om ja, hur länge har du gjort det? 

Finns det någon som lägger sig att du röker eller snusar? 

Dricker du alkohol?  

Om ja, hur ofta? 

Brukar någon kommentera när du dricker alkohol? 

 

Mat: 
Kan du berätta hur det går till när ni lagar maten här? 

Hur går det till när ni bestämmer vad som ska ätas?  

Finns det något som du skulle vilja ändra på när det gäller hur ni bestämmer vad som ska ätas? 

Vem handlar maten här? 

Äter du ensam eller med andra? 

Finns det speciella tider som du äter på?(Om ja, vad händer om du inte vill äta då?)  
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Äter du hur mycket du vill vid varje måltid?  

 

Sömn: 
När går du och lägger dig på kvällen?  

Får du välja själv när du ska lägga dig för natten?  

När går du upp på morgonen?  

Får du välja själv när du ska gå upp? (Vid nej, skulle du vilja bestämma själv när du går 

upp/lägger dig?) 

 

Fysisk aktivitet: 
Tränar du någon sportaktivitet? (Ja/Nej) 

I så fall vad? (Om inte, skulle du vilja träna?)  

Är det något du själv har valt att göra? 

Finns det några bestämda dagar som du rör på dig/tränar/motionerar? 

Känner du att du motionerar så mycket som du skulle vilja (exempelvis gå ut och gå)? 

Har du möjlighet att bestämma när du vill gå ut?  

 

 

Socialt:  
Sysselsättning: 
Har du något arbete?  

Om ja, vad arbetar du med? 

Hur blev det så att du började arbeta där? 

Vilka tider och dagar jobbar du? 

Är du nöjd med det du jobbar med?  

Finns det något du skulle vilja göra istället?  

Har du någon framtidsdröm om vad du vill göra? 

Om du inte känner för att åka till jobbet en dag, hur gör du då?  

Har du möjlighet att stanna hemma?  

 

Fritid:  
Vad gör du när du är ledig?  

Vad tycker du om att göra på din fritid?  

Hur fick du intresse för det? 

Kan du göra de saker du vill göra på din lediga tid?  

Kan du själv bestämma vad du vill göra på din lediga tid?  

Om du exempelvis vill åka ner på stan, frågar du någon först? 

 

Vänner&Relationer 
Umgås du med de andra som bor här på din fritid?  

Vad hittar ni på då?  

Vart någonstans? 

Vad gör du när du är själv?  

Umgås du med vänner som inte bor här?  
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Vart ses ni?  

Kan ni träffas när ni vill?  

Har du en pojk eller flickvän? Vill du ha en pojk eller flickvän? Om ja, ses ni så mycket som du 

vill? 

 

Övrigt: 
Ekonomi:  
Har du hand om dina egna pengar? (exempelvis betalar dina räkningar).  

Om någon annan ansvarar för dina pengar, skulle du vilja ta hand om dina pengar själv? 

Vad gillar du att köpa, när du är nere på stan och shoppar?  

Får du råd eller hjälp av någon när du ska handla något? 

Vad säger andra om det du köper?   

 

Städning: 
Städar du ditt hem/lägenhet själv? Ja/nej? 

Finns det speciella städ- och tvättdagar?  

Finns det någon som säger åt dig att du måste städa eller tvätta? 
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Bilaga 2 Missivbrev till verksamhetschef för gruppbostad med särskild service 

Hej!  

Vi är två studenter, Moa Norman och Anna Hedlund som läser vår sjätte termin på 

socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi skriver just nu vår c-uppsats inom socialt 

arbete som handlar om inflytande och självbestämmande på gruppbostäder för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning.  

Syftet med studien är att utifrån ett individperspektiv beskriva och analysera hur de boende 

förstår och skapar mening kring inflytande, självbestämmande inom ramen för en gruppbostad 

enligt LSS. Vi vill belysa individens perspektiv för att förhoppningsvis få en större förståelse för 

de personer som lever det dagliga livet inom ramen för dessa riktlinjer.  

Vår önskan är att intervjua personer med intellektuell funktionsnedsättning och som bor i en 

bostad med särskild service enligt LSS. I studien ska vi genomföra 10 intervjuer på minst två 

olika verksamheter. För att dokumentera intervjun så kommer vi att spela in med hjälp av 

bandspelare och båda två (Moa och Anna) kommer att närvara vid intervjutillfället som kommer 

att vara cirka 30-45 min. Det material som spelas in kommer enbart att användas till uppsatsen. 

Datamaterialet kommer även att avidentifieras med hänsyn till konfidentialiteten så att uppgifter 

inte kommer gå att härledas till enskilda personer.  

Att delta i en intervju är helt frivilligt och de som väljer att delta kan när som helst avbryta eller 

välja att inte svara på en fråga utan att behöva motivera. Vid intervjuerna kan vi exempelvis 

fråga deltagarna hur det är att leva på en gruppbostad, hur de dagliga rutinerna ser ut och hur det 

går till när de bestämmer vad som ska hända under veckan.  

Vi vill därför ställa frågan till dig som verksamhetschef om vi får tillträde till gruppbostaden för 

att genomföra intervjuer med de boende? Samt om du har tips och förslag på andra LSS-

gruppbostäder som kan tänkas vara aktuella att medverka i studien? För att studien ska gå att 

genomföra krävs det att deltagarna har förmågan att kunna delta i muntliga intervjuer.  

Vi skulle uppskatta om du återkom till oss med svar på om vi kan utföra intervjuerna på 

gruppbostaden. 

Vi vill kunna genomföra intervjuer under v.16-17 

Med vänlig hälsning, 

Moa Norman, Mail Moa.Norman.0038@student.uu.se 

Anna Hedlund, Mail Anna.Hedlund.4722@student.uu.se 

Handledare: Ulla Hellström Muhli, universitetslektor i socialt arbete, 

Ulla.Hellstrom_Muhli@soc.uu.se 

Uppsala universitet Sociologiska institutionen Box 624, 751 26 Uppsala  

 

mailto:Moa.Norman.0038@student.uu.se
mailto:Anna.Hedlund.4722@student.uu.se
mailto:Ulla.Hellstrom_Muhli@soc.uu.se
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Bilaga 3 Missivbrev till informanter 

 

Hej!  

 
Vi heter Moa Norman och Anna Hedlund och läser socionomprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Vi håller just nu på att skriva en C-uppsats om inflytande och självbestämmande och 

om hur det är att bo och leva i en gruppbostad. Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter av detta 

och höra hur du tycker att det är att bo i en gruppbostad. Dina erfarenheter är viktiga då de 

kommer att kunna bidra med kunskap kring hur det är att leva med en insats enligt Lagen om 

särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.  

 

Bra att veta om själva intervjun: 

 

 Moa och Anna kommer att vara närvarande vid intervjutillfället.  

 

 Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter.  

 

 Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en bandspelare. Det som spelas in kommer 

bara att användas till vår uppsats och kommer sedan att raderas. 

 

 Vi kommer inte att använda ditt namn i vår uppsats!  

 

 Intervjun är frivillig vilket innebär att du när som helst kan avbryta den! 

 

 

Om du väljer att vara med på intervjun kommer vi bland annat att fråga dig om hur det är att leva 

på en gruppbostad, hur dina dagliga rutiner ser ut och hur det går till när ni bestämmer vad som 

ska hända under veckan. Vi vill kunna genomföra intervjuerna under vecka 16-17.  

 

Vi ser fram emot intervjun och mötet med dig som väljer att vara med i studien.  

Om du har några frågor så är det bara att höra av dig!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Moa Norman Mail: Moa.Norman.0038@student.uu.se 

Anna Hedlund Mail: Anna.Hedlund.4722@student.uu.se 

 

Handledare: Ulla Hellström Muhli, universitetslektor i socialt arbete, 

Ulla.Hellstrom_Muhli@soc.uu.se 

Uppsala universitet Sociologiska institutionen Box 624, 751 26 Uppsala  

 

 

 

mailto:Moa.Norman.0038@student.uu.se
mailto:Anna.Hedlund.4722@student.uu.se
mailto:Ulla.Hellstrom_Muhli@soc.uu.se
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Bilaga 4 Samtyckesformulär  

Samtycke – intervjudeltagare 

En studie om meningsskapande av inflytande och självbestämmande på bostäder med särskild 

service enligt LSS.  

 

Moa Norman och Anna Hedlund kommer att göra en undersökning om inflytande och 

självbestämmande och hur det är att leva på en gruppbostad enligt LSS. Det är viktigt att du som 

deltagare i Moas och Annas intervju går med på och förstår följande:  

 

 Jag vill vara med i undersökningen och intervjuas av Anna och Moa 

 

 Jag vet att mitt namn inte kommer att användas i uppsatsen 

 

 Jag går med på att intervjun kommer att spelas in 

 

 Jag vet att intervjun är frivillig och att jag när som helst kan avbryta den om jag inte 

längre vill vara med 

 

 

Intervjudeltagarens 

Namn                       _____________________________ 

  

Underskrift               _____________________________ 

 

Datum och ort          _____________________________ 
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 Bilaga 5 Deklarering 
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