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Sammanfattning 
 

Titel:  ”Jag bestämmer i min lägenhet”- en studie om inflytande i vardagen på en 
gruppbostad 

 
Författare:  Katarina Hansson & Veronica Larsson. 
 
Nivå:   C-uppsats, 10 p. 
 
Program:  Socialpedagogiska programmet 120 p. 
 
Institution:  Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för individ och samhälle, 

Vänersborg. 
 
Tryckår:  2005 
 
Handledare:  Martin Molin 
 
 

Att ha inflytande i sitt vardagsliv och därigenom sitt boende är något de flesta människor tar för 
givet. När det gäller personer med utvecklingsstörning är det inte alltid så självklart att kunna 
uttrycka sina preferenser och det kan påverka utformning av verksamhet i boende med särskild 
service (gruppbostad).  
     Vi vill i vår studie undersöka hur personer med utvecklingsstörning upplever möjligheten till 
inflytande på den gruppbostad de bor. Genom att göra kvalitativa intervjuer med boende på en 
gruppbostad vill vi få svar på hur de boende själva upplever sitt inflytande och hur väl deras 
preferenser stämmer med utformningen av verksamheten på gruppbostaden.  
     För att nå resultat har vi tematiserat våra intervjuer och sammanställt dem i en mall. Resultatet 
visar på vad de boende uttryckt i intervjuerna och våra tolkningar av deras svar. I vår diskussion 
har vi kommit fram till att de boende på den här gruppbostaden har ganska mycket inflytande i 
sitt vardagsliv. Det finns dock tillfällen där de boende kan ges ökad möjlighet till aktiva val. Vi 
ser i vissa fall att valmöjligheterna är begränsade på grund av att de boende inte har kunskap om 
vilka valmöjligheter som finns. 

 
 

Nyckelord: Inflytande, val, funktionshinder och handling
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Abstract 
 

 
Title:  ”I decide in my apartment” – a study about influence in the daily life at a staffed 

housing facility. 
 
 
Authors:  Katarina Hansson & Veronica Larsson. 
 
Level:   Essay: 10 p. 
 
Program:  Social Pedagogy Programme, 120 p. 
 
Department:  University College of Trollhättan/Uddevalla, Department of individual and 

society, Vänersborg. 
 
Print year:  2005 
 
Instructur:  Martin Molin 
 
 
 
That people have influence over their daily life and over their homes, is something that almost 
everyone takes for granted. When it’s about people with intellectual disabilities isn’t it naturally 
to express their preferences and this may influence the shape and the design of the homes, the 
staffed housing facility, they live in. We want, in our study, investigate how people with 
intellectual disabilities experience their possibility to have influence in their homes. 

With help of interviews which is unstructured are we seeking answers about how the persons 
in our study think of there own possibility of influence. We also want to find out how well this 
peoples preferences match with the shape of activity in the staffed housing facility.  

To come to an conclusion have we made different themes and put it together in a curve. The 
result shows what the persons express in the interviews and our interpreting of their answers. In 
our discussion we have come to the conclusion that this persons living in this chosen staffed 
housing facility has a lot of influence in their ordinary life. We have also seen that in some 
occasions the persons can be given more opportunities to decide for them selves. Sometimes is 
the possibility to choose reduced by a lack of knowledge about different opportunities.  

 
 
 

Keyword: Influence, choice, disability and acting.
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Förord 

 

Vi vill här tacka alla de boende på gruppbostaden vi undersökt i vår studie. De har släppt in oss i 
sina bostäder och bjudit på sig själva och sina erfarenheter och utan dem hade vi inte haft något 
arbete att visa upp.  

Vi vill också tacka personalen som bjudit in oss till sin arbetsplats och medverkat till att de 
boende känt sig trygga vid intervjutillfällena. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Martin Molin, som stått ut med oss och stöttat 
oss under hela den här tiden. 

 

...Dagen i dag...  
Dagen i dag är en märklig dag. 

Den är din. 
Gårdagen föll ur dina händer. 
Den kan inte få mera innehåll 

än du redan har givit den. 
Morgondagen vet du ingenting om. 

Men dagen i dag har du. 
Använd dig av det.  

I dag kan du glädja någon. 
I dag kan du hjälpa en annan. 

Dagen i dag är en märklig dag.  
Den är din 

Indisk dikt 
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DEL I – Inledning och bakgrund 

 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har inneburit en stor förändring när 

det gäller handikappolitiken i Sverige. Vi har speciellt tagit fasta på lagens bärande princip om 

”inflytande” och hur brukarna själva tänker kring detta. Ur det här kom idén upp om att göra en 

studie om hur de boende, på gruppbostad, upplever sin möjlighet till inflytande.  

Det finns ett genuint intresse hos oss båda att skapa en förståelse för hur personer med 

utvecklingsstörning själva ser på sitt liv och sin vardag. Genom att anlägga ett brukarperspektiv 

hoppas vi kunna se saker på ett annat sätt än tidigare studier som ofta gjorts med personal- eller 

anhörigperspektiv. Tideman (red.)(2000) medverkade till en studie som gjordes på initiativ av 

kommuner i Hallands län och är en kartläggning över levnadsvillkoren för personer med 

utvecklingsstörning samt statistiska uppgifter om verksamheter för den här målgruppen. I den här 

studien talar författaren om svårigheten att intervjua vissa ur målgruppen och att det varit nöd-

vändigt att ta hjälp av anhöriga och personal för att får svar på frågorna. En orsak till att vi valt 

gruppbostad är den ”nya” grupp brukare som flyttar in i dessa boenden. Med ”ny” avser vi den 

nya generation  personer med utvecklingsstörning som växt upp hos sina föräldrar och inte på 

institution. 

Dagens generation av personer med utvecklingsstörning som flyttar till eget boende har andra 

förutsättningar än gårdagens generation. 1970 bodde endast 50 % av barn med utvecklingsstör-

ning hos sina föräldrar, 1980 bodde 70 % hos sina föräldrar och idag bor mer än 85 % hos sina 

föräldrar. Dessa barn har alltså idag en uppväxt som liknar andra barns och det här gör kanske 

skillnad när det gäller deras val av eget boende som vuxna (Tideman, 2000). 

Att vara ung innebär att man står inför en stor förändring i sitt liv och söker skapa ett avstånd 

till sina föräldrar som i sig skapar ungdomskulturer. Man vill visa att man är en egen individ och 

själv bestämma över sitt liv och det kan man göra genom till exempel kläder, musik eller frisyrer. 

Ungdomarna tar avstånd från de vuxnas ”gammalmodiga” sätt och blir en marginaliserad grupp. 

Hur är det då om man som ungdom har ett funktionshinder och om det funktionshindret är en 

utvecklingsstörning? Att ha ett funktionshinder innebär att man behöver stöd och hjälp från andra 

i olika hög grad. Dessa ungdomar blir än mer marginaliserade än andra och har svårare i sin 
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strävan mot självständighet och att värna om sin integritet. Det finns en risk att de utvecklings-

störda hamnar i existentiell osäkerhet, det vill säga att de undrar vilka de är och hur de ska 

presentera sig för andra. Det här medför bland annat att när de utvecklingsstörda ska beskriva hur 

deras liv ser ut godtar de stor inblandning av andra som till exempel personal (Westergren & 

Magnusson 2000).  

Nirje (2003) skriver att det för personer med utvecklingsstörning ofta blir en svårare, längre 

och osäkrare process att lämna ungdomstiden bakom sig. Det kan vara svårt med den egna 

självbilden som ofta kan vara förvrängd och förvirrad. De blir inte alltid accepterade och 

behandlade som vuxna, därför är bemötandet av dem så viktigt både från föräldrar, släktingar, 

personal och allmänheten. Att utveckla en personlig identitet är betydelsefullt, och uppfattningen 

om sig själv måste byggas upp genom personliga upplevelser. 

Nirje menar att det är viktigt att övergången till vuxenlivet upplevs genom markerade 

förändringar i miljön och i levnadsvillkoren. Lika normalt som det är att bo hos sina föräldrar, 

lika normalt är det att unga vuxna flyttar hemifrån och börjar leva det egna livet så självständigt 

som möjligt. Det är viktigt att bostäder med särskild service och stöd är placerade och utformade 

så att det inte är segregerande och utpekande för dem som bor där. Det är också av stor vikt att 

det finns stöd och hjälp för att bli självständig, och kunna klara av dagliga rutiner samt delta i 

samhällslivet så mycket som de kan och själva vill. 

 

1.1 Omsorgernas utveckling 

I den svenska utvecklingen av omsorgerna kan man, enligt Nirje (2003), tala om två traditioner: 

den pedagogiska och den medicinska. I Sverige har den pedagogiska traditionen rötter i de första 

insatser som gjordes för personer med utvecklingsstörning under 1800- talets andra hälft. I slutet 

på 1860- talet tog man för första gången hand om en grupp ”sinnesslöa barn” på en särskild 

anstalt. De hade även tidigare omfattats av samhälleliga åtgärder men inte setts som en grupp 

som krävde särskilda åtgärder. De levde tillsammans med äldre, fysiskt handikappade, mental-

sjuka osv. på hospital och fattighus. Den medicinska traditionen uppkom redan i slutet av 1800- 

talet. Den medicinska kunskapen handlade mest om att diagnostisera och klassificera utveck-

lingsstörda i olika grupper, inte att behandla. Under 1900-talets första hälft blev det medicinska 
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och psykiatriska inflytandet starkare än det pedagogiska. Till skillnad från den pedagogiska 

traditionen som präglats av en viss optimism så kännetecknades detta nya synsätt med en påtaglig 

pessimism. De såg inte bara de personer med utvecklingsstörning som ”hopplösa fall” utan även i 

vissa fall som en fara för samhället. 

Under mellankrigstiden inrättade staten anstalter för ”vanartade”, för vuxna asociala 

”imbecilla”, samt för svårskötta ”obildbara”. På dessa anstalter placerades de som man inte visste 

vad man skulle göra med, och som ansågs utgöra ett hot mot omvärlden. 

Efter andra världskrigets slut uppstod det konfrontation mellan de båda synsätten, den 

pedagogiska traditionen hade övervintrat under den medicinskt dominerande mellankrigstiden. 

Genom införandet av lagstiftning om obligatorisk undervisning för ”bildbara sinnesslöa” (1944) 

blev skolfrågan och pedagogiken åter aktuell. 

Det blev en stor debatt om hur skolan skulle organiseras och hur skolverksamheten skulle 

förhålla sig till övrig sinnesslö vård. Här blev motsättningarna mellan de båda traditionerna 

synliga. Enligt det medicinska synsättet borde all sinnesslö vård centraliseras till stora statliga 

anstalter, och merparten av de sinnesslöa var ”hopplösa fall” och de behövde tas om hand. Mot 

detta stod det pedagogiska synsättet som menade att bildbara sinnesslöa var mottagliga för 

undervisning med speciellt tillrättalagda metoder, och att undervisningen med fördel skulle 

bedrivas på mindre anstalter, gärna tillsammans med den vanliga skolan. Detta var en motsättning 

mellan de båda traditionerna som präglade stor del av debatten under 1950- och 1960- talet. I 

början av 1950- talet slogs det larm om missförhållanden på institutioner och utredningar startade 

som visade på stora missförhållanden och de intagnas rättigheter började bevakas. Landstingen 

ålades att upprätta femårsplaner för verksamheterna. Detta satte en press på landstingen som 

gjorde att det blev en upprustning och nybyggnationer av anstalter. Parallellt med denna 

utveckling började föräldrar till barn med utvecklingsstörning att organisera sig, i början i 

lokalföreningar, dessa gick samman 1956 i en riksorganisation, Riksförbundet för 

Utvecklingsstörda barn (FUB). ( Nirje, 2003) 

1950- och 1960-talet ses som en upprustningens tid, nya vårdhem och särskoleinternat 

byggdes. I början på 1960-talet började det ifrågasättas att man segregerade barn och ungdomar 

med utvecklingsstörning ifrån det övriga samhället. Det startade som ett led i kostnadseffektivi-

sering, det var billigare om barnen bodde hemma, och att de kunde ta del av redan befintliga 
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lokaler på vanliga skolor istället för på internatskolor. Först i slutet på 1960- talet började man 

prata om detta i termer av integrering och normalisering och ”en skola för alla” (Nirje, 2003). 

 

1.2 Utveckling av lagstiftningen 

Den svenska handikappolitiken utgör en integrerad del av den socialpolitiska utvecklingen, vilket 

gör att olika åtgärder successivt växt fram. Reformpolitiken kan sägas ha inletts med 1944 och 

1954 års lagar om undervisning och vård av psykiskt efterblivna och sinnesslöa. Lagstiftningen 

från 1954 handlade i stort sett bara om institutionsvård. De sociala förhållandena för intellektuellt 

handikappade människor var otillfredsställande. 

Inom FUB diskuterade de olika kommittéerna med inriktning på vård, skola och arbete de 

brister som förelåg och kom med förslag till förändringar i lagtexten. Förslaget sändes till en 

utsedd lagkommitté som ställde sig positiva till det. FUB: s synpunkter delades av kommittén och 

resulterade i en slutlig proposition som antogs av riksdagen 1967. Lagen var inte längre 

begränsad till att omfatta institutioner utan lade fokus på personer med utvecklingsstörnings 

lagliga rättigheter till samhällets omsorg. Utbildning och meningsfull sysselsättning blev 

obligatoriskt. Den svenska omsorgslagen trädde i kraft 1968, och kan ses som inledning på en 

kraftfull satsning på åtgärder för personer med utvecklingsstörning. Landstingen fick då ansvar 

för att ge insatser till de boende på institution, och de som bodde i det egna hemmet (Bengtsson, 

1998). 

Under 1970- talet hade vi en god ekonomisk tillväxt med ett växande skatteunderlag som 

utnyttjades för sociala reformer. Byggandet av välfärdsstaten sågs som en uppgift för den centrala 

statsmakten. Ambitionen att förebygga istället för att bara söka fånga upp de utslagna blev tydliga 

mål inom skola och socialtjänst (Nirje, 2003). Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen 

slog fast i början av 1980-talet om allas rätt till en social grundtrygghet och en god hälso- och 

sjukvård. Tyvärr blev det inte som det var tänkt, utan det visade sig att det fanns svårigheter för 

personer med utvecklingsstörning att ta och få del av samhällservicen. Den dåvarande omsorgs-

lagen förändrades därför från en särlagsstiftning till pluslagsstiftning, som ett komplement till den 

övriga sociallagstiftningen. Den nya omsorgslagen från 1986 blev dock en rättighetslag som 

länge gav personer med utvecklingsstörning en särställning inom handikappområdet. 
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1989 tillsattes en handikapputredning som visade på omfattande brister i stödet till personer 

med utvecklingsstörning (SOU 1992:52). Det framkom även att det saknades behövliga insatser, 

och att de insatser som gavs varierade stort mellan olika grupper av handikapp och även mellan 

landsting och kommuner. Det framkom i utredningen att självbestämmandet var obefintligt. Detta 

ledde fram till ett regeringsförslag att reformera hela handikapplagstiftningen med LSS (Lagen 

om särskilt stöd och service) och LASS (Lagen om personlig assistansersättning) som de 

viktigaste inslagen (Bengtsson, 1998).   

 

Demokratins mål är att medborgarna på lika villkor skall kunna delta i själva formandet av 

framtiden och att de själva ska kunna forma sin tillvaro (Bengtsson, 1998, sid. 15).   

 

Under ett regeringssammanträde den 11 februari 1993 hölls ett föredrag av Bengt Westerberg 

som gällde förslag till ny lag utifrån handikapputredningens betänkande. Handikapputredningens 

uppgift hade varit att behandla frågor kring samhällets stöd till människor med funktionshinder. I 

utredningens huvudbetänkande, kring handikapp, välfärd och rättvisa, lämnas förslag till 

förbättringar bland annat för vuxna med omfattande funktionshinder. Ett av förslagen innebar 

införandet av en ny lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Delaktighet och 

inflytande är huvudsakliga ledord i förslaget. Efter lagrådsgranskning gjordes vissa ändringar och 

bland dessa specificeras insatsen ”bostad med särskild service till vuxna” till att beskrivas som 

”bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna”. 

Utgångspunkten i välfärdspolitiken bör komma ur en vetskap om att det finns en mångfald av 

människor och handikapp och alla måste få en chans att leva ett gott liv (prop. 1992/93:159). 
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1.3 LSS 

För att kunna få hjälp och stöd enligt LSS innebär att du tillhör en av de tre personkretsarna. De 

som tillhör personkretsarna är människor: 

 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 

ett omfattande behov av stöd eller service (Fahlberg & Magnusson, 2002, Sid. 137). 

 

Målen och den allmänna inriktningen för verksamheten i LSS ska främja full delaktighet i 

samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer som tillhör någon av personkretsarna. I 

största möjliga utsträckning ska den enskilde också ges inflytande och medbestämmande över de 

insatser som ges. Insatserna ska anpassas efter brukarens individuella behov och utformas så att 

de stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv (Fahlberg & Magnusson, 2002). 

 

1.4 Bostaden 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 
för vuxna 

En av insatserna som finns att få i LSS (9 §) är ”bostad med särskild service för vuxna eller annan 

särskild anpassad bostad för vuxna”. Hur bostaden är fysiskt utformad kan se mycket olika ut. 

Bostaden kan ha fast bemanning av personal dygnet runt men kan också vara obemannad med t 

ex personal som kommer in som stöd. Vilken bostad brukaren får ska bero på dennes behov. 

Gruppbostad innebär en fast bemanning av personal dygnet runt som ska täcka alla de boendes 

behov. Det är meningen att även de med stora behov i sin vardag ska kunna flytta hemifrån och få 

sina behov tillgodosedda i en gruppbostad. Hur byggnaden är utformad är helt olika och har 

ingen större betydelse men en förutsättning för att det ska kallas gruppbostad är att beläggningen 
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är låg. Det ska alltså vara så få boende som möjligt för att inte liknas vid en institution men ändå 

tillgodose behovet av grupptillhörighet för de boende.  

     I den här insatsen ingår omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter. För att 

undvika en institutionell prägel är det också av vikt var gruppbostaden är belägen. Den bör inte 

ligga i närheten av annan liknande bostad eller intill t ex korttidshem, boende för äldre eller 

daglig verksamhet (Socialstyrelsen, 2003). Det är socialstyrelsen som har den centrala tillsynen 

över att lagen efterföljs och länsstyrelsen har översyn inom länet. Om en kommun brister i att 

tillgodose brukares behov ska den få tillsägelse om att åtgärda det och om så inte sker kan 

kommunen bli ålagd vite (Grunewald & Leczinsky, 2001). 

 

Ansökan om eget boende 

För de personer som önskar insatser enligt LSS, så som bostad med särskild service för vuxna, 

åligger det kommunen att ge information samt att vara lättillgänglig. Informationen ska vara lätt 

att förstå och personen ska inte behöva vänta oskäligt länge på att få ett samtal till stånd. Alla 

ansökningar om insatser ska ske på den enskildes egen begäran med undantag av personer under 

15 år som då kan företrädas av vårdnadshavare. Personer med svårigheter att uttrycka sig kan 

använda sig av en god man för att göra ansökan. Dessa ansökningar ska dock göras utifrån den 

enskildes önskemål och behov. Alla ska betraktas lika inför lagen och ärendena ska hanteras 

skyndsamt. Enligt LSS görs en personkretstillhörighetsbedömning samt bedömning av den 

enskildes behov utifrån till exempel läkarintyg. All fakta i ansökan måste dokumenteras oavsett 

om det leder till en insats eller ej. Utredningen ska leda till förslag till beslut och detta ska tas av 

en behörig. Ärendet är avslutat när slutligt beslut är taget. Alla beslut enligt LSS kan överklagas 

och det är den person som handlägger ärendet som åläggs att informera den sökande om detta 

samt, vid behov, hjälpa till med en överklagan (Socialstyrelsen, 2003). 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Vi vill undersöka hur personer med utvecklingsstörning upplever sitt boende i en bostad med 

särskild service och sin möjlighet att påverka utformandet av verksamheterna på boendet. Vi vill i 

vår studie fokusera på de boendes egna uppfattningar och önskningar för, som vi beskriver innan, 

tror vi det är svårt för andra att veta vad dessa personer känner och tycker. Vår önskan är att få 

reda på de boendes preferenser från dem själva för största möjliga realitet. Vi betvivlar inte att 

anhöriga och personal arbetar för de boendes bästa men de har ett annat perspektiv. Ett 

övergripande syfte är att identifiera och diskutera de preferenser som de boende själva uttrycker 

beträffande bostadens betydelse. Vår studie försöker i huvudsak besvara två frågeställningar: 

 

1. På vilket sätt svarar verksamheten på boendet mot de boendes egna preferenser? 

2. Vilken betydelse har bostaden för personer med utvecklingsstörning som bor i bostad med 

särskild service (gruppbostad)? 

 

Den första frågeställningen, som är beskrivande till sin karaktär, inrymmer ett antal preciserade 

underfrågor; 

 

- Hur används bostaden av de boende? 

- Hur upplever de boende själva sitt inflytande i vardagliga situationer i bostaden? 

 

Den andra frågeställningen – om bostadens betydelse – har en analytisk och förståelseinriktad 

karaktär. Här handlar det om att, med utgångspunkt i den första frågeställningen, försöka tolka 

och förstå de innebörder och betydelser som de boende själva uttrycker. Den här förståelsen söks 

i första hand i förhållande till studiens utgångspunkter, det vill säga i relation till generella och 

specifika bakgrundsbeskrivningar och olika boendeformer för personer med utvecklingsstörning. 

 

1.6  Motiv till studien 

I tidigare forskning har framkommit att det finns en svårighet med att överföra lagtexten om ökat 



 
 
 
 

 
 
 
 

14

självbestämmande i praktisk handling. Personer med utvecklingsstörning har ofta svårigheter att 

uttrycka sina önskemål och behov. Vårt motiv med studien är att, genom ökad förståelse, söka 

möjligheter till att utveckla de boendes inflytande i sitt vardagsliv. Genom att visa på hur de 

boendes preferenser ser ut och hur de tas tillvara kan exempelvis personal på gruppbostad få idéer 

om nya sätt att tillvarata de boendes resurser. Vi hoppas att det resultat vi når kan användas för att 

skapa underlag till diskussioner i bland annat personalgrupper på gruppbostad. Vi vill se vad de 

boende anser som viktigt i sin bostad och om deras preferenser verkar stämma med den typ av 

bostad de idag har  
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DEL II – Metod 

2.1 Perspektiv  

Vi har valt att i vår uppsats anta ett brukarperspektiv. Enligt Sonnander (1997) är de bästa 

mätarna, för att bedöma hur bra livskvaliteten är för personer med utvecklingsstörning, de själva. 

Grunewald och Leczinsky (2001) skriver att, inom de särskilda omsorgerna, kallas dessa 

människor för ”brukare” och det innebär att de utnyttjar någon kommunal verksamhet 

kontinuerligt under en längre period. Det kan vara svårt för dem som är i beroendeställning att 

framföra kritik mot verksamheten, de hamnar i ett underläge gentemot personalen på boendet. 

Det är oklart om vad ”brukarinflytande” innebär och hur mycket inflytande brukaren ska ha på 

grund av bristande tillit till den egna förmågan. Om en brukare är utvecklingsstörd, vet han/hon 

sitt eget bästa? Om man tittar i lagstiftningen innebär brukarinflytande inte en rätt att utöva ett 

bestämt inflytande. Istället bör nämnderna försöka hitta vägar till att förstå brukarnas behov och 

önskemål. Samråd med den som nyttjar insatsen ska ändå alltid utövas under insyn av de 

ansvariga nämnderna. 

Eftersom vår studie grundas på ett brukarperspektiv är vårt urval personer med 

utvecklingsstörning på gruppbostad med särskild service. För att kunna göra intervjuer har vi valt 

att göra dem med personer med lindrig utvecklingsstörning, detta för att de ska förstå innebörden 

av våra frågor. Vi är intresserade av den ”nya” gruppen personer med utvecklingsstörning, det 

vill säga de som växt upp hos sina föräldrar och inte kommer från institution.  

2.2 Beskrivning av datainsamlingsmetoder 

För att få den bästa utgångspunkten för en djupare förståelse för personer med 

utvecklingsstörning har vi valt att göra kvalitativa intervjuer. För att skapa förutsättningarna för 

goda samtal valde vi att besöka gruppbostaden vid ett antal tillfällen innan intervjuerna startade. 

Enligt Jarhag (1993) är det av stor vikt med tillit i intervjusituationer och denna tillit nås ofta inte 

vid första träffen.  

Vår utgångspunkt ligger i humanismen som utgår från att alla människor är lika mycket värda 

och bör betraktas som jämlika, vilket dock inte betyder att de är likadana. Människor skiljer sig 

från varandra med avseende på exempelvis intelligens, kön och hudfärg, bara för att nämna några 
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egenskaper som i dagens samhälle och tidsepok tillmäts vikt. Människor föds och växer upp med 

olika förutsättningar (Tideman, 2000). 

Vi söker ha fokus på individens egen uppfattning och de skillnader som finns mellan dessa. Vi 

försöker ha ett induktivt förhållningssätt, det vill säga inte ha någon modell eller teori som ska 

verifieras, eller falsifieras, utan vår ambition är att ge största möjliga utrymme åt individens egen 

uppfattning av sin situation. Vi har dock använt oss av begrepp ur handlingsteorin för att försöka 

förstå vilka hinder och möjligheter som finns för personer med utvecklingsstörning. Vi beskriver 

det här mer ingående i del 3. 

2.3 Kvalitativa intervjuer 

Kvale (1997) anser att syftet med kvalitativa intervjuer är att få en beskrivande berättelse som 

används för att tolka dessa. Utifrån våra frågeställningar skapade vi underlag till intervjuerna som 

innehåller öppna frågor med stor möjlighet till berättande för informanten. Intervjuerna är 

halvstrukturerade och enligt Holme och Solvang (1997) innebär det här att på våra frågor finns 

följdfrågor som kunde ändras något efter person och situation. Det viktigaste är inte att följa 

intervjuguiden precis men att frågorna täcker upp de områden vi vill ha svar på.  

Vi är medvetna om att utifrån val av intervjuobjekt kan det skapa svårigheter både med att få 

svar, till att få hur mycket svar som helst. Det vilar också ett stort ansvar på oss som intervjuare 

om ett gott bemötande och ett bevarande av den personliga integriteten för dem som vi intervjuar. 

Det är viktigt att skapa ett bra möte och även om första mötet är otroligt viktigt är det inte att 

förglömma att den känslan ska hålla i sig under hela undersökningsperioden. Då vi möter en 

grupp som är utsatt är det viktigt att reflektera över maktsituationen som kan uppstå. Vi måste 

noga förklara att vi inte är personal och att de inte är tvingade att svara om de inte vill.  

Vi kommer att vara med båda två under intervjuerna där en kommer att vara mer aktiv och den 

andre observatör för att lättare kunna återkoppla efteråt. Vi kommer att turas om i rollerna. Den 

här situationen måste först provas utifrån vad vi precis skrivit om makt. Det kan hända att 

informanten känner sig obekväm med att vi är två och han/hon är ensam och vi får nog testa oss 

fram. Orsaken till att vi vill vara två är, dels för att kunna observera allt, som vi skrev ovan och 

dels fall det uppstår någon situation som vi känner är obehaglig eller skrämmande.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 

17

2.4 Val av intervjupersoner  
Utifrån våra önskemål ringde vi särskilda omsorgen i en kommun och frågade efter ganska 

nystartade gruppbostäder. Vi talade först med en enhetschef som lovade att kolla med sin 

personal och även med de boende om vi fick komma dit. Efter ca en vecka fick vi svaret att de 

boende inte ville att vi skulle komma, de var osäkra på om de skulle klara av det och personalen 

sa att de hade mycket omkring sig just nu. Vi ringde ytterligare en gruppbostad och talade med en 

personal som lät mycket positiv och bad oss återkomma efter de frågat sin verksamhetschef om vi 

kunde genomföra undersökningen. Därefter ville de också ta upp det på husmötet, som innebär 

möte med både personal och boende så att de boende fick svara på om de ville vara med i vårt 

arbete. Två dagar senare fick vi ett positivt svar, både de boende och personalen tyckte det skulle 

bli roligt att vi kom och vi blev inbjudna till deras nästa husmöte.  

Vi kom till gruppbostaden en eftermiddag strax innan veckans husmöte skulle starta. Redan 

innanför dörren blev vi väl mottagna av både personal och boende Med på mötet var tre personal 

och fem boende av sex. Vi presenterade oss och berättade vad vi gjorde och tänkte oss framöver 

och några av de boende var nyfikna och hade frågor till oss. När mötet var avslutat satt vi kvar en 

stund och talade med personalen och då ringde en av de boende från sin lägenhet och sa att vi 

kunde komma upp och titta hur hon/han bodde. Vi gick dit tillsammans med en personal och 

personen visade oss sin lägenhet och berättade om sina stora intressen.  

Innan vi lämnade boendet bokade vi en ny tid för besök veckan efter. Dagen efter vårt första 

besök ringde vi enhetschefen och meddelade hur vi tänkt oss genomförandet. Hon bad oss skriva 

ner vårt pm och våra tankar och eventuella intervjufrågor som hon skulle skicka ut till gode män 

för godkännande. Hon skulle meddela oss så fort hon fått in dem påskrivna så vi kunde börja 

intervjuerna.  

Ungefär två veckor efter vårt första möte fick vi besked om att medgivande hade inkommit för 

tre av de boende. Vi bokade då tid för intervjuer i samma vecka. Vi genomförde de tre 

intervjuerna samma dag. Vi fick sedan vänta i nästan två veckor innan vi fick resterande 

godkännande för att kunna genomföra fler intervjuer.  Den sjätte boende ville inte vara med på 

intervju även om vi kom med förslag att vi kunde ta den via e-post. Bortfallet blev litet för vi fick 

intervjua fem av sex boende.  
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2.5 Bearbetning av intervjuerna 

Vid bearbetning av intervjuerna har vi använt en matris (Kylén, 2004) som gör materialet mer 

överskådligt. Alla intervjuer har bandats och skrivits ut ordagrant. Eftersom det tog lite tid mellan 

de tre första intervjuerna och de två sista sammanfattade vi dem först och tillförde sedan de två 

sista till matrisen, när de var klara. När vi tittade över sammanfattningen såg vi att flera frågor 

gav liknande svar och vi förde då ihop dessa frågor till en och fick då färre grupperingar. Vi 

gjorde nu en ny sammanfattning och tillförde de tankar som vi fick angående svaren. Vi gick 

tillbaka till vårt syfte och utifrån det skapade vi teman. För att texten skulle bli lättare och 

roligare att läsa, skrev vi den som en löpande text och refererade till vad andra författare skrivit 

om liknande frågor. Vi skrev också till när vi själva reagerade på vissa saker som vi ville ta upp i 

vår diskussion. Våra tankar klippte vi sedan ut och klistrade in i diskussionen som en mall att gå 

efter.   

 

2.6 Etiska överväganden 

Sauer (2000) skriver om etiska överväganden i forskning kring utvecklingsstörda. Författaren 

skriver att eftersom dessa människor ofta får förlita sig på hjälp från andra i sin vardag är det 

viktigt att forskaren har en kunskap om vad utvecklingsstörning innebär.  

 

Det finns grupper /…/ i samhället vilka har en utsatt ställning och vilkas intressen därför behöver 

skyddas (Sauer, 2000, sid. 84). 

 

Vi har i början av vår studie sett till att försöka skaffa oss så goda kunskaper om utvecklings-

störning som möjligt. Vi har också läst material där man tidigare forskat på den här gruppen 

människor och tagit till oss de råd som forskarna givit. Innan intervjuernas start har vi varit noga 

med att informera undersökningsgruppen om vad vårt syfte är med studien, vad den ska användas 

till samt att vi inte kommer att lämna ut de medverkandes identitet. Vi har försökt försäkra oss 

om att de medverkande har förstått vad vi berättat genom att få det vi sagt klarifierat. Man kan 

aldrig vara helt säker på att de verkligen förstått vad de medverkar i men vi har försökt göra det 

så tydligt som möjligt och personalen har också varit oss till hjälp här. Utöver det här lämnades 



 
 
 
 

 
 
 
 

19

material ut till de gode männen och anhöriga, som vi skrivit tidigare. Det här var för att de skulle 

godkänna och vara medvetna om vad som skedde. Ingen av de boende är omyndigförklarad men 

de har nära kontakt med sina gode män och ju mer information som ges till dem som står 

brukarna nära, desto mindre risk att det uppstår problem. Saker kan bli skrämmande när man inte 

vet vad det handlar om och det vill vi undvika. Brukarna själva har naturligtvis blivit tillfrågade 

först och givit sitt skriftliga samtycke.  
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DEL III – Tidigare forskning och centrala begrepp 
Detta avsnitt redogör för de begrepp vi använder för att förtydliga och förstå vårt resultat samt 

vad som tidigare forskats om liknande ämnen. De begrepp vi kommer att använda oss av är 

utvecklingsstörning, brukarinflytande och preferenser. Vi kommer också att ta upp handlingsteori 

då vi använder en del av de begrepp som ingår där, i intervjuanalysen. 

Det finns flera studier om hur det var och blev när institutionerna stängde och de med 

utvecklingsstörning flyttade till gruppbostad t.ex. Stenström- Jönsson (1995). Däremot har vi inte 

hittat så många studier som valt brukarperspektiv kring inflytande. Ringsby-Jansson (2002) har 

skrivit om sociala arenor för personer med utvecklingsstörning och Mallander (1999) har skrivit 

om normalisering och självbestämmande utifrån boende i gruppbostad. I Olin (2003) kan man 

läsa om steget ut från föräldrahemmet till ett boende med personal. Några av dessa har vi också 

använt som referenser i vårt övriga material.  

3.1Teoretisk referensram 

Vi sökte finna en teori som vi kunde använda för att analysera och tolka empirin. Det första 

begrepp vi valt att titta på, som ligger med i vårt syfte, är inflytande, som vi beskrivit innan. Men 

eftersom våra intervjuer kom att inrikta sig mycket på hur stor handlingsfrihet de boende hade 

såg vi en stark koppling till handlingsteorin. Frågorna vi ställde handlade mycket om vad det 

fanns för hinder, eller möjligheter för de boende själva att utforma sin vardag i boendet. Berglind 

(1995) beskriver handlingsteori som en samling begrepp och påstående som kan användas för att 

underbygga empiri. Handling, val och ansvar är centrala begrepp i handlingsmodellen och de 

dyker också ofta upp i vårt arbete. Aronsson och Berglind (1990) säger att utgångspunkten i 

handlingsteorin är det mänskliga handlandet men att vi inte får glömma att det finns många 

människor som har ett begränsat handlingsutrymme. Begränsningarna kan bestå av både yttre och 

inre hinder och kan vara osynliga för den som är behandlare eller annan personal. Det är viktigt 

med ett empatiskt förhållningssätt och en förståelse men man måste också hjälpa brukaren att 

ändra fokus så personen ser det den inte kan se.  
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3.2 Utvecklingsstörning 

Brandin, Johansson och Anbäcken (1996) definierar begreppet utvecklingsstörning genom att 

titta på synonymer till ordet så som t ex begåvningshandikapp. De menar att det är med hjälp av 

vårt förstånd som vi kan ta in och bearbeta våra intryck från omvärlden och när det brister skapas 

en svårighet att agera i verkligheten (de normalbegåvades verklighet). De som är begåvnings-

handikappade (utvecklingsstörda) kan organisera, planera, förstå och agera om de får stöd att 

göra det utifrån sina egna förutsättningar. 

För att bedöma graden av utvecklingsstörning använder Kylén (1981) stadierna A, B och C. 

A-stadiet innebär en djup utvecklingsstörning där personen inte kan förstå sånt som inte händer 

här och nu. B-stadiet kallas för svår eller måttlig utvecklingsstörning och här kan individen förstå 

den nära omgivningen men har svårighet att förstå det de inte kan se. C-stadiet är det som kallas 

lindrig utvecklingsstörning och här kan individen förstå det som ligger utanför det de inte kan se 

eller uppleva. Det är en stor variation mellan och inom dessa tre stadier och behovet av hjälp och 

stöd varierar därför mycket. Vi kommer att göra vår studie med människor som har en, som här 

beskrivs som, lindrig till måttlig utvecklingsstörning.  

Westergren och Magnusson (2000) menar att den som är utvecklingsstörd sällan, eller aldrig, 

talar om sin utvecklingsstörning. Det är inte därför att de tycker det är jobbigt utan för att de tar 

sitt funktionshinder för givet Studien visar på att det var vanligt att de utvecklingsstörda hade ett 

inifrånperspektiv på sig själva och sitt funktionshinder. Det här innebar bl.a. att de tog för givet 

att de skulle få stöd och hjälp. En annan faktor som dök upp var att de verkade vana att bli 

fråntagna ansvar utan att de protesterade utan verkade se det som något naturligt. 

Tideman (1997) har skrivit att det gjorts många försök att mäta levnadsvillkor med levnads-

nivåundersökningar, hos personer med utvecklingsstörning. Den här forskningen handlar om att 

ge människor resurser att själva styra och kontrollera sina liv. Alla måste ha tillgång till olika val 

för att kunna välja vad de själva anser är livskvalitet och det kan vara svårt när man har en 

utvecklingsstörning. 

I LSS avses utvecklingsstörning som en intellektuell funktionsnedsättning som kan utgöra ett 

handikapp. Utvecklingsstörningen ska hänga samman med en brist eller skada som uppstått under 

utvecklingsperioden och där personen behöver stöd och service för att klara sin vardag och delta i 

samhällslivet. För att kunna göra en bedömning görs en avvägning mellan psykologiska, sociala 
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och pedagogiska faktorer. 

3.3 Inflytande 

Inflytande kan förklaras på olika sätt. Enligt lexikon (lexikon.nada.kth.se) kan det betyda; makt 

att påverka eller maktställning. 

Barron (1989) ser brukarinflytande som möjlighet för brukaren att själv påverka den hjälp 

han/hon får. Hon anser att det är två strukturer som bidrar till att begränsa brukarinflytandet. Dels 

den professionella strukturen som handlar om relationen och maktförhållandena mellan brukare 

och personal och dels den byråkratiska strukturen som handlar om organisationens uppbyggnad, 

regler, lagar och maktutövning.  

För att brukarinflytande ska vara möjligt förutsätts att information tydligt framgår. Informa-

tionen måste ges på ett, för brukaren, lättförståeligt språk och om det är svårt kan man använda 

sig av ett språkrör som kan vara t ex anhörig eller god man, man talar då om indirekt inflytande. 

Barron beskriver vikten av att förstå de hinder som skapar svårighet för de utvecklingsstörda att 

utöva inflytande. Att brukaren stärks i sin rättsliga ställning är också ett led i att nå brukar-

inflytande. Brukaren måste informeras om sin rätt att klaga och det kan vara på t ex att man inte 

får tillräckligt med hjälp och stöd, att den service som ges inte är rätt eller att besluten har 

medfört en omvälvande förändring i brukarens liv. Barron anser att det är viktigare att få fatta 

”dåliga” och ”okloka” beslut än inga alls. Det är en rättighet alla andra vuxna har så varför ska 

inte de med utvecklingsstörning också ha den rättigheten? Alla människor har rätt att ha 

drömmar! 

Det finns vissa svårigheter med att ge de boende möjlighet till inflytande i vardagslivet och 

dessa hänger ibland inte alls ihop med funktionshindret (Brandin & Beltramo et al. 1996). På en 

gruppbostad som varit igång länge eller där det är van personal så arbetssättet till stor del grundas 

på rutiner och gamla traditioner – ”så här har vi alltid gjort och det fungerar bra”. Det här gör det 

mycket svårt att komma med nya förslag och idéer. Det har ibland visat sig att personalen, redan 

på förhand, tror sig veta hur det kommer bli om det görs en förändring. I och med att de tror så 

mycket på det här förverkligas ofta deras profetior. Tideman (2000) säger att det var först på 60-

talet, när förändringsarbetet med omsorgerna började, som man talade om de utvecklingsstördas 

möjlighet till inflytande. Det är viktigt att reflektera över begreppet inflytande när det gäller 
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utsatta grupper som är i behov av hjälp och stöd av andra och har svårigheter att uttrycka sina 

behov och önskemål själva. Resultaten i Tidemans studie visade att de utvecklingsstörda hade lite 

inflytande över olika delar av sitt liv. Knappt en fjärdedel av de utvecklingsstörda hade kunnat 

påverka tillsammans med vilka andra personer man skulle dela sin vardag. Många gånger kan en 

kontaktperson öka graden av inflytande i och med att han/hon öppnar nya dörrar och visar på nya 

möjligheter samt stärker självkänslan men det kan vara svårt att få tag på en sådan här person.  

”Det är inte alltid som utvecklingsstörda människor har inflytande över sina liv” – så här 

skriver Jarhag (1993). Själva begreppet inflytande kan ha olika innebörder, men i vår uppsats står 

det för att människorna själva ska kunna påverka och bestämma i sitt liv nu och i en framtid. Att 

få lov att gör egna aktiva val som gör att du kan påverka din livssituation. Rätten att själv få 

bestämma och göra egna val är förutsättningar till självständighet.  

Inflytande är inget tillstånd som är statiskt utan det kan se olika ut beroende på situation och 

tid. Om utvecklingsstörda personer saknar inflytande över stora delar av sitt liv på grund av att 

andra bestämmer och fattar beslut åt dem så kan det få det konsekvenser som leder till en 

passivisering. En förutsättning för att inflytande ska kunna finnas är att det finns en relation till 

andra. Det är då som det ges möjlighet att pröva på, och att se om det går att framföra den egna 

viljan. Även om aktörerna inom vård och omsorg anser inflytande vara ett viktigt ledord för vår 

målgrupp så är det inte säkert att det verkligen förhåller sig så. Inflytande måste föregås av 

handlingar som möjliggör detta, handlingar som visar att människan bakom epitetet 

utvecklingsstörning har större betydelse än själva epitetet. Genom att man har inflytande över de 

beslut som rör en själv så görs man på det viset också delaktig i dem (Jarhag, 1993). 

3.4 Preferenser  

En lexikal definition av begreppet preferens är; företräde, förmånsrätt, förkärlek eller det man 

föredrar.(Bonniers svenska ordbok, 1989) 

     Jarhag (1993) skriver att en persons preferenser måste göras kända för att klargöra syftet med 

vad en person med utvecklingsstörning vill med sitt liv. Först när det är klart finns det 

förutsättningar att ge rätt stöd som bland annat innebär att personen kan få nya erfarenheter som 

hjälper dem att göra egna val. Genom den nya erfarenheten utvecklas och modifieras identiteten 

och skapar en utveckling som leder till livskvalitet. Jarhag beskriver preferenser som vad en 
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person föredrar och om dessa inte görs kända för personalen kan de inte heller medverka till att 

individen får det stöd den behöver. 

 

Handling  

  

Att handla är att avsiktligt förändra världen - ibland att hindra att den förändras (Aronsson & 
Berglind, 1990, sid. 23).  

 

Själva begreppet handling blir komplicerat för att det innefattar också att något kan vara 

förhindrat att ändras och inte bara att det kan vara svårt att ändra något. Att få lov att leva utan 

förändringar är också en handling som inte alla har rätt till, här talar man nu om handlings-

utrymme - möjligheten att välja handling eller ej. Vissa reaktioner är, enligt Aronsson och 

Berglind (1990) rent reflexmässiga hos människan och en del reaktioner är oreflekterade men 

ingår ändå i en handlingskedja eller aktivitet som leder till något man önskar. Ibland händer det 

att vi omedvetet ljuger för oss själva om att våra avsikter är ädla medan de egentligen ger oss ett 

personligt vinnande. I vardagspsykologin kan handling ses som resultatet av krafterna hos 

individen respektive hos omgivningen och de personliga krafterna kan delas upp i en 

motivationsfaktor och en ”power” faktor. Motivationsfaktorn kan man kalla ”strävan” och är en 

olika stor drivkraft hos enskilda individer. Power kan man översätta med ”kunna” och vad det är 

kan tolkas på olika sätt. Att inte kunna behöver inte ligga hos individen utan kan vara 

begränsningar som finns i omgivningen. Tror man att ens eget handlande bestäms av ”tur”, 

”slumpen”, ”ödet”, ”arvsanlag” osv. kommer dessa föreställningar troligen att fungerar som 

självuppfyllande profetior. Alla våra handlingar är inte avsiktliga men Freud och hans anhängare 

anser att vissa av de oavsiktliga handlingarna är omedvetet avsiktliga. Handlingsanalysen är en 

del av vardagspsykologin och den utgår från att människor orsakar förändringar i sin omgivning 
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Val  

Kan människor välja eller styrs de av inre drivkrafter? Det är en fråga som Aronsson och 

Berglind (1990) ställer sig. De anser att det kan finnas olika hinder, av både inre och yttre art, 

som bidrar till att hindra individen från att handla på ett visst sätt. Människan har en vilja att kon-

trollera och så även i mer vardagliga sammanhang, man vill gärna kunna förutsäga vad som ska 

ske, för det skapar trygghet. Vi har förväntningar på människor omkring oss och vi förväntar oss 

inte att de strider mot de normer vi är vana vid. Hindren kan vara t ex sociala och innebära att 

något är förbjudet för individen och överstiger därmed dennes förmåga. När en person som enligt 

omvärlden inte har en hög förmåga men ändå klarar av något anser man ofta att det är ”tur” mot-

satsen är när en kompetent person misslyckas ser man det som ”otur”. Den som ofta misslyckas 

får en dålig självkänsla och de syns utåt, den som är mer självsäker ses som mer kompetent.  

I vissa fall kan personer, enligt Berglind (1995), märka att omgivningen förändras och att de 

inte kan göra något åt det och i vissa fall kan det finnas hinder som gör att man inte kan förändra 

sin situation. Det är dessa situationer och hur vi ser på dem som handlingsteorin bygger på. 

Varför ser vi på saker på de sätt vi gör? Vad påverkar vår inställning till vissa människor och 

deras val? Om en person inte ändrar sitt liv ser ofta omvärlden det som om han har en bristande 

förmåga medan det i verkligheten kan vara självvalt. Ibland kan en sak gå att genomföra, rent 

praktiskt, men man väljer att låta bli för det strider mot de normer man lärt sig att följa.  Man kan 

använda handlingsanalysen till att analysera sitt eget handlingsutrymme men det viktigaste är nog 

att kunna använda det i behandlingsarbete. När det gäller socialt arbete tycks det finnas mycket 

förutbestämda åsikter om varför saker blivit som det blivit och det går också mycket mode i 

orsaker och förklaringar. Det är viktigt med ett empatiskt förhållningssätt där man försöker förstå 

personen och dennes inställning till sin situation. För att kunna förstå de individer vi önskar 

stödja måste vi tala med dem om vad de vill och inte och vad de tror sig kunna. Gör vi inte det 

kommer vår ”hjälp” att bli missriktad.    

3.5 Bostadens betydelse 

På grundval av regeringens proposition (1984/85:142) beslutade riksdagen 1985 om de nu 

gällande målen och principerna för att förbättra boendeförhållandena för handikappade och äldre 

och långvarigt sjuka. Enligt de fastställda målen skall alla ha rätt till en egen bostad där friheten 
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och integriteten är skyddad. De som behöver stöd, hjälp eller vård ska ha rätt att få det i den egna 

bostaden. Vidare skall alla människor, oberoende av stöd och vårdbehov, ha rätt till en egen 

bostad med god tillgänglighet och god standard i en miljö som ger förutsättningar för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (SOU 1990:19). Kravet på respekt för individens integritet och 

självbestämmande betonas starkt i Hälso- och sjukvårdslagen.  Samhällets resurser för stöd och 

hjälp ska byggas ut så att de så långt som möjligt förhindrar att funktionsnedsättningar inskränker 

individens frihet (SoS- rapport 1990:13). 

Våra hem är de allra mest privata och vår fasta punkt i tillvaron där vi kan dra oss tillbaka för 

att vila, koppla av, men även som vi kan lämna för att arbeta, roa oss träffa vänner mm. I vårt 

hem är det vi själva som bestämmer, eller om vi bor med vår familj så fattar vi beslut tillsammans 

med övriga familjemedlemmar. När vi får besök så förväntar vi oss att de ska uppföra sig på ett 

bestämt vis, såsom att de ringer på dörren, att inte öppna lådor och skåp hur som helst och så 

vidare.  Det ser olika ut för olika personer vilka rutiner man har i sitt hem och vilka förväntningar 

man har på dem som kommer på besök. 

Som personal i gruppboenden kan de ställas inför olika situationer hos de boende, deras behov 

och önskemål skiftar precis som hos alla andra människor. Även den administrativa personalen 

ställs inför problem och funderingar på hur de ska planera hjälp och stödinsatser. De ska följa 

lagar och riktlinjer samt krav på ökad samverkan med personer från olika yrkes- och ansvars 

områden. Institutionens regler och rutiner kan vara efterhängsna och smyga sig in i planering och 

organisering av nya boenden. Detta kan medföra en risk för de boende att hamna i ett gränsland 

mellan något som ska vara deras egna hem där de ska bestämma, och någonting som liknar en 

institution där de inte kan bestämma, utan blir beroende av institutionens ramar. (SoS- rapport 

1990:13) Daun (1980) skriver om det goda boendet ur olika perspektiv när det gäller t ex plats 

och tid. Han tittar också på vad miljön kring bostaden har för betydelse och anser att man inte kan 

säga att ett bostadsområde är ”bra” eller ”dåligt” utan det är något personligt relaterat till indivi-

dens intressen, tidigare erfarenheter och förväntningar. Det som en del uppfattar som negativt 

med sitt bostadsområde kan vara just det som andra anser positivt. Det som ger ett bostadsområde 

karaktär är, i högsta grad, de som bor där. Boendet har en stark psykologisk aspekt då hemmet är 

där man själv kan bestämma. Idag är det inte så styrt efter samhällsklass om man kan skaffa eget 

hus eller ej men det kan fortfarande vara den enda plats man känner att man har total kontroll. 
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Man har de möbler och de saker man vill ha på den plats man vill ha dem på och man är sig själv. 

Bor man i ett bostadsområde möter man en mångfald av människor och man kan välja att inte se 

dem men också att bli del av en helhet 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

28

DEL IV Resultat 

4.1 Den valda gruppbostaden 

Gruppbostaden vi valt att genomföra våra intervjuer på är belägen i en mellanstor stad i Sverige 

och ligger strax utanför centrum. Själva huset är i två våningar med källare och i huset bor sex 

personer med utvecklingsstörning som har var sin lägenhet på 1:a och 2:a våningen. Det finns 

både trappor och hiss i huset. I källarplanet finns basen, som man kallar gemensamhetsutrymmet, 

och personalutrymmen samt tvättstuga.  

I basen finns ett stort matbord, kokmöjligheter, en soffa och TV. Interntelefon finns för att 

personal och boende lätt ska kunna nå varandra. I basen har man, enligt personalen, en gång per 

vecka ett husmöte där boende och personal närvarar. Mötet börjar och slutar alltid med en tyst 

minut för att alla ska få möjlighet att koncentrera sig och att det ska lugna ner sig. På husmötet 

talar man om det är något speciellt man vill meddela varandra och ordet går sedan runt från 

boende till boende då de får tala om hur de planerat sin helg. De boende turas om att få bestämma 

vad man ska äta den gemensamma måltiden på lördagen. Det är bara på helgen som alla boende 

äter tillsammans i basen annars äter alla i sina egna lägenheter där de får hjälp av personalen att 

tillaga maten. Mellan 16 och 18 varje dag får de boende inte vara i basen. Det är för att de boende 

ska vänja sig att vara i sina egna lägenheter samt att det också är den här tiden som personalen 

hjälper dem med matlagning. Det finns inga speciella rutiner för de boende i helhet men det finns 

en pärm där personal har skrivit ner saker som är viktiga att känna till om de boende. Den här 

pärmen bör läsas av vikarier för att deras arbete ska underlättas samt för att de boendes preferen-

ser ska tydliggöras. För vissa av de boende är det mer viktigt med struktur än det är för andra och 

det är t ex sådant som står i pärmen. 

     Personal på gruppbostaden har skrivit ner vad som är deras arbete. Personalen ska: 

 

• ha mycket samtal och vara handledare vid; matlagning, tvätt, städ, ekonomi, aktiviteter, 

inköp och hygien.  

• vara behjälplig vid läkar- och tandläkarbesök 

• ha kontakt med hyresgästernas arbeten 

• ha kontakt med anhöriga och gode män 
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• ha kontakt med nätverket runt varje person (ex. Kurator, psykolog, arbetsterapeut,    

sjukgymnast m.fl.). 

• hjälpa till med fritidsaktiviteter. 

 

Vidare ska personalen sköta personalrekrytering och ha olika ansvarsområden. De ska stärka 

självförtroendet för varje hyresgäst och öka möjligheterna till ett självständigt liv. Samtal ska ske 

med anhöriga. Vid samtal med hyresgästerna ska de vara ”amatörpsykologer”, förklara mycket, 

stärka självkänslan och tala om varför individerna inte är som andra. Personalen ska medla 

mellan hyresgästerna och tala med varandra så att hyresgästerna inte kan spela ut personalen mot 

varandra. De ska informera varandra om vad som sker med hyresgästerna och samtala med 

hyresgästernas nätverk. Personalen anser att de bör öka sina kunskaper om handikapp och 

psykiska tilläggshandikapp (då de förekommer), öka sitt handikappmedvetande och de anser att 

de har behov av fallbeskrivningar. 

Den här informationen har vi fått från personal muntligt samt visst skrivet material som 

personalen gav oss. 

4.2 Intervjuredovisning 

För att beskriva det vi fått fram i våra intervjuer på ett lättöverskådligt sätt, valde vi att dela upp 

svaren under rubriker som belyser vår frågeställning. De olika delarna blev; ”Hur används 

bostaden?”, ”Hur används basen?” samt ”inflytande/val”. Eftersom personal och boende, på den 

gruppbostad vi gjort intervjuerna, kallar gemensamhetsutrymmena för basen så kommer vi också 

att använda det begreppet fortsatt i arbetet. 

Hur används bostaden? 

Alla boende har arbete mellan ca 8.00-14.30 alla vardagar, som de åker till och från med buss. 

När de kommer hem går de oftast direkt ner till basen och pratar med personalen. De går sedan 

till sina lägenheter men en del går fram och tillbaka mellan lägenheten och basen, fram till 

klockan 16. Mellan klockan 16-18, på vardagar, är alla boende i sina lägenheter och då går 

personalen runt och hjälper dem med matlagning. Varje person äter enskilt i sin lägenhet. Alla 

boende får hjälp av personalen med städning, som sker på bestämda dagar. 
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Vi har bestämda städdagar. Kan inte slippa dom även om man inte vill då men jag vill ha 

rent och snyggt omkring mig. 

 

Utformningen av hjälpen varierar efter de boendes behov. Efter maten gör de boende olika saker. 

När de är i sin lägenhet uppger flera att de lyssnar på musik och ser på tv. Några läser och någon 

löser korsord och använder datorn eller kopplar av och vilar sig efter en lång arbetsdag. Ibland 

hälsar de på någon annan i huset, eller får besök av anhöriga, gode män eller kontaktpersoner. 

Endast en av de boende uppger besök av kompisar. Både Olin (2003) och Tideman (2000) 

hänvisar i sina avhandlingar till tidigare forskning att ungdomar med funktionshinder och då 

speciellt de med intellektuella funktionshinder, har färre kamrater än andra ungdomar. De till-

bringar mer tid med vuxna, många gånger anhöriga och aktiviteterna sker ofta under tillrättalagda 

former.  Även Olin (2003) ser i sin studie, att det är sällan de boende umgås med varandra i sina 

lägenheter. I Tidemans (2000) studie kan man se att mellan 1991 och 1995 så uppger allt fler att 

de saknar en nära vän. Vissa av de boende har hjälp med viss hygien t ex dusch, borsta tänderna 

och tvätta håret. Tvätt av kläder sköts i den gemensamma tvättstugan som ligger i källarplanet, 

med hjälp av personal. Maten handlas tillsammans med personal, på bestämda dagar. 

 

Vissa personer gör mig irriterad men då kan jag gå till min lägenhet. 

 

Precis som i Olin (2003) så uttrycker de boende en glädje och stolthet över den egna lägenheten 

och att kunna vara ifred och ha ett ställe som är deras eget.  

Personalen hjälper de boende i varierande grad. En av de boende säger sig utnyttja personalen 

men att de är medvetna om det. Upplevelsen av att kunna be om hjälp är över lag god. Ingen 

känner sig ha svårt med kontakten med personalen. Alla tycker att det är positivt med den hjälp 

personalen ger. En har haft tidigare upplevelser av personal som inte varit positiv, på ett annat 

boende. Personen kände sig otrygg tillsammans med personalen där av olika anledningar. 

Personen säger att personalen på det tidigare boendet ofta sagt ”det här klarar du, du är så 

duktig”. Det här upplevdes, av personen i fråga, som jobbigt och kränkande genom att de inte tog 

dennes känsla av otillräcklighet på allvar. Flera av de boende anser att det är en slags hjälp att 

personalen pratar med dem. En boende uppger att han/hon bor här för att han/hon klarar sig själv 
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men ber personalen om hjälp ibland. Alla uppger att personalen är trevlig och att det är skönt att 

det alltid finns personal.  

I personalstaben är några också kontaktpersoner till de boende och det innefattar en tätare 

kontakt som vi märkte i intervjusammanhanget. Enligt Tideman (2000) kan möjligheterna till att 

utnyttja och styra sin fritid vara begränsad på grund av att de t ex måste förlita sig på andra för att 

kunna utöva vissa aktiviteter. Berglind (1995) skriver att man måste ta hänsyn till parternas 

avsikter och förväntningar på relationen och när det handlar om en professionell hjälpare så är de 

ofta präglade av mycket bestämda förväntningar från båda håll. 

En av de boende vill inte vara med i intervjuerna. Enligt personalen vill hon/han inte tillhöra 

den här “gruppen”. Hon/han har en strävan efter att bo i en “vanlig” lägenhet. Även en av de 

boende kommenterar den här personens avståndstagande: 

 

...vill inte vara med oss andra....tycker vi är konstiga och jag förstår inte varför 

 

En av de boende säger att det är bra att ha en egen lägenhet för att man kan tala med kompisar i 

telefon när man vill. Samtidigt uttrycker den här personen vikten av att ha personal tillgänglig. 

Personalens stöd är viktig för de flesta boende. Någon upplever det viktigt att kunna bestämma 

saker i sin lägenhet som ingen ändrar på. Personen säger sig inte ha upplevt det här innan. Det 

finns behov av att kunna stänga sin dörr och veta att man får vara ifred. En del av de boende har 

större behov av en tät kontakt med personalen. 

 

Hur används basen? 

Som vi skrev tidigare går de flesta boende till basen direkt efter arbetsdagen, för att säga hej till 

personalen och tala om att de är hemma från jobbet. Enligt Berglind (1995) är det relationen 

mellan två människor som influerar handlandet och de boende här sätter stort värde på 

personalen. 

När de boende känner sig ensamma i sin lägenhet går de ner för att prata, fika och se på tv. 

Varje torsdag har man husmöte, där alla ska vara med och berätta om sina planer inför helgen. På 

lördagar äter man gemensamt i basen och en av de boende bestämmer och planerar maten och det 
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här bestäms på husmötet på torsdagen. Ibland spelar några av de boende spel eller kort 

tillsammans med personal. Det framkom att det fanns önskemål om fler spel men att personalen 

sagt att de inte hade råd att köpa fler. 

Mellan 16-18 på vardagar får de boende inte vara i basen. Alla uppger att i basen är det 

personalen som bestämmer och en säger att det finns vissa regler och om man inte följer dem så 

får man gå därifrån. Ett par av de boende uppger att orsaken till att de inte får vara i basen är att 

personalen går runt och hjälper dem att laga mat under den tiden. Övriga boende vet inte orsaken. 

När vi frågade personalen om det här sa en att de infört den här regeln för att de boende skulle 

lära sig att vara i sina egna lägenheter. I början när de flyttat till gruppbostaden vågade vissa av 

dem knappt vara i sina lägenheter alls, men det har blivit mycket bättre. Enligt Ringsby-Jansson 

(2002) kan gemensamma utrymmen ses som halvprivata sfärer som personalen verkar 

kontrollera. De bestämmer hur man umgås här och i och med det kontrollerar de i viss mån även 

de privata sfärerna. I Olin (2003) står att läsa hur personalen har en tendens att ta det som sin 

uppgift att lära personer med utvecklingsstörning olika sociala färdigheter. Det innebär att de kan 

utsättas för större krav än andra att uppföra sig på ett socialt accepterat sätt. Det behöver inte 

nödvändigtvis ske genom uttalade regler, eller order, utan är också norm- och värderingsstyrda.  

Någon uttrycker en vilja att äta i basen gemensamt alla dagar. En annan vill gärna bo i basen 

och påpekade även en rangordning bland personalen på vem som bestämmer i basen. 

På vår fråga om basen var en viktig plats fick vi bland annat det här svaret: 

 

ja, för att det finns inte i en vanligt lägenhet 
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Inflytande/val 

 

I varje situation krävs av mig ett nytt ställningstagande, en uppmärksamhet på vad just den 

situationen har att säga mig (Buber, 2000, sid. 11). 

 

Enligt Tideman (2000) är frågan om inflytande speciellt viktig för personer med utvecklings-

störning då de ofta har ett livslångt behov av stöd och hjälp från andra.  

Ingen verkar själv ha uttryckt en önskan om att flytta till den här gruppbostaden. En person 

säger att hennes/hans lägenhet var ledig när personen var och tittade tillsammans med 

föräldrarna. En säger att det var familjehemmet, där personen bodde innan, som ville att den här 

flytten skulle bli av. Resterande säger att deras föräldrar bestämt flytten hit. Vi refererade till 

Tideman (Brusén, Hydén, 2000) i vår bakgrund att få, av de som bor på gruppbostad, har fått vara 

med och bestämma eller välja var de ska bo och vilka personer som de ska dela sitt liv med där. 

De har heller ingen möjlighet att få vara delaktig i beslutet om vilken personal som ska hjälpa 

dem med de mest personliga, intima behoven. Orsakerna till att de flyttat hit var lite svåra att få 

fram men någon sa sig varit otrygg i sin tidigare bostad och därför behövde ett nytt boende. Tre 

stycken flyttade hit direkt från föräldrahemmet och det här är alltså deras första egna bostad. Alla 

säger att de velat flytta hit efter att ha tittat på lägenheten.  Berglind (1995) säger att ibland vet vi 

vad vi vill och ibland inte. Det kan inte räknas som ett val om man inte vet om att man har andra 

möjligheter. Här talar man nu om inre hinder till följd av bristande kunskap.  

De boende säger sig vara nöjda med bostadens utformning och inredning. De flesta hade fått 

möblerna från anhöriga eller tagit med dem från sitt tidigare boende. Genomgående hade de fått 

hjälp med att möblera från närstående. Hos endast en boende kunde man se en tydlig prägel av 

dennes personlighet. I en av Tidemans studier står att även om graden av inflytande över 

vardagliga saker i gruppbostaden ökat de senaste åren, var det hela 20 % som 1995 angavs sakna 

inflytande över t ex möbleringen.  

 

jag bestämmer – kan man låta bli att öppna dörren för personalen? Är det snällt? 

 

En person säger att den får bestämma och att den aldrig känt så förut. Personen uttrycker ändå en 
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önskan om att ibland flytta till anhörig men att det är kopplat till hur personen mår. Personen 

uttrycker också att det är en omöjlighet. Andra ser det som viktigt att kunna välja att vara i sin 

lägenhet eller i basen. Om man ska stänga sin dörr är det för att göra något speciellt eller att man 

vill vara ifred. Det finns, som vi nämnt tidigare, speciella dagar för t ex städning och dessa går 

inte att ändra på även om de boende inte vill städa då.  

Svaren vi fått angående besök tyder på att de boende anser sig ha inflytande över vem som får 

komma in i deras lägenhet. Det här gällde även för oss, vi gick inte till någon lägenhet utan att 

först blivit inbjudna av den som bodde där. Vi förstod att det oftast är anhöriga, gode män och 

kontaktpersoner som kommer på besök. Endast en boende säger sig ha kompisar utifrån på besök. 

En boende säger att det finns lite att göra på gruppbostaden, både i lägenheten och i basen och 

önskar mer spel men att personalen säger att de inte har råd.  

Tillsammans med kontaktpersonerna är de boende ibland i sin lägenhet och ibland utanför 

gruppbostaden. När de är ute verkar de oftast gå i affärer och titta på kläder eller skivor. Tideman 

(2000) uttrycker tydligt vikten av en meningsfull fritid för att få ett varierande och rikt liv. I en 

jämförande studie syns en ökning från 1991 till 1995 med att gå på café. Önskningar som var 

samma vid båda undersökningstillfällena men som inte utövades var bland annat att fritidsfiska, 

segla och spela musik. När de boende umgås och gör saker ihop (oftast helger) går de ibland på 

restaurang och två personer uppger att det då är personalens förslag. Det finns en grön buss som 

ibland används för utflykter. En person säger att ibland vill inte alla följa med på gemensamma 

utflykter och det här tyder ju på att de har inflytande i dessa situationer. De gör ett aktivt val när 

de väljer bort utflykten. 

 

Ni är inte psykologer väl? 

 

Vi reagerar i direkt kontakt med omgivningen och reagerar därför på ett visst sätt när någon 

iakttar oss. Vi tror att de personerna fått viss information om oss och att det påverkar hur vi beter 

oss och svarar på frågor (Berglind, 1995). Personen som sa det här verkade från början orolig och 

ovillig att svara på frågorna vi ställde. Personen dröjde med svaren och verkade leta efter de svar 

som vi sökte. Efter vi besvarat frågan och talat om att vi bara går i skolan, slappnade personen av 

och intervjun gick lättare.  
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     Berglind (1995) skriver att vad vi kan beror på vår egen förmåga i förhållande till 

omgivningens krav och förväntningar. Den här gruppen människor ses ofta som en homogen 

grupp vars behov generaliseras och buntas ihop. Men den här generaliseringen av gruppen gör att 

man riskerar att missa individuella behov. Den här gruppen är lika lite homogena som övriga 

befolkningen. Det finns olikheter och särdrag hos alla människor.  

 

4.3 Diskussion 

Vad kan vi nu säga om graden av inflytande, utifrån våra intervjuer? Vi har i intervjusvaren fått 

flera olika svar som vi tycker är intressanta utifrån vårt syfte. Vi har valt ut dessa och tänker 

försöka analysera dem med hjälp av olika begrepp inom handlingsteorin. För att kunna förklara 

det här tänker vi, till viss del använda oss av följande figur: 

 

Styrcentrum: 

 Inre Yttre 

Stabil Förmåga, anlag Svårighetsgrad 

Instabil Dagsform Slump, tur 

(Berglind, 1995, Sid 45) 

Berglind (1995) skriver att vi människor hela tiden försöker hitta orsaker och avsikter med andra 

människors avsikter och då speciellt om de riktas mot oss själva. Vi vill tillskriva en orsak till vad 

som sker och det här kan kallas attributionsteorin och faller under handlingsteori. Figuren vi valt 

att använda ovan ska vi försöka förklara med olika exempel;  

 

Ex.1. Om en person är förlamad i benen och måste gå över ett otillgängligt område så är de 

hindren av stabil inre art. Personen har inte förmåga att klara hindret och den oförmågan är 

bestående. Om personen däremot har tillfälligt skadat sina ben är faktorn av den inre instabila 
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arten (dagsform) och övergående.  

Ex.2. För en som går i första klass är femte klassens matematik oftast svår att klara och det här 

kan då ses som ett hinder av yttre stabil art, svårighetsgraden är för hög.  

Ex.3. När det gäller faktorer av instabil yttre art räknas ofta det som vi människor tillskriver 

personer utifrån - hur kompetenta vi anser att de är. Om en person vi anser är mycket kompetent 

inom ett visst område inte lyckas med en uppgift inom det samma, förklarar vi det kanske med att 

personen hade ”otur”. Är det däremot en person vi inte skattar så högt som lyckas med en svår 

uppgift kan vi förklara det med att personen hade ”tur”. 

 

Om vi tittar på de personer vi undersökt, som har en utvecklingsstörning stöter de många gånger 

på hinder av inre stabil art, på grund av bristande (intellektuell) förmåga. De är också troligt att 

de oftare möter även hinder av yttre stabil art eftersom de har en lägre utvecklingsnivå och saker 

som andra människor gör utan att reflektera över kan vara oöverstigliga hinder för dem. Inre, 

instabila (dagsform) hinder kanske inte är något som den här gruppen personer har mer problem 

med än andra men när vi tittar på hinder av instabil yttre art (tur, otur) kan vi utläsa att genom 

historien har dessa personer setts som några som inte har mycket egen kapacitet. Förr ansågs, 

enligt tidigare forskning, personer med utvecklingsstörning som oförmögna att utvecklas vidare 

och därmed inte tillåtits att försöka prova nya saker. Idag vet vi att alla människor utvecklas hela 

livet men på grund av människans behov av att hitta orsakssammanhang till händelser tror vi 

risken är större att oftare tillskriva dessa människor instabila, yttre (tur, slump) faktorer som 

förklaring till att de lyckas med svåra uppgifter. Genom att använda Berglinds figur söker vi nå 

kunskap om hinder och möjligheter för de boende att nå inflytande i sitt vardagsliv. Vi önskar 

förstå och belysa vad som kan försvåra eller underlätta möjligheten att välja. 

Valmöjlighet  

På grund av att personer med utvecklingsstörning har begränsad förmåga kan det vara svårt för 

dem att fatta egna beslut eller göra egna val. De kanske möter hinder av inre stabil art genom att 

de inte har förutsättningarna. Det är därför extra viktigt att noga undersöka dessa människors 
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preferenser genom att t ex ta del av deras historia och tidigare erfarenhet. Här har personalen ett 

stort ansvar och kan, enligt Berglinds figur, ses som en hjälp av yttre stabil art. Personal måste 

lyssna förbehållslöst för att söka finna öppningar för en positiv utveckling. Det känns viktigt att 

man, som personal, prövar hur långt det är möjligt för de boende att besluta själva i viktiga 

frågor. Kanske blir det så att personalen är tvungen att ta ansvaret över mycket men att de kan se 

till att personen känner att det är deras eget val. Personal kan, i sitt arbete, ge förutsättningarna 

som krävs för att den enskilde ska kunna göra aktiva val. 

Även om personen inte vill städa en speciell dag är den tvungen. Det fanns boende som 

påpekar att det här kan vara jobbigt men att det ändå är skönt att ha det städat. Vi kan tycka att 

det här inte är baserat på inflytande för vi själva kan bestämma oss för en städdag hemma men 

också ändra den om vi inte känner för att städa den dagen. Det är klart att personen inte kan leva i 

smuts och att det därför måste finnas vissa riktlinjer men vi kan tycka att det ändå bör finnas 

någon flexibilitet. För vem är det viktigt att det är rent och städat? Vems behov tillgodoses? 

Här syns exempel på brist på val. Personalen har bestämt en sak och den boende accepterar 

utifrån normer som personalen bestämt. Om vi tittar på Berglinds figur kan det här tolkas som 

inre, stabila faktorer som hindrar de boende från att handla. Personen godtar alltså att personalen 

vet vad som är bäst. Personalen har kunskap om normer och sätter därigenom gränser som ter sig, 

för den boende, omöjliga att överstiga. Aronssson och Berglind (1990) refererar till Seligmans 

begrepp ”inlärd hjälplöshet” som kan innebära att någon övertar ansvaret och därmed kan man 

inte se resultatet av sitt eget handlande. Om den här personen fått välja bort städning om den t ex 

ville göra något annat den här dagen - hade personen då lärt sig att det blir stökigt och otrevligt 

om man inte städar och kanske valt att göra det nästa dag? Avsikt - handling - resultat. Den 

boende uttryckte dock att det är skönt att ha det rent omkring sig men är det den boendes egna 

ord? Det här handlar om avsaknad av handlingsutrymme eftersom det är något man inte ska göra, 

utan något man ska välja bort. Enligt Berglind  (1995) avtar en persons benägenhet att handla om 

personen vid upprepade tillfällen fråntas kontrollen. Även om handlingen ger positivt resultat, 

kan det resultatet inte ses av den som fråntas kontrollen och det här kan i längden, orsaka en 

passivitet som försvårar personens utveckling.  

En av de vi intervjuade hade i ett tidigare boende upplevt att personal försökte tillskriva 

honom förmågor han kände att han inte hade. Han upplevde själv hinder av inre stabil art men 
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personalen verkade inte ta det på allvar. Där hade personen, enligt egen utsaga, flera gånger blivit 

arg och ofta mått psykiskt dåligt. Personen säger sig inte ha dessa problem idag. Vi kan se att det 

tidigare fanns tecken på inlärd hjälplöshet eftersom personen upplever sig ha blivit fråntagen 

kontrollen av sitt liv. De individer som upplever sig ha kontroll drabbas inte så hårt av inlärd 

hjälplöshet. Vi tolkade uttalandet som att personen uttryckte sig ha mer valmöjlighet och inflyt-

ande i det här boendet, jämfört med sitt tidigare boende. Som behandlare måste man skapa en 

kompetens hos den man vill hjälpa och stödja så att denne klarar svåra situationer. Ett empatiskt 

lyssnande är en grundregel för att lyckas med det här arbetet.  

Umgänge  

Vi såg att de boende har en liten bekantskapskrets och att den mest består av anhöriga eller perso-

nal av ett eller annat slag (kontaktperson, god man). Enlig Tideman (2000) visar studier att det 

här är vanligt och att idag har dessa personer färre vänner än för några år sedan. Den här negativa 

utvecklingen känns lite sorglig. För att skapa en förståelse för dessa personers situation funderar 

vi över hur samhällsutvecklingen påverkar individualiseringen. Om det blir mer upp till varje 

enskild individ att klara sig själv och ta för sig av det man önskar innebär det en ökad isolering 

för marginaliserade individer. Det är kanske så att vi oroar oss helt i onödan och gör precis så 

som vi tyckt att man inte ska göra - dömer utifrån våra tankar om vad som är bra och inte. Någon 

av de boende sa att de besöker och får besök av andra boende på gruppbostaden men när vi 

frågade de andra så sa de att de inte vare sig hälsade på eller fick besök av någon från 

gruppbostaden. När vi söker förstå vad det här uttalandet står för tror vi att det kan vara en 

önskan från de här personerna att umgås mer med de andra. Det kan dock vara så att de svarade 

vad de trodde att vi ville höra? Vi är medvetna om att det finns en möjlighet att dessa personer 

svarar det de tror att vi vill höra. Det kan vara svårt att sätta sig in i andra människors tankar och 

speciellt då personernas vardag skiljer sig så från vår egen som dessa personers gör. 

 

Behov av gemensamma utrymmen 

På vår fråga om basen var en viktig plats fick vi bland annat det här svaret: 

 

ja, för att det finns inte i en vanligt lägenhet 
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Det här tyder, enligt oss, på att personen är medveten om att det inte är en vanlig lägenhet de bor 

i. Den här personen är själv medveten om hindret som här kan ses som både av inre och yttre 

stabil art. Personen har inte förmåga att kunna fungera i en “vanlig” lägenhet och svårigheten det 

boendet medför överstiger personens kapacitet. En av de boende hade tidigare bott i en vanlig 

lägenhet men kände sig otrygg där. Personen är medveten om vad det innebär att bo så och 

önskar inte ändra sitt nuvarande boende. Här ser vi ett tydligt val gjort utifrån personens 

handlingsutrymme. Den boende väljer, som kan ses i Aronsson och Berglind (1990), utifrån sina 

egna preferenser.  

I alla svar vi fick angående basen kan vi utläsa att den står för trygghet för de boende. Alla 

verkar överens om att det är viktigt att ha en bas och att det finns personal dygnet runt. De 

boende går ner till basen när de vill (utom vardagar mellan 16-18). En boende säger sig bli 

irriterad på andra ibland och väljer då att gå till sin egen lägenhet. Han gör alltså ett medvetet val 

och vet konsekvenserna av att handla eller inte. Basen är otroligt viktig för dessa personer och 

deras trygghet. En del kan uttrycka det mycket klart men även hos dem som inte kan uttrycka sig 

så väl, kan vi tolka det i deras svar. Vi har haft våra funderingar kring att de boende inte får vara i 

basen under vissa tider och undrar om det inte är att ta ifrån dem en viktig del av valfrihet. 

Personal uppgav att det var för att träna dem att vara i den egna lägenheten och vi undrade lite 

över det. Om de betalar för del i basen så är det egentligen inte rätt att göra så för då är det 

samma sak som att hindra någon att till exempel vara i sitt vardagsrum under vissa tider. De som 

bor här har speciella behov och det är därför de bor i en speciell bostad. Personalen kan i och för 

sig ha rätt i att de klarar av att tillbringa mer tid i sina lägenheter nu men vem säger att det är rätt?  

Det kanske måste vara så här fyrkantigt för att det ska vara tydligt för de boende. Vi blir nyfikna 

på varför det här kommit till och vem som skapade dessa regler. Det fanns boende som tyckte att 

det fanns för lite att göra, både i basen och i den egna lägenheten.  

Tidigare hänvisade vi till Westergren och Magnusson (2000) som skrev att personer med 

utvecklingsstörning ofta tog för givet att de skulle få stöd och hjälp och dessa tendenser kan vi 

också se. De har ett beteende skapat av tidigare erfarenheter som, i vissa fall, gör dem mer 

passiva. Återigen kan vi koppla det här till hinder som kan överbryggas om personal står för yttre 

stabila möjligheter. Om personal ”hjälper till” för mycket kan det bli en ond cirkel. Det handlar 
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kanske mer om hjälp till självhjälp och att man inte tar över för mycket av de boendes sysslor.  

När det gäller hur viktig bostaden är så varierar det lite mellan de boende. Vissa verkar tycka 

att deras egen lägenhet är mycket viktig och en plats där de kan känna trygghet. Det här, tycker 

vi, tyder på ett boende skapat utifrån individernas preferenser. Andra boende verkar inte lägga så 

stor vikt vid den egna lägenheten utan tycker att basen är det centrala och att det här, tillsammans 

med att det finns personal alltid, kan stå för trygghet eller gemenskap (eller både och). Utifrån de 

sammanlagda svar vi fått om t ex kompisar och gemenskap med övriga boende tolkar vi det som 

att i båda fallen kanske det handlar mer om kopplingen till personalen än till de övriga boende. 

Personalens roll 

En av de boende säger sig utnyttja personalen men att de är medvetna om det. Vi undrade om det 

var personalen som sagt till den här personen att han utnyttjade dem, när denne bad om hjälp med 

saker som han/hon kunde ha klarat själv. Det visar att det även är trygghet och känslomässigt stöd 

som personalen står för. Orsaken kanske inte är att få hjälp utan att få sällskap och det kanske är 

bra om personalen kan spela med i det här om det innebär en trygghet för den boende.  I Berglind 

(1995) kan vi koppla det till den professionelles roll. Det är viktigt att personalen har förståelse 

och kunskap om den boende och hur de själva fungerar i förhållande till densamme. För att kunna 

erbjuda bästa möjliga hjälp krävs både en bred kunskapsbas om, i det här fallet, personer med 

utvecklingsstörning, som en specifik kunskap om individen man möter. Samtidigt är det också 

viktigt att, som professionell, kunna distansera sig från den andres uppfattning för att kunna vara 

den personen behjälplig. Personalens avsikt bör ligga i linje med verksamhetens mål och etiska 

principer och alltid se till brukarens bästa även om det kan vara svårt. Det är viktigt med 

målplanering för varje person för att det ska ske en strävan framåt.  

Vi anser att det är viktigt med vidareutbildning, handledning i arbetet och personalträffar för 

att främja det här. Hur ofta förekommande beror helt på situationen på den specifika grupp-

bostaden. Kanske är det nödvändigare i starten av en gruppbostad och att det sedan kan glesas ut 

och kanske består av sammankomster personalen emellan. Det som vi tycker är viktigt är att man, 

som personal, får möjlighet att “prata av sig” och det är inte säkert att det alltid behöver vara med 

någon professionell. Det är inte bara mellan brukare som det sker ett växelspel utan det sker även 

något i mötet mellan personal och mellan personal och brukare. Enligt Berglind (1995) är perso-
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nalens roll många gånger att påverka individen i rätt riktning, det vill säga en riktning som för 

brukaren framåt i sin utveckling. Det är, enligt Aronsson och Berglind (1990) viktigt att 

personalen anpassar kraven efter brukaren och inte sätter vare sig för höga eller för låga krav. Det 

är genom att övervinna svårigheter som människor växer. Här måste man känna brukarens 

preferenser då alla individer är på olika nivå. Det måste finnas tillit för att nå resultat (Israel, 

1999) och tillit bygger på tidigare erfarenheter. Vi fick svar som visade på dåliga tidigare 

erfarenhet från boende och personal. Om det finns negativa erfarenheter påverkar det kanske hur 

stor tillit man vågar ha och hur lång tid det tar att nå tillit. 

Möjliggörande till inflytande 

Tidigare har vi tittat på studier (Mallander, 1999) som säger att det kan finnas svårigheter med att 

ge de boende inflytande i vardagslivet som inte beror på funktionshindret utan på personalen. Om 

personalen arbetar enligt gamla rutiner och är ovilliga att ändra dessa skulle det kunna medföra 

minskat inflytande för de boende. Vi anser dock att så inte är fallet här utan gruppbostaden är 

ganska ny och personalen kom från olika ställen och därför finns det inga “gamla” rutiner som 

stoppar upp utvecklingen. Vi tycker oss kunna se att det är de boendes funktionshinder som i 

många fall hindrar dem från att göra val. Sedan kan det här kanske avhjälpas med att personalen 

får hjälp med att lära sig nya metoder för att skapa valmöjligheter som är anpassade efter 

funktionshindren. 

För de flesta boende verkar det vara viktigt att få bestämma, när de vet att de kan. Vid ena 

husmötet skulle den boende som skulle bestämma helgens matsedel, inte vara där den helgen. 

Personalen tyckte då att det var lämpligare att någon av dem som skulle vara där skulle bestämma 

maten och att de boende skulle byta “bestämmardag”. Den boende var dock inte av samma 

uppfattning. Det var den här personens dag att bestämma och personen kunde inte se något skäl 

till att inte göra det, bara för att den inte skulle vara på gruppbostaden den helgen. Personen 

påpekade flera gånger att det var dennes tur att bestämma. Här tycker vi att vi ser ett bra exempel 

på att tankemönstren är skilda och att vi inte kan bestämma utifrån våra referensramar. Varje 

människa är unik och vi måste möta den där den är. I det här specifika fallet tror vi att uttalandet 

kommer sig av personens funktionshinder. 

Görs ansökningarna till boenden utifrån den enskilde personens behov och önskningar? Lagen 
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säger att det ska vara så men hur ser det ut i verkligheten? Barron (1989) talade om ”indirekt 

inflytande” och det kan vara t ex när det finns språkliga hinder och en god man eller anhöriga är 

den som för den enskildes talan. Kommunerna försöker allt mer frångå att anhörig ska vara god 

man men det finns fortfarande många fall där det är så. Kan man som anhörig vara objektiv i sin 

syn på vad som är bäst för den som vill flytta hemifrån? Föräldrar vill alltid barnens bästa men 

det behöver inte innebära samma sak som att det blir det bästa. När ungdomar ska flytta hemifrån 

så har de ofta skilda meningar om vad de vill med sitt liv och vad de tycker är viktigt med en 

lägenhet. Föräldrarna tänker ur sitt perspektiv att de ska kunna vara trygga med att ”barnet” har 

det bra så de slipper oroa sig. Vi har i vår studie valt att titta till de boendes perspektiv då vi är 

intresserade av den enskildes förutsättningar.  

Genomförande  

Vi förstod ganska snart att vi gjort ett svårt perspektivval men vi ville inte ändra oss utan kände 

att vi kan få fram mer intressanta resultat på det här sättet. Om vi skulle ändra perspektiv skulle vi 

också få ändra hela inriktningen på vårt arbete och det var inte aktuellt. När vi gjorde intervjuerna 

blev det som vi trott att vissa gånger fick vi många och uttömmande svar och andra gånger 

knappt några svar alls. Det som var svårast var att tolka vad de menade med sina svar. Det var 

stor skillnad i de intervjuades verbala förmåga och det gjorde analysen svår. Vi hade många 

diskussioner kring hur vi tolkade olika svar men hade ändå rätt lika bedömningar vilket kändes 

som en större säkerhet. 

Vår undersökning har visat sig vara svårare att genomföra än vi nog trott från början. Vi 

reflekterade nog inte så mycket över problem som kunde uppkomma, som vi trodde, men kom att 

inse det ju mer arbetet framskred. Vissa saker tyckte vi försvårade vårt arbete och då bland annat 

att det tog så lång tid att få godkännande så vi kunde börja med intervjuerna. Det här gjorde att vi 

senare fick gå tillbaka i arbetet och stryka och ändra en del. Vi hade börjat skriva vad vi trodde vi 

skulle ha med, bara för att komma igång och om vi fått intervjuerna tidigare hade vi kanske lagt 

upp arbetet annorlunda. Att vi fick vänta på intervjuerna kan vi, i efterhand se som positivt efter-

som vi flera gånger var på besök innan och fick bekanta oss med de boende. På det här sättet 

byggde vi upp en slags relation med de boende. En del av de boende var lite nervösa i början av 

intervjusituationen och hade vi inte träffat dem innan skulle nog intervjuerna varit omöjliga att 
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genomföra.  

Vi var osäkra på vårt beslut att vara två vid intervjutillfällena men har i efterhand märkt att det 

varit oersättligt. Det har automatiskt blivit så att en har styrt samtalet och den andre mer observe-

rat och det har gjort att vi fått med mycket som vi hade missat om vi varit en och en vid dessa 

tillfällen. Det som kunde blivit problem är att de boende känt sig otrygga av att vi var två och de 

var själva, men det var inget vi märkte av.  

Vi har båda arbetat tillsammans med allt materialet och det har gjort oss båda fullt delaktiga i 

resultatet. Vi är nöjda med resultatet och känner att vi lärt oss otroligt mycket.  

4.3 Slutsatser 
Vad har vi nu kommit fram till i vår uppsats och vad har vi fått för ny kunskap?  

 

• Gruppbostaden har stor betydelse för de boende men vad som är viktigast kan variera lite 

mellan de olika individerna. 

• Gemensamt är att personalens roll är avgörande för tryggheten i boendet. 

• Gemensamhetsutrymmena är där interaktionen mellan boende och mellan boende och 

personal sker till största delen. Personalen är den som bestämmer i de gemensamma 

utrymmena. 

• De boende upplever olika stor del av inflytande som i mycket grundar sig på den enskilde 

individens behov och förutsättningar samt deras sociala färdigheter och nätverk. 

• De boendes preferenser är, i vissa fall, svåra att utläsa på grund av grad av 

funktionshinder och den personliga integriteten.  

• Alla boende uttrycker att de trivs i gruppbostaden. 

• Att göra aktiva val är ibland svårt för dessa personer. 

 

Hur kan vi gå vidare med den nya kunskap vi fått i vår uppsats? 

När det gäller de boendes inflytande över fritidsaktiviteter ansåg vi att det varierade. Personalen 

lät de boende bestämma själva men frågan är hur mycket man kan bestämma om man inte vet 

valmöjligheterna. Det kan vara svårt för dessa personer, utifrån funktionshindret, att göra något 
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så abstrakt som att önska sig något. Enligt en personal svarade de boende samma sak på varje 

husmöte och då undrar vi vad meningen är med att ha dem? Intentionen är naturligtvis god men 

själva meningen att de boende ska ha inflytande – kanske har gått förlorad. De boende är olika 

individer med olika förutsättningar och behov, vilket personalen är medveten om i mycket annat 

av sitt arbete. Det hade varit intressant att medverka vid flera husmöten med olika personal och 

sett om val av aktivitet skiljer sig beroende på vilken personal som arbetar, vilket vi av egen 

erfarenhet vet kan vara fallet. Vi vet dock inte om det är så här för vi har inte haft den tiden att 

kunna observera det. Personalen kanske bara har gått på i gamla vanor när det gäller husmötena 

och inte är medvetna om det här. Här funderar vi över saker som vi egentligen inte vet så mycket 

om. Det är annorlunda för oss som kommer utifrån att se saker på ett annat vis och det är inte vår 

mening att kritisera utan kanske skapa förutsättning för diskussion. Även att vår kunskap på det 

här området är liten ville vi ändå ha med det som en reflektion då vi finner det intressant. Det här 

hade varit intressant att titta vidare på. Finns det kanske andra möjligheter att lägga fram förslag 

utifrån den kunskap man har om individernas intresse och behov. Att ha inflytande för den här 

målgruppen innebär inte alltid att säga ”välj vad du vill”. Det här kan istället skapa en oro hos 

den tillfrågade. Hur stor påverkan för de boendes aktiviteter är det med hänsyn till vilken 

personal som arbetar just den dagen/helgen?  

För att utveckla nya bostäder och skapa ett meningsfullt boende, för personer med utveck-

lingsstörning, bör man kanske mer se till personernas individuella önskemål. För att få boende 

som är utformat efter de boendes preferenser krävs en undersökning på individnivå. Vi kan se en 

vinst med att vi gjort en liten studie som bara riktar sig till en gruppbostad för härigenom riktar vi 

oss till individen. Vi tror att en större undersökning, med flera gruppbostäder, kunnat medföra att 

personerna buntats ihop till en homogen grupp och att det blivit en jämförande studie mellan 

olika gruppbostäder. Dessa personer är, precis som alla andra, enskilda individer med enskilda 

intressen, önskemål och drömmar. Vi anser det viktigt att se individen bakom funktionshindret. 

Det är alltid svårt att komma in i andra människors liv och personliga sfär och en persons hem 

är bland det mest privata man har. De människor som medverkat i vår studie har varit mycket 

givmilda med sig själva och bjudit in oss med stor värme. Även personalen och verksamhets-

chefen på gruppbostaden har varit mycket tillmötesgående och svarat på alla våra frågor, även de 

dumma.  
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Bilaga 1 
Intervjumall 

Bakgrundsfrågor som uppvärmning 

Namn, ålder, familjeförhållanden, partner, arbete/sysselsättning, kontaktperson. 

Halvstrukturerad intervjuguide 

1. Berätta om en vanlig dag? 

 

2. Berätta om din bostad? 

- Har du själv valt att bo här? 

-  Hur det kom sig att du flyttade hit? 

-  Hur är det att bo här? 

-  Har du själv bestämt vilka möbler och saker du vill ha här? 

-  Kan du bjuda hem vem du vill? 

-  Får du hjälp av någon att sköta din lägenhet? Tycker du det är bra? 

 

3. Berätta om vad du gör när du är ledig? 

-  Är du mest i din lägenhet eller mest i gemensamhetsutrymmena? 

-  Vad gör du när du är i din lägenhet? 

-  Berätta vad ni brukar göra i de gemensamma utrymmena och vem bestämmer där? 

-  Brukar du göra saker tillsammans med de andra som bor här och i så fall vad? 

-  Har du någon hobby/något fritidsintresse? Går du ensam dit? 

 

 

 

 

 
 


