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Sammanfattning 

Bakgrund: Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en relativt ny målgrupp, 

vilket gör det angeläget att undersöka hur de bäst får stöd. Gruppboende och boendestöd är två 

vanliga stödformer för denna målgrupp. I de lagstiftningar vilka stödformerna befinner sig, kan 

delaktighet skönjas som ett betydelsefullt begrepp. Att påbörja någon form av stöd kan innebära 

en stor förändring, det är därför viktigt att uppmärksamma hur detta kan göras på ett bra sätt. 

Syfte: Studiens syfte har varit att med utgångspunkt hos personal, undersöka och analysera hur 

insatsen planeras och genomförs i praktiken när en individ med neuropsykiatrisk funktion-

snedsättning flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd. Vidare att undersöka och 

analysera personals medvetenhet om att skapa förutsättningar för dessa individers delaktighet i 

insatsens inledande skede, samt vilka utmaningar som finns i det arbetet.  

Metod: Studien har haft en kvalitativ ansats. Datainsamlingen har skett genom fokusgrupps-

intervjuer, med tre personalgrupper som arbetar med boendestöd eller på gruppboende. 

Materialet har analyserats dels genom en empirikopplad analys. Dels genom en teorikopplad 

analys, där en teori om begreppet delaktighet har använts.   

Resultat: Resultatet visar att processen när målgruppen flyttar till gruppboende eller påbörjar 

boendestöd i de flesta fall utgår ifrån en planering. Där den relation som byggs upp mellan 

individen och personalen är avgörande för hur stödet ska bli. Resultatet visar också att 

begreppet delaktighet är en betydande del i personalgruppernas arbete med målgruppen. 

Delaktighet framträder genom analysen på flera olika sätt, men främst genom att individernas 

självbestämmande betonas. Det är av stor vikt att starten och planeringen av insatsen utgår ifrån 

vad individen själv vill. Vidare syns också att personalen genom sitt agerande kan ge olika 

förutsättningar för delaktighet. Utmaningar i det delaktighetsfrämjande arbetet i insatsernas 

inledande skede kan skönjas främst genom hinder omgivningen skapar för delaktighet men 

också genom hinder i organisationen. 

Nyckelord: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, delaktighet, gruppboende, boendestöd, 

personal.  
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1 Inledning 

De flesta personer kommer någon gång i livet att flytta. Att flytta hemifrån och klara sig själv 

är ett stort steg för alla ungdomar. Det är förknippat med att i högre grad än tidigare få ta ansvar, 

rå om sig själv och att på egen hand fatta både små och stora beslut om hur livet ska levas. Detta 

kan kännas positivt men också innefatta en del svårigheter och oro (Hwang & Wängqvist, 

2014). Oavsett ålder innebär flytt eller att påbörja en insats med stöd, en förändring i livet. 

Livsomställningar och förändringar är något som kan orsaka oro hos alla människor (Lennéer 

Axelsson, 2010).  

Hur ter sig denna process, att flytta hemifrån eller att börja bo självständigt med stöd, för 

individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? När de ska flytta till någon form av 

organiserat boende eller ska påbörja en insats med stöd i hemmet. Kan det innebära fler och 

andra utmaningar? 

Tidigare var individer med funktionsnedsättningar hänvisade till boende på institutioner, de 

skulle skyddas från samhället och samhället skulle skyddas från dem. Men på senare tid har 

detta förändrats, numera finns mål i funktionshinderpolitiken som strävar mot jämlikhet och 

delaktighet. Gällande boende är målet att individer med funktionsnedsättningar ska ha en bostad 

som inte liknar en institution. Med det menas att det ska vara så likt en vanlig bostad som 

möjligt. Det har också att göra med vart bostaden är placerad, den ska helst inte ligga i närheten 

av andra liknande bostäder. Det ska finnas möjlighet för dessa individer att bo och leva som 

andra människor (Socialstyrelsen, 2007).   

En sådan typ av boende för individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kan vara 

det som är en insats i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) och 

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

(LSS 9§ 9p). Denna insats kan förekomma genom flera boendeformer, exempelvis 

gruppboende och servicebostad. De olika formerna av boenden relaterar till hur mycket stöd 

individen behöver (Socialstyrelsen, 2007). I denna text är det boendeformen gruppboende som 

avses, det är också begreppet som fortsättningsvis kommer användas. I ett gruppboende bor 

ungefär tre till sex individer i egna lägenheter. Dessa lägenheter ligger samlade kring 

gemensamma utrymmen, som är till för individerna. Det finns tillgång till stöd från personal 

dygnet runt. Individerna får stöd utifrån individuella behov, det kan exempelvis röra sig om 

stöd med att sköta hemmet, planera vardagen och sociala kontakter (ibid). 

Ett annat sätt att bo på, är att bo i egen bostad och få stöd av personal genom något som kallas 

boendestöd. Detta är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Boendestöd finns inte 

preciserat i lagen utan är ett behovsprövat bistånd enligt SoL 4:1 (Andersson, 2009). I 

boendestödet ingår stöd i vardagen, det kan vara både i och utanför bostaden. I likhet med 

gruppboende utgår stödet även här från individuella behov och kan också röra sig om 

exempelvis att sköta hemmet, planera vardagen och socialt stöd. Här finns inte tillgång till stöd 

dygnet runt utan sker under inbokade tider efter individens behov. Individer med neuro-
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psykiatriska funktionsnedsättningar är en målgrupp som under de senaste åren blivit aktuell 

inom boendestöd (Socialstyrelsen, 2010). Boendestöd är som ovan beskrivits ett bistånd enligt 

Socialtjänstlagen, de bistånd som ges där kallas också insats, det är så det kommer benämnas i 

denna text. 

En grundläggande princip för de individer som får insatser enligt LSS (SFS 1993:387), är 

delaktighet. Med det avses att individer som får insatser, på sina egna villkor ska vara delaktiga 

i insatsen som ges. Det avser delaktighet i samhällslivet och delaktighet i det egna livet 

(Socialstyrelsen, 2007). I socialtjänstlagen nämns inte begreppet delaktighet, men i portal-

paragrafen (SoL 1:1) framhävs som ett mål att ”verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet”, vidare föreskriver lagen att ”insatser för 

den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne” (SoL 3:5).  

Lewin (2011) lyfter fram personalens ansvar för att förverkliga de grundläggande principerna i 

LSS. Vidare menar Lewin att en diskussion kring de grundläggande principerna och däri 

delaktighet, är något som ofta missas i forskningen.  

Under utbildningens fjärde termin hade jag min VFU (verksamhetsförlagda utbildning) på ett 

boende där individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bor. Där upplevde jag att 

inflyttning till boendet verkade vara ett viktigt område. Jag började fundera kring hur starten av 

en process där en individ ska börja få stöd skulle kunna planeras och genomföras på bästa sätt, 

så att individen känner sig delaktig. 

Sammanfattningsvis kan sägas att gruppboende och boendestöd är två olika möjliga stödformer 

i relation till boende för individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kring dessa 

stödformer uppmärksammas begreppet delaktighet. Vidare är det intressant att undersöka hur 

begreppet används i relation till insatsernas start. 

Socialstyrelsen (2011) har gjort en kunskapsöversikt kring vilken forskning som gjorts i Sverige 

och i till viss del Norge under 2000-2010, om bostad med särskild service och daglig 

verksamhet för individer med funktionsnedsättning. Där framhävs att det finns en hel del 

forskning kring boenden när det gäller individer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Däremot belyser Socialstyrelsen att det finns en kunskapslucka i forskningen gällande dessa 

boenden och individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De pekar på ett behov av 

ytterligare forskning på detta område och menar att det är särskilt viktigt då denna målgrupp är 

ny och blir allt vanligare. Även internationella studier visar på att forskning kring målgruppen 

behövs, även om det där är inriktat mest på individer med autismspektrumdiagnoser, vilka ingår 

i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Internationellt framhävs att målgruppen ökar och 

att forskningen som finns om unga individer på väg in i vuxenlivet är bristfällig (Levy & Perry 

2011). 

Här finns en ingång för socialpedagogiken både som praktiskt fält och som kunskapsområde. 

Som kunskapsområde, då ovanstående stycke visar att det inte finns så mycket forskning på 

detta område. Där igenom blir det också aktuellt för det praktiska fältet. Mer forskning ger fler 
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möjligheter till de som praktiskt arbetar inom området, att utveckla kunskap. Vilket gör att 

målgruppen, de som ska få stöd, får möjlighet till stöd på bästa sätt. 

Förändringar och livsomställningar är något som inte bara är aktuellt när individer flyttar eller 

påbörjar en stödinsats. Det finns många andra stora förändringar och livsomställningar 

människor kan befinna sig i, exempelvis att förlora en anhörig eller att drabbas av en sjukdom. 

En yrkesverksam socialpedagog kan komma i kontakt med människor som är inne i en 

förändring eller livsomställning. Vidare är delaktighet ett centralt begrepp inom social-

pedagogiken och är relevant att använda i arbetet med människor, som yrkesverksam 

socialpedagog. Delaktighet, förändringar och livsomställningar är inte bundet till individer med 

funktionsnedsättningar, utan är något som kan finnas överlag i socialpedagogiskt arbete. Detta 

gör att denna studie är relevant ur ett brett socialpedagogiskt perspektiv, det som framkommer 

i denna studie kan användas även i andra socialpedagogiska områden.   

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt hos personal undersöka och analysera, hur starten 

av insatsen gruppboende enligt LSS 9§ och insatsen boendestöd enligt SoL 4:1, planeras och 

genomförs i praktiken när en individ med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning flyttar till 

gruppboende eller påbörjar en insats med boendestöd. Syftet är också att undersöka och 

analysera personalens medvetenhet, för att skapa förutsättningar för att individer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar görs delaktiga under insatsens inledande skede. 

Tidsramen som avses är, från att personalen får reda på att ett beslut har fattats tills individen 

får det i beslutet avsedda stödet. Utifrån detta ställs följande frågeställningar: 

 Hur planeras och genomförs starten av insatsen i praktiken enligt personalen, när en 

individ med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning flyttar till ett gruppboende eller 

påbörjar en insats med boendestöd?  

 Vilken medvetenhet har personalen, med utgångspunkt i Molins (2004) 

begreppsanalys med matriser om delaktighet, om att skapa förutsättningar för att 

individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar görs delaktiga samt vilka 

utmaningar är personalen medvetna om för att dessa individer ska bli delaktiga?  

3 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras viktiga utgångspunkter för studien. Först redogörs för vad som menas 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sedan följer ett avsnitt om vad lagen och 

Socialstyrelsen uttrycker om att flytta till gruppboende eller påbörja boendestöd, samt 

delaktighet i relation till det. Vad lagen och Socialstyrelsen uttrycker är viktigt att ha med som 

bakgrund, då det anger kontexten vilken studien befinner sig inom. 

3.1 Vad menas med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

För att förtydliga vad som i denna studie avses med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

följer här en definition med utgångspunkt från Socialstyrelsen samt Riksförbundet Attention. 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för neuropsykiatriska funktionsned-
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sättningar, förkortat NPF. Deras arbete syftar till att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, 

men också hos makthavare och media. De har varit aktiva sedan år 1999 och har strax över 

15 000 medlemmar.  

Socialstyrelsen (2010) beskriver att individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

kan ha diagnoser som ADD, ADHD, autism, atypisk autism, Aspergers syndrom och Tourettes 

syndrom.  

På Attentions (2016) hemsida beskrivs neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar på följande 

sätt: ”De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes 

syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma 

person har flera diagnoser. Det finns hög samsjuklighet, komorbiditet av störningar och 

syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.” Med 

förkortningen ASD avses autismspektrumdiagnoser. 

Vidare skriver Attention om hur NPF kan påverka individer. De symptom som ofta uppstår och 

ger svårigheter är: problem att samspela med andra människor, svårt att reglera uppmärk-

samheten, svårigheter med impulskontroll och aktivitetsnivå, svårt att uttrycka sig i skrift och 

tal, inlärningssvårigheter, svårt att minnas samt svårigheter med motoriken. Socialstyrelsen 

(2010) beskriver ytterligare att en svårighet som kan uppkomma är problem med att planera 

vardagen. Vidare kan dessa individer ha begränsade intressen. Det Socialstyrelsen betonar som 

den mest framträdande svårigheten är samspelet med andra människor, vilket också Attention 

tar upp. 

Attention (2016) skriver att många individer får sina diagnoser under barndomen. Ofta blir 

problemen synliga i samband med skolstarten. Eftersom det där ställs krav på att följa outtalade 

och uttalade regler samt att kunna anpassa sig till andra, detta är något som individer med NPF 

ofta har svårigheter med. Att leva med NPF underlättas om miljön är bra, där omgivningen har 

förståelse för symptomen. Om individer med NPF får rätt stöd och hjälp under sin uppväxt, kan 

de lära sig att leva med sin funktionsnedsättning och uppleva att det förbättras i vuxen ålder 

(ibid). 

Hur svårigheterna ter sig för en individ med NPF är individuellt, det kan skilja sig åt mellan 

individer med samma diagnos. Detta gör att vilket behov av stöd och hjälp en person har, 

varierar mellan individer (Socialstyrelsen, 2010).  

3.1.1 Funktionsnedsättning eller funktionshinder? 

Vidare finns en diskussion om huruvida begreppet funktionsnedsättning eller funktionshinder 

bör användas. Tidigare användes begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning 

synonymt av Socialstyrelsen. Sedan 2007 skiljs dessa begrepp åt. Nu definieras funktionshinder 

på följande vis, ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen”, det är således begränsningar i omgivningen som avses. Funktionsnedsättning 

definieras som, ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.” Det 

relaterar till individen (Socialstyrelsen, 2016 b). I denna studie kommer begreppet 
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funktionsnedsättning genomgående att användas, då det är individerna som avses. Det är också 

det begrepp som använts av personalen vid intervjuerna. Begreppet funktionshinderpolitik 

används dock, då det begreppet genomgående används av Socialstyrelsen. 

3.2 Vad säger lagen och Socialstyrelsen? 

I detta avsnitt presenteras vad lagen och Socialstyrelsen uttrycker kring delaktighet, att flytta 

till gruppboende och att påbörja boendestöd.   

3.2.1 Lagen 

De aktuella lagstiftningarna för studiens sammanhang är, Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), 

vilken boendestöd innefattas av. Boendestöd är inte preciserat i lagstiftningen, men ingår genom 

att vara ett behovsprövat bistånd enligt SoL 4:1. Vidare är även Lag om stöd och service för 

vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) aktuell, där gruppboende är en insats (LSS 9§ 9p). 

I lagstiftningen uttrycks inte hur en flytt eller påbörjan av boendestöd skall gå till. Det som 

nämns är vilka som har rätt till stöd. Rätten till stöd framhävs i socialtjänstlagen genom att, de 

som har behov av bistånd och inte kan få det tillgodosett på något annat sätt, har rätt till bistånd 

(SoL 4:1). I LSS har den rätt till stöd som tillhör någon av personkretsarna (LSS 1§). Att tillhöra 

personkretsen innebär att ha någon av de funktionsnedsättningar som räknas upp i LSS 1§. Det 

kan vara exempelvis autism eller autismliknande tillstånd, vilka ovan beskrevs vara typer av 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutom att tillhöra personkretsen ska individen ha 

ett behov som inte är tillgodosett (LSS 7§) av någon av de insatser som finns (LSS 9§). Exempel 

på insatser som finns är boende både för barn och vuxna, kontaktperson och ledsagarservice. 

Även om inte boendestöd uttrycks preciserat är det i lagtexten tydligt att delaktighet ska 

eftersträvas. I socialtjänstlagen uttrycks detta genom att individens självbestämmande ska 

respekteras (SoL 1:1) samt att insatserna som ges skall utformas och genomföras i samförstånd 

med individen (3 kap. 5 § SoL). Även i LSS ska individens självbestämmande respekteras, samt 

att individen också, så långt det är möjligt ska få inflytande och medbestämmande över sina 

insatser (LSS 6§). I båda lagstiftningarna framhävs att individer som får stöd ska ges möjlighet 

till deltagande i samhällslivet (SoL 1:1; LSS 6§). 

3.2.2 Socialstyrelsen 

I Socialstyrelsens publikationer finns inga rapporter som särskilt uppmärksammar det aktuella 

sammanhanget och ger upplysningar om hur en flytt till gruppboende eller påbörjan av 

boendestöd ska planeras eller genomföras. Däremot har Socialstyrelsen gett ut föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2014:5), samt handböcker (Socialstyrelsen 2007; 2015) om hur 

beslutsfattandet och dokumentationen ska gå till när beslut fattas enligt SoL och LSS. Där 

beskrivs hur processen går till när beslutet ska gå från beslutsfattare till utförare. Det beskrivs 

som att utföraren, vilka är de som ska utföra boendestödet eller boendet, får ett uppdrag där det 

bland annat ska framgå vilket behov som finns, vad som ingår i uppdraget och vilka mål som 

ska uppnås. Detta beskrivs dock i termer av vad som är viktigt att dokumentera. 
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När utföraren får uppdraget bör det dokumenteras hur insatsen planeras och hur den ska 

genomföras, detta bör göras i en genomförandeplan (SOSFS 2014:5). En genomförandeplan 

syftar enligt Socialstyrelsen (2015) till att tydliggöra hur stödet ska se ut. Det kan handla om 

vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras, vilka mål som ska uppnås och när detta 

ska följas upp. Där ska hänsyn tas till integritet och självbestämmande. I genomförandeplanen 

bör det framgå om den enskilde varit delaktig i upprättandet av planen och om man tagit hänsyn 

till dennes synpunkter och önskemål (SOSFS 2014:5). 

Socialstyrelsen (2014 a) har publicerat ett kunskapsstöd, som ska vara till hjälp för att göra 

individer delaktiga vid upprättandet av genomförandeplaner. Där beskrivs att delaktighet i 

genomförandeplaner tas upp i föreskrifter och allmänna råd. Att det bör framgå hur en individ 

varit delaktig, men att föreskrifterna och de allmänna råden inte ger någon vägledning i hur 

detta kan göras i praktiken. Detta vill man då ta upp i kunskapsstödet. Grunden för att det ska 

bli en genomförandeplan; är att det finns ett beslut från SoL eller LSS att utgå ifrån. 

Socialstyrelsen menar att en genomförandeplan har två delar. Den första delen består av en 

planering av stödet, vilken kan ske i möten med individen. Den andra delen består i att själva 

planen skrivs. Socialstyrelsen tar upp vad som är viktigt att tänka på vid upprättandet av en 

genomförandeplan för att en individ ska kunna vara delaktig. Det handlar om att individen ska 

vara trygg med personalen, att personalen litar på individens förmåga, att personalen förklarar 

på ett enkelt sätt vad syftet med genomförandeplanen är samt att det finns gott om tid när den 

skall upprättas. Utgångpunkten bör vara individens eget perspektiv och vilja. Det är också 

viktigt att fråga den enskilde om den vill vara med i planeringen. Socialstyrelsen förordar att 

göra flera uppföljningar i början när genomförandeplanen är ny, för att säkerställa att det som 

står där är aktuellt (ibid). 

Socialstyrelsen (2016) har fått i uppdrag, att medverka till att regeringens strategi för 

funktionshinderpolitik, genomförs. Där är ett av målen delaktighet. Socialstyrelsen har då 

uppmärksammat att delaktighet i genomförandeplaner är ett område som kan förbättras.  

Begreppet delaktighet beskrivs i en annan publikation från Socialstyrelsen (2014 b) som en 

bärande princip för alla individer som får vård och omsorg. Individen är utgångspunkten och 

ska ha inflytande över det stöd som ges. Detta är något som ändrats över tid, från att den 

professionella sågs som experten till att individen som ska få stöd och hjälp, nu är den som ska 

få tala om hur individen vill ha det. I denna publikation pekar Socialstyrelsen återigen på vikten 

av anpassad information. Individen ska också vara medveten om vad det är individen ska vara 

delaktig i. 

Vidare skriver Socialstyrelsen (2007) i relation till rättstillämpning och handläggning av LSS, 

om delaktighet. Att det är avgörande för en människas livskvalitet och att det är av särskild vikt 

att uppmärksamma detta när det gäller individer som är beroende av stödinsatser. Det är också 

bara individen som stödet gäller som kan avgöra hur mycket individen vill vara delaktig.  

Något annat som är värt att lyfta fram är att Socialstyrelsen lägger vikt vid personalens 

kunskaper. Den personal som arbetar inom i verksamheter under SoL och LSS ska ha kunskap 
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om lagarnas grundläggande värden. Delaktighet kan ses som ett grundläggande värde. 

Personalen ska även ha förmåga att använda kunskapen i sitt arbete (SOSFS 2014:2). 

3.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar denna genomgång att det i lagen inte finns några direkta riktlinjer 

om hur en flytt till gruppboende eller påbörjan av insatsen boendestöd ska planeras och 

genomföras i praktiken. Socialstyrelsen ger dock genom sina handböcker samt föreskrifter och 

allmänna råd när genomförandeplanen beskrivs, viss vägledning i hur insatsen ska planeras och 

genomföras. Där tas upp vad som bör dokumenteras. Vidare lyfter även Socialstyrelsen genom 

sitt kunskapsstöd fram hur delaktighet i genomförandeplanen kan ske i praktiken. Det som 

saknas är dock direkta anvisningar om hur flytt till gruppboende eller påbörjan av boendestöd 

ska ske i praktiken. Det som framträder i relation till starten av insatser är att en 

genomförandeplan bör upprättas. I upprättandet av genomförandeplanen framhävs att individen 

bör vara delaktig. Delaktighet är också något som kan skönjas i lagtexten. Socialstyrelsen har i 

flera publikationer skrivit om delaktighet, det framställs som viktigt och verkar vara något som 

de arbetar kontinuerligt med. Särskilt med tanke på regeringens uppdrag. Individen i fokus, är 

något som uppfattas som utgångspunkt för delaktighet. Det Socialstyrelsen skriver om 

delaktighet uppfattas dock som något som bygger på att det finns en relation mellan individ och 

professionell. Men när en individ flyttar till ett boende eller påbörjar en insats med boendestöd, 

är oftast personalen och individen nya för varandra. Då finns inte den relation som verkar vara 

viktig för delaktighetsarbetet. 

4 Aktuell forskning 

I detta kapitel redovisas aktuell forskning kring området denna studie berör, alltså individer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, delaktighet, personal och att flytta till 

gruppboende eller påbörja en insats med boendestöd. Kapitlet utgår både ifrån nationell och 

internationell forskning. Genom att redogöra för aktuell forskning på området sätts denna studie 

in i ett bredare sammanhang och läsaren får en bild av vilken forskning som finns på området. 

Kapitlet delas in i fyra avsnitt. I den första delen redogörs för forskning som handlar om att 

påbörja ett boende med någon form av stöd. Därefter fokuseras forskning som rör delaktighet, 

där också personalens roll betonas. Vidare följer ett avsnitt som rör delaktighet i relation till 

självbestämmande. Slutligen presenteras forskning om vikten av personals samarbete. Den 

forskning som redogörs för, utgår förutom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

delaktighet, personal, boende och boendestöd också ifrån närliggande områden, så som 

intellektuella funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar och självbestämmande. 

Dessa närliggande områden anses vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

Individer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar kan få samma typ av stöd som 

individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare kan självbestämmande ses som 

en typ av delaktighet. Denna genomgång visar vilken forskning som finns på området, samt hur 

det förståtts genom tidigare studier. I analysen av denna studies empiri kommer skillnader och 

likheter till denna aktuella forskning att belysas. 
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4.1 Att påbörja ett boende med någon form av stöd 

En forskningsöversikt från Kanada, över forskning om ungdomar med autismspektrum-

diagnoser på väg in vuxenlivet, handlar om flera livsområden, bland annat att leva självständigt. 

Här visas att många av dessa ungdomar bor med sina föräldrar eller har mycket stöd från 

samhället (Levy & Perry, 2011). Den situationen att dessa ungdomar bor hos sina föräldrar 

uppmärksammar Graetz (2010) i en studie från USA, där författaren undersökt vilka tankar 

föräldrar till individer med autismspektrumdiagnoser har om framtiden för deras barn. Där 

pekar resultatet på att föräldrarna oroar sig för hur framtiden ska bli. Det fanns en oro för om 

barnen skulle få möjlighet att flytta hemifrån och hur barnet skulle klara sig utan dem. 

Föräldrarna eftersökte mer information om hur framtiden skulle kunna se ut och de ville ha en 

planering. Detta är något som också Harker (2004) har uppmärksammat i en brittisk studie. 

Författaren skriver i artikeln att även där eftersökte föräldrar till ungdomar med autism-

spektrumdiagnoser, en planering för hur och när deras barn skulle få möjlighet att flytta 

hemifrån, samt råd och information. Internationella studier, från USA, Storbritannien och 

Kanada visar också att under tiden barnen växer upp, upplevs stödet som bra, främst i och med 

att skolorna ofta är specialanpassade. Men när ungdomarna slutat skolan och blir vuxna, är 

stödet mer begränsat (Graetz, 2010; Howlin et al, 2004; Eaves & Ho, 2008).  

Olin (2003) utgår från en svensk kontext, och har i sin avhandling skrivit om ungdomar med 

intellektuella funktionsnedsättningar som flyttar hemifrån. De flyttar till ett boende där de har 

egna lägenheter, men som samtidigt är en del av en organiserad boendeverksamhet med 

personal. Verksamheten startades under studien och författaren följde ungdomarna, deras 

föräldrar och personalen under planeringen av flytten till boendet, under flytten och en tid efter 

flytten. Till skillnad från det ovan presenterade resultatet från de internationella studierna, så 

fick ungdomarna och föräldrarna i denna studie vara med i planeringen av både av boendet och 

den insats ungdomarna skulle få. Innan flytten skedde planeringsmöten, för att kartlägga 

ungdomarnas behov, så att stödet skulle kunna ges på bästa sätt.  

Även Andersson (2009) skriver om hur påbörjan av stöd kan se ut, detta i en avhandling om 

boendestöd och människor med psykiska funktionsnedsättningar. Där framhålls att avgörande 

för hur stödet ska bli, är hur relationen mellan boende och boendestödjare uppfattas av den 

boende. Vidare framhäver författaren hur det kan uppstå dilemman när den boende har fått ett 

beslut om boendestöd som noggrant preciserar vad stödet ska innehålla. Planeringen som den 

boende och boendestödjaren gör, utgår ifrån beslutet. Dilemmat uppstår om den boende inte 

vill göra exakt det som är planerat, då kan det hända att boendestödjaren begränsas av beslutet. 

Sammanfattningsvis visar forskningen att när en individ ska påbörja ett boende med någon form 

av stöd, så har anhöriga en viktig roll i processen. Några anhöriga ser stödet som bristfälligt, 

vilket medför oro, andra får möjlighet att vara med i planeringen. Även relationen mellan 

personal och individ framhävs som betydelsefull, något som diskuteras vidare nedan. 
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4.2 Delaktighet och stöd, personalens roll är viktig 

Widerlund (2007) har i sin avhandling, skrivit om delaktighet och självbestämmande för 

individer med intellektuella funktionsnedsättningar boende i gruppbostäder. Avhandlingen tar 

sin utgångpunkt i ett projekt en kommun haft, för att ge dessa individer mer självbestämmande 

i sina liv och större möjligheter till delaktighet. Studien handlar om huruvida detta projekt gett 

effekt och undersöker därmed vilka förutsättningar, villkor och hinder som finns för 

självbestämmande och delaktighet i de undersökta verksamheterna. Författaren menar att hur 

begreppen självbestämmande och delaktighet används, är beroende av hur de som använder 

begreppen tolkar dem. Resultatet visar dock på att den personal som intervjuats ger uttryck för 

en osäkerhet gällande begreppens betydelse och på vilket sätt de skulle gynna målgruppen. 

Vidare visar resultatet på en rädsla hos personalen att målgruppen skulle ta makten om det fick 

för mycket delaktighet och självbestämmande, samtidigt som personalen ändå ger uttryck för 

att det är viktigt att målgruppen får vara med och bestämma. Resultatet visar således på att 

projektet inte gett så goda effekter som man hoppats på. Anledningar till detta uppmärksammas 

genom att olika hinder diskuterats. De hinder som uppmärksammades i studien för att ge 

målgruppen självbestämmande och delaktighet fanns i organisationen. De handlade om brister 

i ledning och handledning, personalen ansåg att de inte fick den stöttning de behövde. En 

tröghet för förändringar uppmärksammades också, de utbildningar personalen fick genom 

projektet ledde inte till direkta förändringar. Vidare hinder var att personalen hade svårt att ge 

handlingsutrymme åt målgruppen när de samtidigt skulle hjälpa till med en struktur (ibid). 

Detta resultat ligger i linje med vad Blomberg (2006) skriver i sin svenska avhandling om 

delaktighet för individer med intellektuella funktionsnedsättningar, här undersöks hur 

delaktighet kommer till uttryck på olika arenor i vardagslivet, där boende är en arena. I 

avhandlingen förs ett resonemang kring att sedan delaktighet blivit ett handikappolitiskt mål 

och även finns med i lagstiftningen genom LSS, så har förutsättningarna för delaktighet blivit 

bättre än vad de tidigare var. Ännu finns dock svårigheter att förverkliga begreppet i praktiken. 

Även Blomberg identifierar hinder för att delaktighet ska uppnås. I arenan boende visade sig 

detta i resultatet genom att de boendes möjlighet till delaktighet begränsades på olika sätt. Bland 

annat genom att personalen var kvar i gamla strukturer som inte stämde överens med LSS mål 

om delaktighet. Personalen kunde vara kontrollerande och ville ha insyn både i de boendes 

lägenhet och liv, det liknande ibland mer en institution än ett eget boende. De boendes 

delaktighet begränsades av personalens schema, och de kunde inte alltid få hjälp när de ville, 

de hade heller inte möjlighet till inflytande i verksamhetens planering. Därmed menar 

Blomberg (2006) att det kan göras mer på denna och liknande arenor för att främja målgruppens 

delaktighet. 

Ytterligare hinder för delaktighet som Widerlund (2007) identifierat i sin studie, som kopplar 

an till när individer flyttar in till ett boende, var brister i kommunikationen mellan olika aktörer. 

Personalen önskade att de fick mer information om individen som skulle flytta in. De menade 

att de hade stora möjligheter att förverkliga individens önskan om hur individen ville ha det, 

men att de krävdes att de visste hur de skulle gå tillväga, något de ansåg skulle underlättas av 

att de fick mer information om individen.  
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Olins (2003) studie om ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar som flyttar till ett 

boende, visade på en del utmaningar i relation till delaktighet. Den planering vilken nämnts 

ovan, som skedde innan flytten, utgick mestadels ifrån föräldrarnas syn på barnens behov, trots 

att individen skulle vara i fokus. När ungdomarna bott ungefär ett halvår i boendet, skulle 

personalen sammanfatta hur det gått och hur de kunde utveckla mål för verksamheten. Det 

framkom då att mål de ville eftersträva var att stärka ungdomarnas självständighet utifrån deras 

individuella villkor. Samt att ungdomarna skulle utveckla sin förmåga att själva efterfråga stöd. 

Detta skulle förverkligas genom upprättandet av habiliteringsplaner. Dessa möten resulterade 

dock i att det mestadels var föräldrarna som definierade ungdomens behov. Ungdomen var med 

på mötena, men gavs inte alltid möjlighet att uttrycka sina behov, vid de tillfällen när 

föräldrarna och ungdomen hade olika uppfattningar fogade sig ungdomen till förälderns vilja. 

Stora beslut som gällde ungdomarnas vardagsliv fattades alltså utan att ungdomen var delaktig. 

Författaren diskuterar detta och menar att de ideologiska mål som verksamheten ville uppnå, 

resulterade i att ungdomen inte fick bestämma själv eller blev delaktig. Det blev snarare något 

som liknade kontroll från personalens sida. Personalen ville utgå från varje ungdoms individ-

uella behov och förväntade sig att ungdomarna själva skulle be om det stöd de ville ha. När de 

inte kunde det blev det istället personalens och föräldrarnas åsikter som hamnade i fokus. Både 

personal och föräldrar hade föreställningar om hur en lägenhet skulle skötas och hur 

ungdomarna skulle leva, därmed begränsades ungdomarnas självbestämmande och delaktighet. 

Studien visar alltså på att flytta hemifrån, som i vanliga fall är en process där ungdomar frigör 

sig från sina föräldrar, istället blir en ny arena för kontroll (ibid). Detta ligger i linje med 

Blombergs (2006) resonemang om att personalens kontroll begränsade delaktigheten. 

Delaktighet i relation till boendestöd beskrivs i Anderssons (2009) studie om boendestöd och 

människor med psykiska funktionsnedsättningar. Där beskrivs delaktighet som en norm, vilken 

innefattar att boendestödjaren ska sträva efter att den hjälpen som brukaren behöver ska utföras 

tillsammans med brukaren, boendestödjaren ska undvika att göra något åt brukaren. Samtidigt 

för författaren ett resonemang om att en form av delaktighet också kan vara att välja att tacka 

ja till stöd och vara med i planeringen av stödet. Detta oberoende av hur stödet praktiskt går till 

sedan. Om personalen alltid förväntar sig att brukaren ska delta, kan det göra att boendestödet 

inte blir stödjande. Andersson (2009) förespråkar den bredare definitionen av begreppet, där 

normen att alltid göra tillsammans, inte alla gånger behöver vara uppfylld för att det ska vara 

en form av delaktighet, det kan räcka att någon tar emot hjälp. 

Sammanfattningsvis visar forskningen om delaktighet och personal, att delaktighet är ett 

begrepp som behöver förstås och användas av personalen. Här visas på att det finns en del 

hinder och utmaningar för att individer ska kunna göras delaktiga. Vidare finns det också flera 

sätt att se på delaktighet. Som vi nedan kommer se är det inte alltid lätt att särskilja delaktighet 

från närliggande begrepp. 

4.3 Delaktighet och självbestämmande 

Widerlund (2007) menar att det är svårt att särskilja begreppen delaktighet och själv-

bestämmande från varandra. Den problematiken uppmärksammas även i en australisk studie, 

vilken undersöker huruvida normaliseringsprincipen kan sägas ha förverkligats bland individer 
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med intellektuella funktionsnedsättningar. Normaliseringsprincipen som kom i samband med 

avinstitutionaliseringen, handlar om att individer med olika funktions-nedsättningar ska ha det 

så likt jämnåriga individer som möjligt. I studien undersöks det genom att titta på huruvida 

individer med intellektuella funktionsnedsättningar kan bestämma över dagliga val i samma 

utsträckning som jämnåriga individer. En jämförelse har skett mellan individer med 

intellektuella funktionsnedsättningar och individer utan funktionsnedsättningar. Det visade sig 

att normaliseringsprincipen kan sägas vara uppnådd för individer med lättare intellektuella 

funktionsnedsättningar, men inte för de individer som hade svårare intellektuella 

funktionsnedsättningar. Självbestämmande brukar när en individ inte har en funktions-

nedsättning vara relaterad till ålder. Men studien visar att om man har en svårare intellektuell 

funktionsnedsättning, så relaterar självbestämmandet snarare till graden av funktions-

nedsättning, än till ålder (Smith, Morgan & Davidsson, 2005). Detta är relevant att titta på även 

för målgruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, då diagnoser och hur de påverkar 

individer kan variera stort mellan individer. Även ur ett delaktighetsperspektiv är studien 

intressant, då delaktighet också handlar om att vara med och bestämma över beslut i sitt liv. I 

likhet med vad Widerlund (2007) skriver är det svårt att skilja begreppen delaktighet och 

självbestämmande åt. 

Forskningen om självbestämmande och delaktighet visar alltså att det är två begrepp som ligger 

nära varandra. Självbestämmande kan även knytas till möjligheten att få göra självständiga val, 

något som kan bero på graden av funktionsnedsättning. 

4.4 Personalens samarbete 

Både Blomberg (2006) och Widerlund (2007) betonar personalens roll i hur begreppet 

delaktighet förverkligas i praktiken. Blomberg lägger vikt vid att personalen har en särskild roll, 

då de har till uppgift att förverkliga målen i handikappolitiken och i LSS, där delaktighet finns 

med.  

En annan svensk studie visar på hur personalens samarbete kan påverka en individs mående 

och utveckling. Där följs en personalgrupp på fyra personer i 3,5 år, som arbetar med en ung 

kille med autism och intellektuell funktionsnedsättning. De bor tillsammans med honom i hans 

lägenhet, en åt gången. Studien syftar till att undersöka hur deras samarbete påverkar hur pojken 

har det och utvecklas. Resultatet visar att i början hade personalen och deras ledning tydliga 

mål att arbeta efter. Det främsta målet var att pojken skulle bli så självständig som möjligt. Det 

fungerade bra och pojken utvecklades. Men allt eftersom tiden gick så blev samarbetet sämre. 

Personalen arbetade på olika sätt, hade olika åsikter om hur de skulle arbeta och de såg olika på 

pojkens förmåga, pojken utvecklades inte (Hübel, Linder & Sivberg, 2008). Detta kan i likhet 

med resonemangen om Blombergs (2006) och Widerlunds (2007) studier, i avsnittet om 

personalens roll vid delaktighet och stöd, ses som ett hinder eller utmaningar för att individen 

ska bli delaktig. Anledningen till att samarbetet inte höll berodde på att personalen inte hade tid 

att prata med varandra, eftersom de inte arbetade samtidigt, målen var inte längre lika tydliga, 

den handledning de fick var inte bra och de kände att de inte fick stöd från ledningen. 

Personalens syn på sitt arbete gick från en positiv syn till en negativ syn. I början hade 

personalen stark tilltro varandras förmågor, men senare började de ifrågasätta både sina egna 
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och de andras förmågor (Hübel, Linder & Sivberg, 2008). Personalens samarbete är relevant 

för denna studie jag gör, då den utgår ifrån personalens perspektiv. 

I studien poängteras att i Sverige ökar antalet individer som får stöd via LSS. Det leder till att 

mer personal behövs och de behöver vara kvar på sina arbeten. Detta underlättas om man vet 

vilka svårigheter de kan ställas in för och hur de kan förstås (Hübel, Linder & Sivberg, 2008). 

I relation till denna uppsats är detta viktigt, då både boenden och boendestöd innefattar personal, 

och precis som Blomberg (2006) betonar, har personalen till uppgift att förverkliga målen om 

delaktighet. 

Sammanfattningsvis visar forskningen om personalens roll, att deras arbete har betydelse för 

hur begreppet delaktighet används. Något som också är viktigt för hur individerna har det är ett 

gott samarbete mellan personalen. 

4.5 Sammanfattning 

Den aktuella forskningen har här presenterats under fyra olika områden; att påbörja ett boende 

med någon form av stöd, delaktighet och stöd, delaktighet och självbestämmande samt person-

alens samarbete.  

I den internationella forskningen om att påbörja en stödprocess betonas omgivningens oro för 

individerna som ska få stöd. Informationen om hur framtiden ska se ut för individerna är 

bristfällig. I Sverige däremot finns studier om individer med intellektuella funktions-

nedsättningar som visar att föräldrar till stor del har fått information. Viktigt i uppstarten av en 

process är också relationen mellan individ och personal. Att relationen är viktigt pekas också 

på i forskningen om delaktighet och stöd. Där framhävs också personalens roll och hur de 

använder begreppet som viktigt, för att individer ska bli delaktiga. I arbetet med att göra 

individer delaktiga identifieras en del hinder. Bland annat genom organisationen och individ-

ernas omgivning. Vidare är också personalens samarbete något som kan påverka personalens 

förutsättningar för att möjliggöra individers delaktighet.  

Ett begrepp som ligger nära delaktighet är självbestämmande. Där internationell forskning visar 

att hur mycket en individ får bestämma kan relateras till graden av funktionsnedsättning.  

5 Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån studiens syfte, frågeställningar och metod kan socialpedagogik som övergripande 

teoretiskt perspektiv vara en användbar utgångspunkt. Ett centralt teoretiskt begrepp som 

befinner sig inom det socialpedagogiska perspektivet och är användbart i relation till studiens 

syfte, frågeställningar och metod är; delaktighet. Begreppet blir studiens teoretiska utgångs-

punkt, vilken empirin kommer analyseras utifrån. Nedan kommer jag reflektera och diskutera 

över socialpedagogiken som perspektiv och begreppet delaktighets innebörd. Deras relevans, 

förtjänster och brister i relation till studien. Det socialpedagogiska perspektivet är ett övergrip-

ande perspektiv. Empirin kommer således inte analyseras direkt utifrån socialpedagogik, utan 

från delaktighet, vilket är ett begrepp som befinner sig i det socialpedagogiska fältet. 
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5.1 Socialpedagogiskt perspektiv  

Som tidigare nämnts visar både Socialstyrelsen i Sverige och internationella studier på att mer 

forskning behövs kring individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, boende och 

vuxenliv. Här finns en möjlighet att använda ett socialpedagogiskt synsätt.  

Det finns många olika sätt att se på socialpedagogiken och det går inte enkelt att beskriva vad 

ett sådant perspektiv innebär (Eriksson, 2013). Detta skulle kunna ses som en nackdel för att 

använda perspektivet i relation till denna studie. Men som Eriksson skriver, så får den som vill 

använda det socialpedagogiska perspektivet finna sin egen väg bland alla definitioner 

(Eriksson, 2013). I relation till min studie har jag valt att se på socialpedagogik utifrån Bent 

Madsens perspektiv. 

Det socialpedagogiska perspektivet handlar enligt Madsen (2006) om att inkludera och 

integrera människor och grupper av människor som befinner sig i utanförskap. Att befinna sig 

i utanförskap handlar om att relationen till samhällets gemenskaper brister. Vidare ökar 

skillnaden mellan de grupper som anses vara innanför och utanför. Samtidigt som också de krav 

som ställs för att räknas som någon som är innanför ökar, de som hamnar utanför klassas som 

avvikare. Här har socialpedagogiken en viktig roll i att försöka överbrygga denna klyfta. Här 

tar Madsen upp begreppet inklusion, vilket handlar om att människor ska vara med i 

gemenskaper. Det kan knytas till att öka rymligheten i samhället, så att det blir tillgängligt för 

alla. Madsen skiljer begreppet inklusion från begreppet integration. Han menar att båda handlar 

om förhållandet mellan individ och gemenskap, men medan fokus i inklusion är att öka 

rymligheten i samhället, är fokus i integration att människor ska normaliseras. I denna process 

när människor ska inkluderas betonas samhällets ansvar samt att inkluderingen ska ske i dialog 

med de utsatta människorna eller grupperna. Dialogen handlar om ett samspel, där de 

människor som ska inkluderas blir lyssnade på. Vidare beskrivs funktionsnedsättningar som ett 

av de primära områden där socialpedagogiken kan användas (ibid).  

Individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilka är målgruppen i min studie kan ses 

som en grupp människor som riskerar att hamna i utanförskap. Vidare är de för studien aktuella 

insatserna gruppboende och boendestöd, två former av stöd där samhället träder in och tar 

ansvar. Därför är det socialpedagogiska perspektivet relevant att använda som övergripande 

perspektiv i min studie.  

Madsen (2006) diskuterar tre olika socialpedagogiska diskurser, vilka ger olika sätt att se på 

hur samhällets problem med utanförskap kan lösas. Dessa diskurser utgår från begreppen 

behandling, handling och förhandling. Behandlingsdiskursen utgår ifrån att hjälpgivaren är 

experten som ska hjälpa eller stödja människor. De som behöver hjälpen ska integreras och 

anpassas. I handlingsdiskursen däremot ses inte hjälpgivaren som en expert, utan hjälpgivare 

och hjälptagare ses båda som medborgare med gemensamma intressen. Här ska individer 

mobiliseras, alltså samla kraft för att ta sig ur utanförskap. Diskursen förhandling innebär att 

socialpedagogiken utgår ifrån individuella behov. Där är utgångspunkten hjälptagarens 

önskemål och egna vilja. Dialogen och relationen mellan hjälpgivare och hjälptagare betonas. 

Hjälpgivaren ska inte innan bestämma sig för hur hjälpen eller stödet ska ges, utan ska istället 
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lyssna till vad hjälptagaren vill och de ska tillsammans komma fram till hur hjälpen eller stödet 

bör se ut. Förhandlingsdiskursen är den diskurs som är mest relevant för denna studie. Det är 

den diskurs som närmast relaterar till studiens teoretiska begrepp, delaktighet, vilken studien 

kommer analyseras ifrån. Nedan kommer jag att visa att delaktighet kräver något av både 

hjälpgivare och hjälptagare, vilket gör att dialogen och relationen som finns i förhandlings-

diskursen blir användbara.  

5.2 Delaktighet 

Delaktighet förhåller sig till det socialpedagogiska perspektivet genom att det kan ses som ett 

svar på problemet med utanförskap. Människor kan göras delaktiga för att minska utanförskap 

(Gustavsson, 2008). 

Widerlund (2007) skriver i sin avhandling om delaktighet och självbestämmande på 

gruppboenden, att det är svårt att redogöra för begreppet delaktighet då det kan ha många olika 

betydelser. Delaktighet kan som vi ovan sett skönjas i de för studien aktuella lagstiftningarna 

SoL (SFS 2001:453) och LSS (SFS 1993:387). Delaktighet är även ett funktionshinderpolitiskt 

mål (Lindberg & Grönvik, 2011). Widerlund (2007) framhäver att delaktighet så som det 

framställs i lagar och politiska mål, är beroende av att de som ska använda begreppet tolkar det. 

Detta kopplar an till min studie, då det är personal som arbetar med målgruppen som ska 

intervjuas och frågor om delaktighet kommer vara centralt i intervjun, det är deras tolkning av 

begreppet som kommer finnas i empirin. 

Samtidigt är det i analysen jag som författare som tolkar empirin. Detta innebär att jag behöver 

ha en definition av begreppet. I relation till den studie jag ska göra finner jag nedanstående syn 

på delaktighet vara användbar. 

5.2.1 Molins begreppsanalys av delaktighet 

Molin (2004) har i sin avhandling om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan, gjort 

en begreppsanalys av delaktighet. Där syftet var att se vilka olika delar begreppet har samt hur 

de hänger samman. Begreppsanalysen tar sin utgångspunkt i ICF:s definition av delaktighet 

som begrepp. ICF är ett klassifikationssystem för funktionstillstånd, funktionsnedsättning och 

hälsa och kommer från Världshälsoorganisationen. Författaren menar att den definitionen 

inbegriper individens egna engagemang samt faktorer i omgivningen.  

I begreppsanalysen betonas vikten av att ta hänsyn till både subjektiva och objektiva aspekter 

av begreppet. Med subjektiva aspekter avses individens upplevelse av att vara delaktig och 

känna tillhörighet. Medan de objektiva aspekterna handlar om på vilket sätt omgivningen i form 

av de personer som finns runt individen samt den fysiska miljön, ger möjlighet till delaktighet 

(Molin, 2004). 

Begreppet kan ses som ett dimensionsbegrepp med ytterligheter, där minimal och maximal 

delaktighet är ytterligheterna. Maximal delaktighet innebär att flera former av delaktighet måste 

vara uppfyllda, för att det ska ses som delaktighet. Medan minimal delaktighet endast kräver 

att någon form är uppfylld, exempelvis bara att en individ deltar ses som delaktighet oavsett om 



15 

 

individen känner sig delaktig eller ej. För att en individ ska kunna vara maximalt delaktig krävs 

att både de subjektiva och objektiva delarna är uppfyllda. Det kan också ses som grader av 

delaktighet, ju närmre maximal delaktighet, desto högre grad av delaktighet. Vidare kan det 

också i de olika delaktighetsformerna finnas olika grader (ibid). Nedan ska vi titta på olika 

former av delaktighet. 

Författaren presenterar två matriser för att visa möjliga tankegångar kring begreppets olika 

delar. Båda matriserna utgår ifrån att delaktighet kan finnas inom olika domäner som 

exempelvis skola, hem och fritid. I relation till min studie kan att påbörja en insats ses som en 

domän. Den ena matrisen visar på olika former av delaktighet utifrån domänerna och den andra 

visar på förutsättningar för delaktighet utifrån de olika domänerna.  

5.2.1.1 Former av delaktighet 

De olika formerna av delaktighet som presenteras i den ena matrisen är engagemang, aktivitet, 

tillhörighet (uppdelad i formell och informell), autonomi, makt och interaktion (Molin, 2004).  

Molin menar att om man ska prata om att en individ är engagerad i någonting, så krävs att 

individen är medveten om, har tillgång till och är känslomässigt intresserad av det den ska vara 

engagerad i. I min studie handlar det om en process med flytt eller uppstart av boende, som 

individen ska vara engagerad i. Dessa kriterier för att prata om engagemang, behöver inte vara 

helt uppfyllda, utan kan ses i olika grader. Vidare menar författaren att individen och i mitt fall 

processen flytt/uppstart av boendestöd, ska ha samma avsikt samtidigt, men detta kan inte alltid 

användas när man pratar om delaktighet. Aktivitet handlar om vad en individ gör, det kan vara 

att utföra en uppgift eller liknande. Engagemang och aktivitet kan vara svåra att skilja åt. 

Aktivitet innefattar alltså vad en individ gör, medan engagemanget syftar till hur aktiviteten 

utförs. Detta innebär att engagemanget i en aktivitet kan se olika ut. Det kan också vara så att 

en individ utför en aktivitet utan att vara engagerad i den. En individ kan vara delaktig utan att 

varken engagemang eller aktivitet utåt sett syns, om individen i tanken känner sig delaktig. 

Detta är en subjektiv upplevelse av delaktighet, men som ovan nämnt bör begreppet delaktighet 

även ses ur ett objektivt perspektiv. Engagemang och aktivitet finns alltid med, i vilket domän 

man än befinner sig i (ibid). 

För att kunna vara delaktig krävs också tillhörighet, vilken kan delas upp i formell och informell 

tillhörighet. Att vara formellt tillhörig beskrivs som den grundläggande formen av att vara 

delaktig. Det innebär att ha rätt att delta, i min studie kan det ses som att den som fått ett beslut 

om en insats har rätt att delta i den. Den formella tillhörigheten kan ses som objektiv, det är 

någon annan än individen själv som fattat beslut och den gäller ofta under en specifik period. 

Att endast ha den formella tillhörigheten kan ses som minimal delaktighet. För att se tillhörighet 

också från en subjektiv sida, finns den informella tillhörigheten. Den innefattar en känsla 

individen själv har av att ha tillhörighet, att vara accepterad. Den kan skapas dagligen i 

samspelet mellan individen och personalen (ibid).  

Autonomi eller självbestämmande, handlar om en individs möjlighet att fatta egna beslut och 

bestämma över sig själv. Detta innefattar också att en individ kan välja att inte vara delaktig. 
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Att kunna bestämma över sig själv, är också något som kan ses som makt, den formen av makt 

kan benämnas egenmakt. Men makt kan förstås på flera olika sätt, i begreppsanalysen tas 

Webers definition av makt upp: ”I Weberiansk mening kan makt sägas vara möjligheten att få 

sin vilja igenom i en social relation” (Weber, se Molin 2004, s. 57). Maktaspekten kan finnas 

med i delaktighet, men den behöver inte göra det.  

Den sista formen av delaktighet, interaktion, skiljer sig från de övriga då den visar på att det 

krävs ett samspel och en ömsesidighet mellan individen och omgivningen, för att kunna tala 

om delaktighet. Det krävs att båda parter ger och tar. Även detta kopplar an till det som ovan 

nämnts som subjektiva och objektiva aspekter (Molin 2004).  

För att förtydliga den matris som sedan används i analysen, återges den här i nedanstående 

figur: 

                 Delaktighetens  
Former                         domän 
av delaktighet 

 
Att påbörja en insats 

 

Aktivitet  
Engagemang  
 
Tillhörighet 

Formell 
 

 

Informell  

Autonomi  

Makt  

Interaktion  

Matris för former av delaktighet, med utgångspunkt i Molins (2004, s. 60) matris. 

Det är svårt att särskilja exakt vilka former som är subjektiva och objektiva, det är inte heller 

något som Molin är ute efter att göra. Han menar istället att subjektiva och objektiva aspekter 

kan finnas i flera av de ovan nämnda formerna.  

5.2.1.2 Förutsättningar för delaktighet 

Vidare beskrivs i den andra matrisen förutsättningar för delaktighet. Det betyder att de olika 

formerna för delaktighet kan ha olika förutsättningar. Detta innebär att både individen själv och 

omgivningen måste göra något. Dessa förutsättningar kan delas upp i interna och externa. Där 

de interna förutsättningarna handlar om individens vilja och förmåga till delaktighet, alltså 

vilken kapacitet till att vara delaktig som finns. De externa förutsättningarna handlar om 

faktorer individen inte själv styr över, så som huruvida den sociala och fysiska miljön erbjuder 

möjlighet till delaktighet. Alltså, vill individen vara delaktig? Kan individen vara delaktig? 

Finns möjligheten att vara delaktig? (Molin, 2004). 
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Även denna matris återges i en nedanstående figur, för att tydliggöra hur den sedan används i 

analysen: 

                   Delaktighetens  
                                 domän 
Delaktighetens 
förutsättningar                                

 
Att påbörja en insats 

 
Interna 

Vilja till delaktighet  

Förmåga till 
delaktighet 

 

Externa Tillfälle till 
delaktighet 

 

Matris för förutsättningar för delaktighet, med utgångspunkt i Molins (2004, s. 62) matris. 

5.2.1.3 Begreppsanalysen i relation till denna studie 

I relation till denna studie finns en del begränsningar i det som beskrivits ovan. Det gäller de 

subjektiva aspekterna samt de interna förutsättningarna, vilka relaterar till individerna. 

Intervjuerna i min studie sker endast med personal på gruppboendet och boendestöden, inte 

direkt med individerna. Det gör att individernas upplevelser av, förmåga och vilja till 

delaktighet inte framkommer. Men detta är inte heller studiens avsikt, då syftet utgår ifrån 

personalens medvetenhet om hur de kan skapa förutsättningar för delaktighet. Det som 

analyseras blir således personalens medvetenhet om hur individerna upplever delaktighet och 

deras vilja och förmåga till delaktighet. Samt om och hur personalen kan påverka detta. Då 

syftet och frågeställningarna i denna studie utgår ifrån personalens perspektiv, kommer 

analysen ske genom att titta på om personalen är medveten om de olika formerna och 

förutsättningarna för delaktighet. Så trots dessa begränsningar anser jag att Molins 

begreppsanalys av delaktighet vara relevant att använda i analysen i min studie. Den visar på 

en flerdimensionell förståelse, vilken inrymmer att delaktighet bör förstås utifrån flera aspekter.  

Genom att använda Molins matriser i analysen, ges begreppet delaktighet en bred förståelse. 

Vilket är gynnande när jag ska analysera vilka förutsättningar personalen skapar för delaktighet 

samt vilka utmaningar de ser för att skapa förutsättningar för delaktighet. Den domän analysen 

kommer fokusera på är att påbörja en insats. Delaktighet utifrån denna definition där 

ömsesidighet betonas, kan också ses som ett sätt att vidga samhället i dialog med utsatta 

individer, vilket ovan nämnts i resonemanget om socialpedagogik som perspektiv. 

6 Metod 

Givet studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats valts som metod. Denna ansats 

gör anspråk på att se världen utifrån de studerades perspektiv. Den ger mycket information om 

ett specifikt område (Bryman, 1997). Detta ligger i linje med studiens syfte, vilket handlar om 

ett specifikt område, flytt till gruppboende eller påbörjan av boendestöd. Studien kommer ha 

sin utgångspunkt i personalens syn på hur det här görs. 
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6.1 Datainsamlingsmetod  

För att samla in data har kvalitativa halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer utförts. Dessa 

intervjuer har genomförts med tre olika personalgrupper. Två personalgrupper som arbetar med 

boendestöd och en personalgrupp som arbetar på ett gruppboende. 

Studiens syfte rör hur planeringen och genomförandet ser ut när individer med neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar flyttar till gruppboende eller påbörjar en insats med 

boendestöd. Samt hur personalen skapar förutsättningar för att dessa individer görs delaktiga i 

processen, från att personalen får reda på att ett beslut har fattats tills individen får det i beslutet 

avsedda stödet. Detta har sökts svar på genom att fråga personal om hur de gör detta i praktiken. 

Vid val av datainsamlingsmetod skall forskningsfrågan vara i fokus, den visar vad forskaren 

vill veta med sin studie, är det en bred eller djup förståelse forskaren vill ha? (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson, 2014). Givet denna studies syfte är det en djup förståelse av fenomenet som 

eftersöks.  

Syftet gör att det varit av stor vikt att se hur flytten eller påbörjan av boendestödet görs i 

praktiken. Det är personalen som arbetar med det här som har kunskap om det. Det har därför 

varit viktigt att de fått stort utrymme att tala om hur processen går till. Samtidigt som de haft 

frågor att utgå ifrån, för att veta vad de skulle prata om. Därför passar en kvalitativ 

halvstrukturerad intervju bra. Vilken kan ge en djup förståelse. De personer som intervjuas får 

möjlighet att själva beskriva det avsedda fenomenet detaljerat, dock inom det tema och de 

frågor forskaren ställer. Den kvalitativa halvstrukturerade intervjun ger intervjupersonen 

möjlighet att själv tänka ut sina svar (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).  

6.1.1 Intervjuer i fokusgrupper 

Då syftet utgår ifrån hur personal går tillväga när en individ flyttar till ett gruppboende eller 

påbörjar boendestöd skedde funderingar kring om intervjuer i fokusgrupp eller enskilda 

intervjuer skulle besvara forskningsfrågan bäst. När fokusgruppsintervjuer finns med som ett 

alternativ för att samla in empiri, är det första forskaren bör göra att utröna om intervjuer är ett 

bra sätt att söka svar på forskningsfrågan (Wibeck, 2000). Som ovan nämnt anses intervjuer 

vara en förtjänstfull metod då syftet utgår ifrån att ta reda på hur personalen beskriver att de 

gör. Sedan bör forskaren utröna om det är bäst med enskilda intervjuer eller fokusgrupps-

intervjuer. Att intervjua en grupp ger till förmån framför enskilda intervjuer en bredare 

förståelse för det som efterfrågas, fler aspekter framkommer. Enskilda intervjuer däremot kan 

passa bättre när detaljerade svar från enskilda personer eftersöks (ibid). Då studien syftar till att 

ta reda på hur starten av insatsen gruppboende eller boendestöd görs i praktiken, ansågs inte 

detta vara bundet till enskilda personer. Intervjuerna skulle snarare med fördel kunna ske i 

grupp, då det är personalgruppernas arbete som är i fokus. Utifrån det togs beslutet att välja att 

intervjua hela personalgrupper samtidigt, i kvalitativa halvstrukturerade fokusgruppintervjuer. 

Fokusgrupper beskrivs som att en grupp intervjupersoner samlas och tillsammans får diskutera 

kring ett givet ämne. Forskaren är samtalsledare och kallas i denna intervjuform moderator. 

Moderatorn leder diskussionen genom att introducera frågor och leda samtalet framåt (Wibeck, 
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2000). Genom denna intervjumetod, gavs intervjupersonerna möjlighet att diskutera fenomenet 

med varandra. Det gjorde också att empirin blev mer fyllig och innehåller fler synpunkter på 

fenomenet än om personerna intervjuats var för sig. Att fokusgruppintervjuer ger många 

infallsvinklar på ämnet är något som Kvale och Brinkmann (2014) skriver. De menar vidare att 

målet med denna intervjuform är att få fram så mycket olika infallsvinklar som möjligt, snarare 

än att alla ska vara överens. Detta ligger helt i linje med studiens syfte, där utgångspunkten är 

personalen. Genom att de tillsammans diskuterar kring ämnet, kan de föra fram olika delar som 

är av betydelse för att förstå hur de arbetar. 

Vidare är det till fördel att använda fokusgruppsintervjuer när svar på frågor, precis som i denna 

studie, eftersöks om hur människor handlar i praktiken. Det är också gynnsamt när man vill få 

reda på hur människor gemensamt tänker om ämnet. Ytterligare fördelar är att det kan vara 

gynnsamt för gruppen, som efter avslutad intervju kan fortsätta diskussionen, något som kan 

göra att deras arbete utvecklas. En begränsning med metoden är att moderatorn kan påverka 

gruppens svar genom att ha förutbestämda frågor och därmed inta en styrande roll (Wibeck, 

2000). Risken för detta minskades genom valet att göra intervjuerna halvstrukturerade, vilket 

diskuteras kring i följande avsnitt. 

6.1.2 Intervjuguide 

Wibeck (2000) menar att en fokusgruppsintervju kan vara mer eller mindre strukturerad 

beroende på hur mycket moderatorn styr intervjun. En mer ostrukturerad fokusgruppsintervju 

blir som en fri diskussion, medan den mer strukturerade utgår ifrån moderatorns frågor. En 

fördel med att ha en mer strukturerad fokusgruppsintervju är att moderatorn får svar på de frågor 

som studien avser. Samtidigt kan en begränsning vara att intervjupersonerna inte får möjlighet 

att framföra sina egna synpunkter. Mot bakgrund av detta valdes att göra intervjuerna i denna 

studie halvstrukturerade, ett mellanting av de båda formerna som med fördel kan användas när 

avsikten som i denna studie är att täcka in ämnet men samtidigt ge intervjupersonerna utrymme 

(ibid). Att intervjun var halvstrukturerad innebär att intervjun haft sin grund i frågor som 

förberetts innan. De ämnen som introducerades i intervjun, utgick ifrån en intervjuguide som 

hade förberetts före intervjun. 

Intervjuguiden skapades med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. I skapandet 

togs hänsyn till frågornas utformning. De skulle fånga in ämnet, men ändå ge intervju-

personerna möjlighet att berätta och diskutera hur de gör. Detta ligger i linje med vad Hjerm, 

Lindgren och Nilsson (2014) skriver, de menar att trots att en halvstrukturerad intervju har 

förberedda frågor, bör forskaren ändå sträva efter dessa frågor inte ska begränsa 

intervjupersonen. 

Intervjuguiden utformades efter följande fyra teman; organisering, delaktighet i processen, 

delaktighet och utmaningar med delaktighet samt utvecklingsområden. Med temat organisering 

menas hur processen planeras och genomförs när en individ flyttar till gruppboende eller 

påbörjar boendestöd. Processen innefattar en tidsram från att personalen får reda på att ett beslut 

har fattats om gruppboende eller boendestöd, tills individen får de avsedda stödet. Temat 



20 

 

utvecklingsområde handlar om hur personalen ser på hur de kan utveckla processen för att 

främja delaktighet. 

För att intervjupersonerna lättare skulle kunna diskutera kring frågorna, togs hänsyn till i vilken 

ordning frågorna ställdes. Enklare frågor ställdes i början, för att mot slutet kräva mer från 

intervjupersonerna. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) menar i likhet med detta att frågorna 

som förbereds inför en halvstrukturerad intervju bör sättas in i olika teman. De menar också att 

i vilken ordning frågorna ställs, kan inverka på vilka svar forskaren får. Till varje tema 

konstruerades också stödfrågor, vilka ställdes för att styra in intervjupersonerna på rätt spår. 

Detta är något som Hjerm, Lindgren och Nilsson också förespråkar.  

6.1.3 Urval och den första kontakten 

Urvalet skedde genom en redan befintlig kontakt, en enhetschef som arbetar med boenden och 

boendestöd för individer med funktionsnedsättning. Den första kontakten skedde med denna 

enhetschef, som sedan tillfrågade tre personalgrupper hon är chef över. Att använda en person 

som förmedlar informationen vidare underlättar för moderatorn att få tag i intervjupersoner, 

men det är viktigt att ge tillräckligt med information till den person som ska föra informationen 

vidare till intervjupersonerna (Wibeck, 2000). Detta gjordes genom att vid den första kontakten 

med enhetschefen överlämna ett informationsbrev, med information om studiens syfte. Enhets-

chefen förmedlade informationsbrevet vidare till de aktuella personalgrupperna som hon är chef 

över och tider bokades in för intervjuer.  

Några viktiga aspekter fanns i valet av personalgrupper. De skulle arbeta med individer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De skulle också ha erfarenhet av att någon nyligen 

påbörjat en stödprocess där, antingen genom flytt eller påbörjan av boendestöd. Att i förväg ha 

kriterier för vilka personer som ska intervjuas är viktigt (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).   

Urvalet som gjordes i denna studie innebar att jag valde att använda en redan etablerad kontakt. 

Anledningen var att denna enhetschef ansågs kunna ge tillträde till personalgrupper med den 

kunskap jag eftersökte. Att i förväg bestämma sig för vilka personer som ska intervjuas kan 

göras genom att identifiera personer som har goda kunskaper om ämnet (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014).  Vidare skulle det kunna ses som en nackdel att enhetschefen valde ut vilka 

personalgrupper som skulle intervjuas. Samtidigt kan det vara svårt att få intervjupersoner till 

en fokusgruppsintervju (Wibeck, 2000), men genom att använda en redan etablerad kontakt 

gavs tillgång till personalgrupper, vilket gör att urvalsmetoden var till fördel.  

Vid fokusgruppsintervjuer behöver inte de grupper som intervjuar redan existera, moderatorn 

kan själv välja de personer som ska ingå i gruppen. Fördelen med att använda redan existerande 

grupper är att personerna redan känner varandra och är vana att prata med varandra. Det 

underlättar således för att diskussionen ska flyta på. En begränsning kan vara att en del aspekter 

inte kommer upp då de tas för givna av gruppmedlemmarna (Wibeck 2000). I min studie var 

det förtjänstfullt att det var personer som arbetar tillsammans och kände varandra som 

intervjuades, de utgick i sina samtal ifrån samma arbetsplats och kunde således delge många 

olika aspekter från samma och liknande situationer. Genom att jag som moderator hade en 
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förberedd intervjuguide som täckte in ämnet, fick intervjupersonerna ledning i vad de skulle 

diskutera kring och därmed minskade risken att förgivettagna aspekter inte kom upp.  

6.1.4 Personalgrupperna 

Den första personalgruppen som intervjuades arbetade med boendestöd. De beskrev att de allra 

flesta individer som de gav stöd hade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personal-

gruppen bestod av sex personer, men endast fyra hade möjlighet att närvara vid intervjun. Även 

enhetschefen deltog i intervjun. Sammanlagt deltog fem personer, tre kvinnor och två män. I 

resultatet presenteras denna grupp som boendestödsgrupp 1. 

Den andra personalgruppen som intervjuades arbetade även den med boendestöd. De gav också 

mestadels stöd till individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personalgruppen 

bestod av åtta personer, varav alla plus enhetschefen deltog i intervjun. Här fanns fyra män och 

fyra kvinnor. I resultatet presenteras denna grupp som boendestödsgrupp 2. 

Den tredje personalgruppen som intervjuades arbetade på ett gruppboende. Individerna som 

bodde där var tjejer och de flesta hade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personal-

gruppen bestod av sex personer, varav en inte hade möjlighet att närvara vid intervjun. Även i 

denna intervju deltog enhetschefen, samt en student som hade praktik på gruppboendet. 

Sammanlagt deltog sju personer i intervjun, alla var kvinnor. I resultatet presenteras denna 

grupp som personalen från gruppboendet. 

När citat presenteras i resultatkapitlet redogörs för vilken grupp citatet kommer ifrån, samt om 

det kommer från en baspersonal eller från enhetschefen. Med baspersonal avses den personal 

som ingår i personalgruppen. 

6.1.5 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes på personalgruppernas arbetsplatser i samband med deras APT-

möten (arbetsplatsträffar). Att genomföra fokusgruppsintervjuer vid redan existerande möten 

är en fördel, då det ofta ger fler intervjupersoner möjlighet att delta (Wibeck, 2000). Tillfällena 

inleddes med att jag presenterade mig och berättade om syftet med studien. Personalgrupperna 

beskrev sedan lite kort om sin arbetsplats. Att ställa bakgrundsfrågor i början av en intervju är 

något som kan vara bra för att intervjupersonerna ska känna sig bekväma i situationen (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). Jag berättade vad som avses med en fokusgrupp, och betonade att 

jag inte var ute efter några rätta svar på mina frågor, utan ville veta deras aspekter på de frågor 

som skulle ställas (Wibeck, 2000). 

Vidare informerades personalgrupperna om att intervjun skulle spelas in, hur materialet 

kommer användas, vilka som har tillgång till materialet samt att deltagandet i intervjun var 

frivilligt. Personalgrupperna fick information om hur intervjun skulle gå till. De fick även 

möjlighet att ställa frågor innan inspelningen startade. 

Under intervjun ställdes frågorna från intervjuguiden. Men för att skapa ett följsamt samtal 

följdes inte intervjuguiden exakt, utan frågorna anpassades till samtalet. Ibland ställdes också 
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frågor som inte hörde till intervjuguiden, för att hålla igång samtalet och få gruppen att fortsätta 

tänka. Att hålla samtalet levande och vara flexibel under intervjun är moderatorns roll i en 

fokusgruppsintervju (Wibeck, 2000). Detta har medfört att de tre intervjuerna inte sett exakt 

likadana ut. Men i helhet har ändå samma frågor ställts. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) 

tar upp just detta fenomen att intervjuerna ofta ser olika ut. De menar i likhet med det som nyss 

beskrivits om att anpassa frågorna, att varje intervju bör anpassas efter den sociala situation 

som uppstår. Något som är viktigt att tänka på i relation till detta, är dock att jag var medveten 

om att jag skulle bibehålla den professionella rollen, även om intervjun anpassades. Detta har 

inte varit något problem i de genomförda intervjuerna, utan anpassningen har skett med 

utgångspunkt i intervjuguiden. 

Kvale och Brinkmann (2014) pekar på en nackdel med att använda fokusgrupper som metod. 

De menar att intervjuaren kan få svårt att styra intervjun om diskussionerna blir livliga. Detta 

är något som till viss del märktes av under intervjuerna. Då det emellanåt var svårt att få 

intervjupersonerna att endast prata om det avsedda ämnet. 

Intervjuerna avslutades med att fråga om intervjupersonerna ville säga något mer. Detta visade 

sig vara förtjänstfullt i samtliga intervjuer, då det gjorde att samtalet tog fart igen och mer viktigt 

information kom fram. Att ställa denna fråga i slutet är något som Hjerm, Lindgren och Nilsson 

(2014) också tar upp. De menar att det är en av fördelarna i en halvstrukturerad intervju, att 

intervjun kan fortsätta även när de förutbestämda frågorna är ställda. Även Wibeck (2000) 

förmedlar att det många gånger kommer fram ytterligare aspekter som gruppen vill tala om när 

en sådan fråga ställs i slutet av en fokusgruppsintervju. 

Att låta enhetschefen delta i intervjuerna som i denna studie, skulle kunna ses som en nackdel 

då det kan göra att personalen begränsas och inte vågar framföra vad de tycker. Samtidigt är 

det forskningsfrågan som avgör huruvida det är lämpligt eller ej (Wibeck, 2000). I denna studie 

efterfrågas hur personalen går till väga i praktiken när en insats med boendestöd eller 

gruppboende startas, det är en process där även enhetschefen är en del. Därför togs beslutet att 

enhetschefen också skulle delta under intervjuerna. 

6.2 Bearbetning och analys 

Det inspelade materialet transkriberades till text efter intervjuerna. Analysen börjar redan under 

intervjun. Den fortskrider sedan under transkriberingen och bearbetningen av materialet (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Att analysen började redan i ett tidigt skede märktes genom att jag under 

intervjuerna lade märke till sådant som verkade vara viktiga aspekter, vilka jag antecknade 

direkt efter intervjun. Även under transkriberingarna fördes anteckningar kring sådant som 

väckte extra uppmärksamhet. Anteckningarna har sedan varit till hjälp i tankearbetet kring den 

fortsatta analysen. 

Bearbetningen av materialet i den här studien har skett i flera steg. Efter att ha transkriberat 

intervjuerna och sedan läst igenom utskrifterna, gavs en första känsla för materialets innehåll. 

Den gav en hjälp i tankearbetet kring de teman som sedan växte fram i analysen. Det kan sägas 

ha varit det första steget. 
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Utskrifterna bearbetades därefter genom två olika sätt i flera steg. En empirikopplad analys och 

en teorikopplad analys gjordes. Dessa två olika analyser resulterade i två resultatavsnitt. Valet 

gjordes mot bakgrund av att jag först ville låta materialet tala för sig själv för att därmed visa 

vad personalgrupperna berättar om hur starten av insatserna går till i praktiken. För att sedan gå 

igenom materialet en gång till och analysera materialet utifrån teori och tidigare forskning, och 

där ge en djupare förståelse för hur delaktighet kommer till uttryck i materialet. 

6.2.1 Empirikopplad analys 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver en grundmodell för hur en kvalitativ analys kan 

gå till. De delar upp analysen i tre steg som de benämner kodning, tematisering och summering. 

Här syns likheter med den empirikopplade analys som gjorts i denna studie.  

Den empirikopplade analysen gjordes med utgångspunkt i den första frågeställningen, här 

söktes svar på hur processen görs i praktiken, från att personalen får reda på att ett beslut har 

fattats tills individen får det i beslutet avsedda stödet. Vad en forskare tittar efter i analysen är 

beroende av studiens syfte (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Efter ytterligare genomläsning 

gjordes markeringar i materialet, kring det som rörde planering och genomförande av flytt till 

boende eller påbörjan av boendestöd. Dessa markeringar i texten kan liknas vid den kodning 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) tar upp. De menar att kodningen är ett första steg i att 

sortera materialet. Författarna tar upp ett sätt att koda på som de benämner datadriven kodning, 

vilket betyder att koderna eftersöks med öppet sinne. Det är en metod som är bra att använda 

för att se olika nyanser i materialet. Den datadrivna kodningen liknar det som gjordes när 

markeringar i materialet gjordes. Efter att ha gjort markeringar i texten, eftersöktes samband 

mellan de olika markeringarna. Detta är något som har likheter med det författarna benämner 

tematisering. Något de beskriver går ut på att finna mönster mellan de olika koderna. Ur dessa 

samband utkristalliserades fem olika teman, vilka var:  

 Hur processen börjar 

 Planering i förväg 

 Genomförandeplanen 

 Andra personer av betydelse 

 Utvecklingsområden 

 

Dessa teman utvecklades sedan till rubriker i resultatdelen. Där en text växte fram och citat 

valdes ut för att belysa tematiseringen och lyfta fram intervjupersonernas röster. Denna del i 

bearbetningen kan liknas vid det Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver som 

summering. Där forskaren samlar ihop och beskriver resultat och slutsatser som framkommit i 

analysen. 

Genom denna analys har materialet getts möjlighet att tala för sig själv. Det visar därmed en 

närhet till den verklighet intervjupersonerna beskrivit. 
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6.2.2 Teorikopplad analys 

Den teorikopplade analysen utgick ifrån den andra frågeställningen. Den berör vilken 

medvetenhet personalen har om hur de kan skapa förutsättningar för delaktighet och vilka 

utmaningar i som finns i det arbetet, när en individ flyttar till ett gruppboende eller påbörjar en 

insats med boendestöd. Denna medvetenhet om delaktighet avses sökas svar på genom att 

använda Molins (2004) begreppsanalys med matriser om delaktighet. Även i denna analys syns 

likheter med den ovan beskrivna grundmodellen av kvalitativ analys som nämns ovan. Men här 

finns endast två steg med, kodning och summering (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Detta 

beror på att analysen utgick ifrån en redan befintlig teori, Molins (2004) matriser kring 

delaktighet. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver detta som tematisk kodning, till 

skillnad mot den ovan beskrivna datadriven kodning. I den tematiska kodningen har forskaren 

bestämt sig innan vad som eftersöks. Detta är något de menar med fördel kan användas när en 

teori ska prövas. I denna del av empirin var meningen att pröva Molins (2004) matriser på 

materialet i relation till studiens syfte, därför är detta en metod som passar att använda. Att 

pröva teorin innebär att jag använt teorin i analysen för att se om och hur matriserna går att se 

i mitt material. Det ger materialet en teoretisk underbyggnad och blir ett sätt att förstå hur 

delaktighet kan komma till uttryck. Den första av Molins delaktighetsmatriser är indelad i 

följande sju olika former av delaktighet: 

 Aktivitet 

 Engagemang 

 Formell tillhörighet 

 Informell tillhörighet 

 Autonomi 

 Makt  

 Interaktion 

 

Dessa olika delaktighetsformer eftersöktes i materialet och placerades in den figur för former 

av delaktighet som presenterades i teorikapitlet. För att veta vad varje form handlade om, 

skedde först en ordentlig inläsning av teorin. Därefter skrevs stödord ner för att veta vad varje 

form handlade om, och vad som skulle sökas efter i materialet. Sedan skedde genomläsning av 

materialet ett flertal gånger, medan de olika formerna av delaktighet markerades. 

Efter det användes delaktighetsformerna som rubriker. Texter skapades utifrån empirin i 

relation till delaktighetsformerna. Vidare lades ett steg till på när Molins (2004) andra matris 

om förutsättningar för delaktighet, med hjälp av den andra figur som presenterades i 

teorikapitlet, lades på materialet. Här kopplades också materialet till tidigare forskning. För att 

visa intervjupersonernas röster och ge ett förtydligande av materialet valdes beskrivande citat 

ut. Detta förfarande har precis som den empirinära analysen likheter med det Hjerm, Lindgren 

och Nilsson (2014) benämner summering. 

Kvale och Brinkmann (2014) pekar på en risk med att använda teori som utgångspunkt i 

analysen. Teorianvändningen kan leda till att forskaren missar viktiga poänger i materialet, 
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eftersom de bara tittar efter vad teorin belyser. Men i denna studie anser jag att analysen med 

teori som utgångpunkt har varit gynnande. Detta eftersom det redan i syftet tydliggjorts att 

delaktighet är något som ska undersökas. Delaktighet är ett begrepp med många olika 

definitioner. För att få en sammanhållen analys har det varit gynnande att från början ha en 

definition av delaktighet att utgå ifrån. Den använda definitionen ger dessutom en fler-

dimensionell syn på begreppet. Vidare minskar också den empirikopplade analysen risken att 

viktiga poänger missas, då materialet där analyserades utan teorikoppling. Samma material har 

således analyserats två gånger, i den första empirikopplade analysen lästes materialet utan att i 

förväg ha en teori att utgå ifrån. För att sedan fördjupa analysen genom att gå igenom materialet 

igen och utgå ifrån en teori. 

6.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet rör studiens pålitlighet. Det handlar om huruvida en studie kan göras om, av andra 

forskare vid en annan tidpunkt, och ändå uppnå samma resultat. I en intervjustudie handlar det 

om ifall intervjupersonerna skulle ge samma svar om någon annan utförde intervjun. En 

intervjustudies reliabilitet rör också huruvida utskrifterna av intervjun skulle bli likadana om en 

annan forskare skrev dem (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom detta är en kvalitativ studie 

utgår den ifrån människors berättelser om situationer. Under intervjuerna ställdes frågor om hur 

personalen gör i sitt arbete. Detta är något som skulle kunna ändras, de skulle exempelvis kunna 

börja använda andra arbetsmetoder. En likadan studie, skulle då få ett annat resultat. Studien är 

dock utformad så att den skulle gå att applicera på andra personalgrupper som arbetar på 

gruppbostäder eller med boendestöd. I en studie med fokusgruppsintervjuer ökar reliabiliteten 

när samma moderator leder alla intervjuer (Albrecht et al. 1993, se Wibeck, 2000 s. 120), vilket 

skett i denna studie.  I studien beskrivs genomgående hur arbetet gått till, det underlättar också 

för en upprepning av studien. Något som ytterligare styrker studiens reliabilitet är användningen 

av Molins (2004) matriser för delaktighet i analysen. Detta gör att den delen av studien skulle 

kunna upprepas i en ny studie. Vidare blir reliabiliteten inte lika stark i den empirinära analysen, 

men då tillvägagångssättet i den empirinära analysen beskrivits, skulle även den kunna 

upprepas i en ny studie.  

Validitet handlar om giltigheten i en studie. Det rör sig om huruvida en studie undersöker det 

den är planerad att undersöka. Valideringen bör ske under hela arbetet med studien (Kvale och 

Brinkmann, 2014). För att göra studien valid har allt arbete med studien utgått ifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Under arbetets gång har frågan hela tiden ställts; är det här relevant 

för studiens syfte och frågeställningar? Genom att använda detta som utgångspunkt i den 

intervjuguide som användes vid intervjuerna har det lett till att den empiri som framkom legat 

i linje med det studien planerades undersöka. I fokusgruppsintervjuer är en risk för validiteten 

att intervjupersonerna inte säger vad de egentligen tycker på grund av olika anledningar, som 

exempelvis grupptryck. Forskaren kan titta på sin forskningsfråga och försöka se studien ur 

intervjupersonernas synvinkel, för att bedöma studien validitet (Krueger 1998c, se Wibeck 

2000, s. 121 ). Utifrån detta finns inga garantier för att intervjupersonerna uttryckt vad de 

egentligen tycker, men något som minskar risken för att det skett är att studiens syfte och de 

frågor som ställdes under intervjun inte berörde känsliga förhållanden. 
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En implikation för studiens validitet kan nämnas här. Studien syftar till en specifik målgrupp, 

individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I verksamheterna där de intervjuade 

personalgrupperna arbetade fanns till största del individer med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar, men några individer hade andra funktionsnedsättningar. Under intervjuerna 

försökte därför fokus hållas till den avsedda målgruppen. Men det finns inga garantier på att 

den redovisade empirin enbart rör individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

6.4 Etiska överväganden 

Ett etiskt perspektiv har genomgående i arbetet med studien varit närvarande. En etisk 

avvägning forskare gör är den mellan vilka risker forskningen ger, kontra vilken vinst den ger 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det är viktigt att skydda de individer som medverkar i studien genom 

hela arbetets gång, de får inte utsättas för något som kan skada dem. Därför är det betydelsefullt 

att redan innan studiens start, ha en etisk reflektion, eftersom det är där grunden till en god etik 

läggs (Nikku, 2013). I relation till denna studie bedömdes studiens syfte inte ha några etiska 

hinder för ett genomförande. Studien bedöms således vara mer av nytta än risk. De frågor som 

ställs till intervjupersonerna rör inte känsliga områden. Nyttan finns genom att den kunskap 

studien bidrar med kan gynna andra personalgrupper. Tidigare nämndes att de intervjuade 

personalgrupperna kan gynnas av att diskutera ämnet, då de kan göra att de fortsätta diskutera 

och därmed utvecklas (Wibeck, 2000). Viktigt att ta i beaktande är dock att en studie som 

innefattar intervjuer alltid gör att forskaren kräver något av andra människor som de inte 

egentligen behöver ge. Därför ska den metod användas som bäst besvarar forskningsfrågan 

(Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie har fokusgruppsintervjuer varit den metod som ansetts 

ge bäst svar på forskningsfrågan som handlar om hur personal går tillväga. Genom att använda 

fokusgruppsintervjuer har forskningsfrågan besvarats med synpunkter som diskuterats från 

flera olika intervjupersoner. Att använda fokusgruppsintervjuer är också till fördel ur en etisk 

synvinkel, då deltagarna kan undvika att svara på sådant som är känsligt (Wibeck, 2000). Ovan 

fördes ett resonemang om att frågorna som ställs inte är känsliga, men som intervjuare kan man 

inte vara säker på vad som är känsligt och inte för någon, därför är fokusgruppsintervjuer att 

föredra. 

Innan intervjuerna har en noggrannhet funnits med att förbereda intervjupersonerna. Detta 

skedde först genom att ett informationsbrev skickades ut. Brevet innehöll information kring 

studiens syfte samt hur intervjun skulle gå till. Att den skulle spelas in. Hur materialet skulle 

användas och vart studien kommer finnas. Slutligen betonades att deltagande i intervjun var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Detta ligger i linje med vad Kvale och Brinkmann 

(2014) benämner informerat samtycke. Det är något personerna måste ha gått med på innan 

intervjun. Vidare togs även upp i brevet vad Kvale och Brinkmann beskriver som 

konfidentialitetskravet. Att inga namn på varken verksamhet eller personal skulle synas i den 

färdiga uppsatsen. Information gavs också om vilka som skulle ha tillgång till materialet. Samt 

att materialet kommer att raderas när studien är godkänd. 

Informationsbrevet skickades först till enhetschefen som i sin tur skickade det vidare till 

personalgrupperna. För att säkerställa att alla tagit del av informationen tillfrågades de innan 

intervjun om de läst brevet. Då återgavs även vad som stod i brevet, för att säkerställa att alla 
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fått informationen. Här påpekades återigen frivilligheten i intervjun. Eftersom informationen 

skedde i grupp och deras chef närvarade, måste det tas i beaktande att personalens deltagande 

kan ha påverkats av att de inte ville tacka nej i närheten av deras chef. 

Under intervjuerna uppkom information om specifika individer som personalen gav stöd, denna 

information hade kunnat leda till att dessa individer kändes igen. Detta material visas inte på 

något sätt i studien. Detta kan relateras till informerat samtycke och konfidentialitetskravet 

(Kvale och Brinkmann, 2014). Dessa personer är inte en del av intervjun och har inte 

informerats om studien, de måste därför ur etisk synvinkel lämnas utanför studien. Det ligger 

också i linje med vad Nikku (2013) skriver om att individer inte får komma till skada. 

Vidare visas i resultatet av studien citat från de olika personalgrupperna. I dessa citat har små 

korrigeringar gjorts från talspråk till skriftspråk, för att framhäva citatens innehåll. Detta har 

gjorts av respekt för personerna. Det upplevdes mer etiskt riktigt att lyfta fram innehållet än att 

återge det exakta talspråket. Kvale och Brinkmann (2014) menar i likhet med detta att det kan 

vara förbundet med en etisk problematik att exakt återge citat i talspråk. Det kan vara 

stigmatiserande för de intervjuade personerna.  

Vidare har det varit viktigt att genom hela arbetet hålla god ordning på allt material som studien 

innefattat, för att obehöriga inte ska komma åt det. Att hålla god ordning på sitt material är även 

något som Nikku (2013) bedömer som viktigt ur en etisk synvinkel. 

Det har också varit viktigt att genom hela studien redogöra för tillvägagångssätt samt 

argumentera för de val som gjorts. Att öppet visa hur förfarandet gått till, är en allmän etisk 

regel (Vetenskapsrådet, 2011). 

6.5 Litteratursökning 

Litteraturen till den aktuella forskningen har sökts fram i följande databaser: avhandling.se, 

Primo, Google schollar samt Proquest. De svenska sökorden som använts är: delaktighet, 

självbestämmande och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De engelska sökorden som 

använts är: neuropsychiatric disabilities, supported housing, disability, autism, adolescent, 

move, residential living, sheltered housing, grouphomes. Sökorden har använts tillsammans i 

olika kombinationer, en del av orden framförallt autism har använts med trunkering. 

Vidare gavs en bra ingång till den svenska forskningen framförallt genom Socialstyrelsens 

forskningsöversikt. Där har referenslistan varit en bra utgångpunkt för att leta vidare bland den 

forskning som finns. Den internationella forskningsöversikten har gett samma ledning på det 

internationella området. Även referenslistor från andra studier har varit till stor hjälp. 

Socialstyrelsens publikationer har sökts fram på Socialstyrelsens hemsida. Där har följande 

sökord använts: boendestöd, boende, funktionsnedsättning, funktionshinder, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, delaktighet. 

Övrig litteratur är kurslitteratur som använts under utbildningens gång. 
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7 Resultat och analys 

Uppsatsens syfte var att undersöka och analysera hur insatsen planeras och genomförs i 

praktiken, när en individ med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning flyttar till ett gruppboende 

eller påbörjar en insats med boendestöd. Syftet var också att undersöka och analysera hur dessa 

individer görs delaktiga under insatsens inledande skede. Följande frågeställningar ställdes: Hur 

planeras och genomförs starten av insatsen i praktiken? Vilken medvetenhet har personalen om 

att skapa förutsättningar för delaktighet och vilka utmaningar för individers delaktighet finns? 

I detta kapitel kommer vad jag kommit fram till för resultat att redovisas under följande 

rubriker: Hur planeras och genomförs starten av insatserna i praktiken? Hur möjliggörs 

delaktighet? 

7.1 Hur planeras och genomförs starten av insatserna i praktiken? 

Nedanstående avsnitt utgår från den första frågeställningen om hur inflyttningen eller hur 

starten av insatsen planeras och genomförs i praktiken, när en individ med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning flyttar till ett gruppboende eller påbörjar en insats med boendestöd. Det 

empiriska materialet presenteras utifrån fem olika teman, vilka framkom under analysen av 

materialet. Avsnittet avslutas med att presenterade teman relateras till avsnittet i bakgrunden 

där lagen och Socialstyrelsens publikationer presenterades. 

7.1.1 Det börjar med ett beslut 

Enligt intervjupersonerna är det första som händer att enhetschefen får information från en 

handläggare. Handläggaren har fattat ett beslut om att en individ efter att den ansökt, ska få 

boendestöd eller flytta till ett gruppboende. Sedan förmedlar enhetschefen till personalgruppen 

att en ny individ är aktuell. Personalgruppen har då i uppgift att verkställa beslutet.  

De båda personalgrupperna som arbetar med boendestöd berättar att de får läsa handläggarens 

utredning och beslut. Det ger en grund för att förstå vad individen vill ha hjälp med. Den 

processen är inte aktuell för personalgruppen från gruppboendet, som berättar att de inte får 

möjlighet att läsa utredningarna innan. De framhäver detta som en brist. Anledningen till denna 

skillnad är att kommunen ungefär ett halvår tidigare, beslutat att all personal ska få läsa 

utredningarna, med samtycke från individen. Tidigare fick personalen inte läsa utredningarna. 

Sedan förändringen skett, har ingen ny individ flyttat in på gruppboendet. Medan 

boendestödspersonalen är mer vana vid det nya sättet, eftersom fler individer fått boendestöd 

sen det infördes. 

Alla tre personalgrupper tar upp att ibland går processen mycket snabbt från att de får reda på 

att en individ ska börja få boendestöd eller flytta in, tills att processen startar. Då finns inte alltid 

tid att läsa utredningar eller att göra någon planering i förväg.  

De individer som får boendestöd har ofta redan egna lägenheter, en del har precis flyttat in, 

andra har bott ett tag. De individer som flyttar till gruppboendet kan ha bott på olika ställen 
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innan. Det kan exempelvis ha bott hos sina föräldrar, på annat gruppboende eller 

behandlingshem. 

7.1.2 Möten och planering innan flytt eller uppstart 

Intervjupersonerna beskriver hur de när de fått reda på att en ny individ ska få boendestöd eller 

flytta till boendet, tar kontakt med individen för ett första möte. Det första mötet syftar till att 

skapa en relation och påbörja en planering för hur det framtida stödet ska se ut. Detta illustreras 

genom följande citat från en baspersonal i boendestödsgrupp 1: 

IP3: Det är ju väldigt försiktigt i början. Att man pratar och ser och känner av lite hur, alltså 

att dom lär känna oss och får förtroende och sådär. Sen så börjar man och titta på vad de har 

för behov och utgår ifrån dem.  

Båda boendestödsgrupperna förmedlar att de vid det första mötet utgår från utredningen i den 

plan de gör, för att ha en grund att stå på. De utgår ifrån varje individ och dess behov, de 

poängterar att de utgår ifrån individens vilja.  

Gruppboendet däremot har vid de inflyttningar som skett inte haft någon utredning att utgå 

ifrån. De berättar att de utgår från individen, men att de har en rad olika dokument med frågor 

rörande individens bakgrund och kunskaper. Frågorna är samma för alla som flyttar in. Ibland, 

om det finns tid och möjlighet åker de och träffar individen. De uppfattar att om de har fler 

träffar med individen innan inflyttningen blir det en bättre process. Något som följande citat 

från en baspersonal från gruppboendet visar: 

IP6: Ju mer man hinner åka och träffa personen innan och så, ju bättre är det. Men det är 

inte alltid som det hinns med. 

Det kan också vara så att individen kommer på studiebesök, innan den bestämmer sig för att 

flytta in. De berättar också att det är viktigt att individen får ställa frågor om saker de undrar.  

För att börja göra en planering berättar en boendestödsgrupp att de vid det första mötet kan ha 

med sig mallar och förslag på olika scheman, som de kan använda. För att ta reda på vad 

individen vill, ställs frågor. Det beskrivs som ett detektivarbete att få fram hur individerna vill 

ha det. Vidare tar personalen upp att de är noga med att få in tider som passar individen, så att 

inte livet med daglig verksamhet, sysselsättning, fritidsintressen och liknande påverkas. 

De båda boendestödsgrupperna berättar att de har en broschyr som de lämnar ut till nya 

individer som de ska ge stöd. Broschyren innehåller bland annat namn och kontaktuppgifter till 

personalen, en beskrivning av vad boendestöd är samt olika aktiviteter de erbjuder. 

Gruppboendet däremot har ingen broschyr, men de framhäver att det är något de vill ta fram. 

Alla personalgrupper förmedlar att det kan vara så att individen i början, behöver få mer 

information om vad boendestöd eller att bo i gruppboende innebär. I en boendestödsgrupp 

framkommer att en del individer som inte har haft personal tidigare, har svårt att veta hur de 
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kan ta hjälp av personalen. Det kan också vara så att en del inte har kunskaper om att bo själv, 

med städ, tvätt och liknande, då får de börja arbeta därifrån. 

En personalgrupp från boendestödet berättar om en särskild problematik med individer inom 

neuropsykiatrin. Det rör sig om att veta hur de ska kommunicera med individen, eftersom 

diagnoserna kan vara samma, men individerna skiljer sig från varandra. Något som blir tydligt 

i följande citat från en baspersonal boendestödsgrupp 2: 

IP6: Men alltså för en med asperger så kan ju städschema i blockform vara kränkande, men 

det kanske inte är det för den andre. Så där är ju en utmaning att inte komma in med hela, allt 

jag har och jag kan ta till. Jag måste vänta tills jag verkligen ser. Är det här jag ska ha med 

mig blocket med städschemat? Är det här jag ska föreslå att köpa en whiteboard? Det är ju 

en utmaning. 

I planeringen och genomförandet av flytten eller starten av boendestödet understryker alla 

personalgrupper relationens betydelse. Den tas upp som en förutsättning för att kunna planera 

framåt och för att stödet framöver ska fungera. Vilket visar sig i följande citat från en 

baspersonal i boendestödsgrupp 1: 

IP3: Dom första två, tre gångerna är ju väldigt avgörande för hur, hur vi ska kunna jobba 

framöver, tillsammans. 

Båda boendestödsgrupperna berättar att de i början får gå försiktigt fram och att mycket handlar 

om att känna in. Det kan hända att stödet inte kommer igång från början, utan att relationen är 

viktigast att bygga upp först. 

För att skapa relationen berättar personalen från gruppboendet att det är viktigt att visa sig 

intresserad och utgå ifrån individens intressen. Ha ett respektfullt bemötande, lyssna på 

individen och få dem att känna sig sedda. De beskriver också att detta är en anledning till att de 

vill läsa utredningarna innan, för att det underlättar i relationsskapandet om de har 

bakgrundsinformation. Därmed minskas risken att ställa opassande frågor, samt att de får 

vetskap om individens intressen och kan utgå därifrån. Detta belyses i följande citat av en 

baspersonal från intervjun med personalen från gruppboendet: 

IP2: För det kan ju bli att vi ställer de mest dumma frågor då som inte alls blir bra, om vi inte 

har någonting. Det kan ju förstöra en hel relation. 

7.1.3 Genomförandeplanen 

Samtliga personalgrupper berättar om genomförandeplanen. Syftet med genomförandeplanen 

är bl. a som beskrevs tidigare att tydliggöra hur stödet ska se ut (Socialstyrelsen 2015). Den 

utformas så snart som möjligt. I gruppboendet kan det vara innan individen har flyttat in. I 

genomförandeplanen är det individen som ska få stöd som ger uttryck för hur den vill att stödet 

ska se ut. Det kan handla om praktiska saker som exempelvis tidpunkten när stödet ska ske. 

Men det kan även innefatta sådant som är viktigt för individen, som att personalen ska komma 
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i exakt tid eller att individen av någon anledning inte tar emot stöd från alla i personalgruppen. 

Genomförandeplanen innehåller även information om hur livet runt individen ser ut med familj, 

vänner, relationer, arbete och liknande.  

En av boendestödsgrupperna poängterar att det är viktigt att det blir som individen vill, eftersom 

alla är olika. Den andra boendestödsgruppen beskriver att det kan vara svårt för individen att 

själv veta vad det ska stå i genomförandeplanen. Då blir det personalen som ställer frågor kring 

individens kunskaper. Men det är viktigt att den görs tillsammans med individen.  

Ett problem tas upp av personalen vid gruppboendet. De berättar att det gärna vill att 

genomförandeplanerna ska utgå från individens önskemål. Men att det är svårt när det gäller att 

välja tider för stödet. När en ny individ ska flytta in i nu, så har den individen inte samma 

möjlighet som de andra haft att välja tider, eftersom personalen är upptagen. De förmedlar att 

för möjliggöra det, skulle de behöva ytterligare personal. 

Något som både den ena boendestödsgruppen och gruppboendet beskriver att de gör för att se 

om de uppfattat individen rätt är att de efter samtal kring genomförandeplanen, skriver en skiss 

på planen och sedan frågar individen om de uppfattat rätt. Detta visas i följande citat från en 

baspersonal i boendestödsgrupp 2: 

IP6: Jag menar jag brukar ju låta dem läsa igenom det, har jag uppfattat dig rätt? Ska det stå 

såhär? Är det okej? Att man dubbelkollar hela tiden, innan det skrivs ordentligt. 

Samtliga personalgrupper berättar att genomförandeplanen är ett dokument som kan ändras. De 

är särskilt noga i början med att göra uppföljningar och se hur genomförandeplanen fungerar 

eller om något behöver ändras. I början kan det vara mycket som ändras, individerna kanske 

inte riktigt vet hur de vill att stödet ska se ut från början. 

7.1.4 Andra personer i processen 

I planeringen och genomförandet av flytten eller starten av boendestödet finns ibland, även 

andra personer runt individen som är med i processen. Det kan vara familj, andra anhöriga, 

gode män, personal från tidigare boende, behandlingshem eller sjukhus. Nätverken beskrivs 

vara en trygghet för individen. Samtidigt framkommer att nätverkens åsikter och tankar om 

individen och dennes behov, inte alltid stämmer överens med det individen själv vill och anser 

vara sina behov. Personalen märker ofta skillnad i hur personer runt omkring beskriver 

individen och hur personalen sen upplever att det är. Det kan också vara så att individerna inte 

vågar säga hur det är när personerna runt omkring är med. Vilket beskrivs i ett citat från en 

baspersonal i gruppboendet: 

IP2: De säger en sak när anhöriga och gode män är med, för det vet de att de vill höra, men 

när de väl har flyttat in så, nä så vill inte jag ha det. Utan jag vill ha det såhär istället. 

Därför betonas vikten av individens självbestämmande, och att personalen är noga med att 

försöka få fram vad denne vill.  
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7.1.5 Utvecklingsområden 

Alla grupperna berättar om utvecklingsområden i relation till planeringen och genomförandet. 

För en boendestödsgrupp handlar det om att våga testa nya saker, att använda den kunskap de 

fått till sig via handledning och utbildningar. De poängterar också att de som personal behöver 

mer tid tillsammans. Det handlar också om att de vill använda modern kommunikationsteknik 

mer, så som smartphones och surfplattor, mer. Något de menar att många nya individer som får 

boendestöd ger uttryck för att vilja använda. Detta belyses genom följande citat från en 

baspersonal i boendestödsgrupp 1: 

IP5: Det märker man på de ungdomarna vi får in, att de vill ju faktiskt kommunicera mycket 

på det sättet, för att det är lättare för dom. Och det är ju någonting som vi måste bli bättre på 

och vi måste ta till oss det. 

Det beskrivs också som särskilt bra i relation till individer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Hindret för att använda denna teknik mer, är sparkrav som kommunen 

har.  Även den andra boendestödsgruppen tar upp tekniken som något de önskade mer av, men 

även här sätter sparkraven i kommunen stopp. Att tekniken är något som efterfrågas visas i 

följande citat från en baspersonal i boendestödsgrupp 2:  

IP4: Sen, tittar man i förlängningen så kanske man skulle ha något, någon iPad eller något, 

och göra något litet program om vad boendestöd kan göra, att dom får titta på en kort video 

så att dom får upp lite tankar. 

I en boendestödsgrupp kommer också förslag på att de nya individer som kommer skulle kunna 

ha förberett sig innan första mötet. Genom att skriva ner vad de vill ha hjälp med och vad som 

är viktigt för dem. Så att initiativet kommer från individen och inte ifrån personalen. Detta 

skulle kunna göras genom ett papper med olika förslag som individen får med sig redan hos 

handläggaren. 

På gruppboendet önskar personalen att kunna träffa individen fler gånger innan flytten. De 

berättar att det skulle underlätta att veta hur individen bor innan och hur det fungerar där. För 

att kunna göra det bra på det nya stället. De ger förslag på att individen ska få träffa personalen 

mer innan och skapa en relation. Men också att individen skulle få möjlighet att komma till 

gruppboendet flera gånger innan individen flyttar in. 

7.1.6 Planering i praktiken i förhållande till Socialstyrelsen 

Personalens berättelser om planering och genomförandeplaner, har flera likheter med det som 

framkom i bakgrundsavsnittet om vad lagen och Socialstyrelsen uttrycker kring området. Det 

visar sig genom personalgruppernas förmedling av hur det går till med planering för stödet och 

upprättande av genomförandeplaner. Där det först sker en planering i möten med individen, 

innan den slutgiltiga genomförandeplanen skrivs. Det ligger i linje med hur Socialstyrelsen 

(2014 a) beskriver att en genomförandeplan har två delar. Den första genom planering, den 

andra när själva planen görs. Något personalgrupperna också poängterar är att de är noga med 
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att göra uppföljningar i början. Vilket även Socialstyrelsen lyfter fram som en viktig aspekt. 

Ytterligare likheter är att personalgruppen flera gånger framhäver att all planering ska utgå ifrån 

individens perspektiv och vilja, att det är betydande att individen får information och förstår 

samt att relationen är viktigt. Detta lyfter även Socialstyrelsen fram som betydelsefullt (2014 a; 

2014 b; 2015).  

En annan väsentligt aspekt Socialstyrelsen (2014 a) lyfter fram, är att fråga individen om denne 

vill vara med i planeringen. Det är något som personalgrupperna inte pratar om, och kan därför 

sägas skilja sig från Socialstyrelsen. Samtidigt betonar personalgrupperna genomgående 

individens vilja och självbestämmande. Vilket kan innebära att de ställer liknande frågor, även 

om detta inte är något som framkommer i intervjuerna. 

7.1.7 Sammanfattning 

Processen börjar med att en individ får ett beslut, vilket går vidare till personalgruppen. Här 

poängteras utredningen som en viktig utgångspunkt i den fortsatta processen. I början träffar 

individen personalen för att planera stödet. Här läggs vikt vid att skapa en relation, något som 

är viktigt för stödet ska bli så bra som möjligt. Individens perspektiv och vilja är hela tiden i 

fokus. Ibland behöver individerna mer information om vad det innebär att få stöd. I planeringen 

av stödet har upprättandet av genomförandeplanen en stor roll. I relation till hur planeringen 

genomförs framträder flera likheter med Socialstyrelsens publikationer. En annan betydande 

aspekt i planeringen och genomförandet är individens nätverk, deras medverkan kan vara både 

positiv och negativ. Vidare beskrivs utvecklingsområden där önskemål om att använda mer av 

den moderna kommunikationstekniken, framträder tydligt.  

7.2 Hur möjliggörs delaktighet? 

Den andra frågeställningen handlar om vilken medvetenhet personalen har om att skapa 

förutsättningar för att individer görs delaktiga i insatsens inledande skede och vilka utmaningar 

personalen är medvetna om för att dessa individer ska bli delaktiga. För att analysera 

personalens medvetenhet har empirin analyserats med utgångspunkt i Molins (2004) 

begreppsanalys med matriser om delaktighet. Detta kommer presenteras genom att använda den 

första matrisens former av delaktighet på det empiriska materialet. Matrisens delar kommer 

fungera som rubriker nedan. Några former av delaktighet presenteras tillsammans, då de ligger 

varandra nära, något som också Molin poängterar. Den domän vi kommer befinna oss i är att 

påbörja en insats. Även den andra matrisen med förutsättningar för delaktighet, kommer att 

användas genom att de externa och interna förutsättningarna tillförs, där de har varit möjliga att 

urskilja i det empiriska materialet. 

I teorikapitlet fördes ett resonemang om att teorin här prövas i ett annat sammanhang än vad 

den ursprungligen utarbetades för att användas i. I sin ursprungsform utgår den till viss del ifrån 

individers subjektiva upplevelser. I den här studien används den på personalens utsagor, på 

vilket sätt de är medvetna om olika former och förutsättningar för delaktighet. Det medför att 

vissa aspekter av teorin som de subjektiva aspekterna och de interna förutsättningarna, inte 

kommer att framträda tydligt.  
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Vidare knyts empirin i denna del till aktuell forskning. I någon mån socialpedagogik. Samt på 

några ställen även till det som presenterades i bakgrundskapitlet om lagen och Socialstyrelsen. 

Rubrikerna kommer som ovan nämnts, utgå ifrån Molins matriser. De två sista rubrikerna 

skiljer sig dock från detta. De handlar om sammanfattande resonemang kring delaktighet i 

relation till den analys som gjorts. 

7.2.1 Aktivitet och engagemang 

Molin (2004) beskriver att aktivitet handlar om vad en individ gör. En typ av aktivitet där 

personalen visar medvetenhet om att delaktighet kan bli möjlig, är genomförandeplanerna. Där 

beskrivs individerna vara med och tala om på vilket sätt de vill att den ska utformas. Det kan 

innefatta drömmar och planer för framtiden, som blir mål. Individerna har möjlighet att uttrycka 

särskilda behov och önskemål. Individernas aktivitet i genomförandeplanen kan följande citat 

från en baspersonal i boendestödsgrupp 2 illustrera: 

IP1: Sen kan ju även brukaren säga vilken dag som passar bäst, typ onsdag, då vill jag gå och 

handla. Så då är de ju delaktiga. 

Ytterligare aktiviteter personalen tar upp där delaktighet syns, är när de individer som ska flytta 

till gruppboendet kommer och hälsar på innan, för att se om de är intresserade av lägenheten 

och se hur gruppboendet ser ut.  

Det ovanstående stycket ger uttryck för personalens medvetenhet om individernas aktivitet, de 

ser att individerna gör någonting, som att delta i upprättandet av genomförandeplanen eller 

hälsa på innan flytten. Medan aktivitet handlar om vad en individ gör, menar Molin (2004) att 

engagemang handlar om hur en individ utför aktiviteten. Vidare menar han att en individs 

engagemang innefattar flera delar. Det rör sig om att individen ska vara medveten om, ha 

tillgång till och vara känslomässigt intresserad av det som engagemanget rör sig om. Detta rör 

sig till stora delar om subjektiva upplevelser och är därmed svårt att se i empirin vilken utgår 

ifrån personalens utsagor. Men personalen visar på medvetenhet om att relationen mellan 

individ och personal är viktig i dessa aktiviteter. Något som tyder på att de externa 

förutsättningarna, här blir synliga. Molin beskriver de externa förutsättningarna som vilken 

möjlighet omgivningen ger till delaktighet (ibid). 

7.2.2 Formell och informell tillhörighet 

Personalgrupperna visar medvetenhet om formell tillhörighet. De berättar i empirin att 

individerna som får boendestöd eller flyttar till gruppboendet, har fått beslut via en handläggare. 

Individerna har gjort en ansökan om insatsen de önskar, handläggaren har sedan fattat ett beslut. 

Beslutet ger individerna rätt att erhålla boendestöd eller boende. Att ha rätt till sin insats ligger 

i linje med det som Molin (2004) benämner formell tillhörighet. Den beskrivs som rättighet att 

delta. Den formella tillhörigheten tillskrivs individen av någon annan än individen själv. Det är 

således en objektiv form av delaktighet. Handläggaren är i detta fall den objektiva aspekt som 

ger individerna tillgång till den formella tillhörigheten, vilken är en form av delaktighet. 
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Men även om dessa individer formellt har rätten till boendestöd eller boende, så betyder det 

inte att individerna uppfattar sig som tillhöriga. Molin (2004) beskriver även en informell 

tillhörighet, vilken syftar till individens subjektiva känsla av tillhörighet. Det är något som kan 

skapas i samspelet mellan individ och personal. Utifrån personalens berättelser, kan några 

aspekter i empirin tyda på att personalen visar medvetenhet om den informella tillhörigheten. 

Då genom att de påtalar olika situationer där den informella tillhörigheten framträder och inte 

framträder. Under alla tre intervjuer berättar personalen att individerna inte alltid vet vad 

boendestöd eller att bo i gruppboende innebär. En personalgrupp från boendestöd, berättar att 

det märks skillnad på individer som haft personal innan och de som inte haft personal innan. 

Individer som tidigare haft personal vet till skillnad från de som inte tidigare haft det, hur de 

kan använda personalen. Detta tyder på att personalen som talar utifrån sina erfarenheter av 

arbetet är medvetna om den informella tillhörigheten. Deras utsagor kan tolkas som att de 

individer som vet vad stödet innebär, har den informella tillhörigheten. Medan de individer som 

inte vet det, inte har den informella tillhörigheten. Vilket följande citat från en baspersonal i 

boendestödsgrupp 2 visar: 

IP6: Det beror ju på lite om man har träffat på personal förut. Är det helt nytt med personal 

så är det inte lätt att veta. Vad ska jag använda dig till när du kommer? Alltså vad kan jag 

göra med en personal? För då har du ju ett nytt begrepp, vad är personal? Vad innebär det 

för brukaren? 

I denna form av delaktighet, informell tillhörighet, syns personalens medvetenhet, om de 

externa förutsättningar Molin (2004) tar upp, för att ge individerna möjlighet att uppfatta 

informell tillhörighet. Detta visar sig när personalen från båda boendestödsgrupperna berättar 

om den broschyr de lämnar ut till nya individer. Broschyren innehåller information om vad 

boendestöd är, kontaktuppgifter till personalen och information om aktiviteter. Personalen i alla 

grupper ger också möjlighet till informell tillhörighet. Genom att de ibland får förklara fler 

gånger vad det innebär ha boendestöd eller bo på gruppboende och vad personalen kan hjälpa 

till med. Följande citat från en baspersonal i boendestödsgrupp 1 ger exempel på detta: 

IP1: Man får ju träffas flera gånger, och kanske informera längre fram också vad boendestöd 

är, för alla tar ju inte in det direkt. Det blir ju så mycket, en ny person i ditt hem och allting. 

När personalen berättar om att de informerar flera gånger kan det också vara ett uttryck från 

dem att prata om de interna förutsättningarna för delaktighet. Något som Molin benämner som 

en individs vilja och förmåga att vara delaktig. Individerna kanske inte har förmåga eller vilja 

att uppfatta den informella tillhörigheten. Ytterligare en aspekt som visar på personalens 

medvetenhet om de externa förutsättningarna, kan ses hos personalen från gruppboendet. Där 

de berättar att det är viktigt att individerna känner sig välkomna och sedda. De ger därmed 

individerna möjlighet till informell tillhörighet. 

7.2.3 Autonomi/självbestämmande 

En särskilt framträdande del i empirin är individernas självbestämmande. Genomgående i alla 

intervjuer visar personalen på medvetenhet om betydelsen av individernas autonomi. Det är 
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något alla grupper lägger vikt vid. Det beskrivs att i planeringen av stödet, är utgångspunkten 

individens vilja, det är viktigt att det blir så som individen vill. Det understryks ofta att stödet 

som ges är frivilligt. Något som följande citat från en baspersonal i boendestödsgrupp 2 visar: 

IP8: Man får ju alltid tänka på att det är ju frivilligt hela tiden. Det är frivilliga insatser. Det 

gäller att alltid ha det i botten. 

Ovanstående stycke och citat som visar på personalens medvetenhet om individers 

självbestämmande ligger i linje med hur Molin (2004) använder begreppet autonomi. Det 

beskrivs som en individs möjlighet att bestämma över sig själv och fatta egna beslut. Aktuell 

forskning visar att begreppen självbestämmande och delaktighet kan vara svåra att skilja från 

varandra (Widerlund, 2007). Men genom Molins (2004) definition som används här, så beskrivs 

självbestämmande som en form av delaktighet.  

För att personalen ska säkerställa att de förstått individerna rätt, samt att stödet som ges som 

planerades vid inflyttningen eller starten av boendestödet är så som individerna vill, görs 

uppföljningar av genomförandeplanen. I den ena boendestödsgruppen och gruppboendet 

beskriver personalen att de först gör en skiss av en genomförandeplan och sedan frågar 

individerna om de uppfattat rätt. Inte förrän efter det skrivs den slutgiltiga genomförandeplanen. 

Som också kan ändras vid behov. 

En utmaning som beskrivs av personalgrupperna i förhållande till självbestämmande är att det 

kan vara svårt att veta vad individerna vill. Det är inte alla gånger som individerna själva alltid 

vet det heller. Individerna kan också ha svårt att själva uttrycka vad de vill. En del har lättare 

för det än andra. För att få fram individernas vilja ställs frågor. Detta kan belysas med följande 

citat från enhetschefen under intervjun med boendestödsgrupp 1: 

EC: Sen är det ett pussel att lägga, ett detektivarbete att göra någon delaktig, tänker jag 

också, för vad vill de ha hjälp med? Eller vad är deras mål? Hur vill de ha det? Det är inte 

alltid de kan uttrycka så enkelt med ord. Så att det är ju, vi startar någonstans någon gång 

och sen så blir det något, någon kartläggning eller något detektivarbete. 

Personalgrupperna från boendestödet visar också hur de utgår ifrån utredningen och beslutet 

för att få ingångar till att veta vad individerna vill med stödet de ansökt om. Personalgrupperna 

från gruppboendet som ännu inte haft någon individ som flyttat in sen de fått möjlighet att läsa 

utredningarna, lyfter fram att de vill göra det. Detta är något som ligger i linje med resultat från 

aktuell forskning. Där personal beskriver att de för att möjliggöra personers önskningar och 

därmed delaktighet, skulle behöva mer information om individerna (Widerlund, 2007).  

Utmaningen personalen lyfter fram kan ses som ett uttryck för personalens medvetenhet om 

både de interna och externa förutsättningarna för delaktighet Molin (2004), tar upp i sin andra 

matris. Alltså huruvida individerna har vilja och förmåga att vara delaktiga. Samt på vilket sätt 

de kan ge förutsättningar för delaktighet. Att individerna inte vet vilket deras behov är, samt 

deras svårigheter att uttrycka sin vilja kan handla om deras vilja och förmåga till delaktighet. 

Genom att ställa frågor samt att ha bakgrundinformation via utredningar, ger personalen 
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individerna möjlighet till delaktighet. Att inte ha en utredning, så som det sett ut för personalen 

på gruppboendet, blir däremot en begräsning för individernas delaktighet. Brist på information 

är också något som Widerlund (2007), lyfter fram i aktuell forskning som ett hinder för 

delaktighet.  

Ytterligare hinder för självbestämmande och delaktighet i relation till de beslut som fattats, lyfts 

fram i Anderssons (2009) forskning om boendestöd. Där beskrivs att det kan uppkomma 

svårigheter när beslutet som fattats är noga preciserat. Problem kan då uppstå om individen 

använder självbestämmande och inte vill göra planering exakt efter beslutet. Denna problematik 

är dock något som inte tas upp i empirin i den här studien.  

Personalens medvetenhet om de externa förutsättningarna synliggörs också i denna form av 

delaktighet på ytterligare ställen. I de båda intervjuerna från boendestödsgrupperna lyfts 

personalens samarbete fram under flera tillfällen i intervjuerna. Personalen där berättar att de 

tar hjälp av varandra och diskuterar när de har svårt att veta hur de ska arbeta för att få fram en 

individs vilja. Nedanstående citat från en baspersonal i boendestödsgrupp 1 belyser detta: 

IP1: Vi pratar ju väldigt mycket och reflekterar i vår arbetsgrupp. Dagligen alltså, över små 

situationer och sådär. Vi är liksom ödmjuka inför varandra också. Man kan be om hjälp, jag 

gjorde såhär, det kändes inte riktigt bra, har du någon idé om hur man kan göra? Det är 

superviktigt. 

En skillnad mellan de båda grupperna är att den ena gruppen berättar att de har tid att prata med 

varandra i gruppen. Medan den andra gruppen tar upp det som ett utvecklingsområde, att de 

behöver mer tid för att kunna prata med varandra. Att personalens samarbete kan påverka 

individen är något som också synliggörs i aktuell forskning. En studie visar hur en 

personalgrupps väl fungerande samarbete, fick en pojke med autism och intellektuell 

funktionsnedsättning att må bra och utvecklas. Men när samarbetet inte fungerade bra, mådde 

pojken sämre. En anledning till att personalen samarbete inte fungerade bra var att personalen 

inte hade tid att prata med varandra (Hübel, Linder & Sivberg, 2008). Detta bör 

uppmärksammas för den personalgrupp som tar upp att de behöver mer tid att prata med 

varandra. 

Personalens samarbete är något som intervjun från gruppboendet inte uppmärksammar. De tar 

däremot upp begränsningar i relation till individernas självbestämmande. Det rör sig om att 

individerna inte alltid har möjlighet att få välja tider när de ska få stöd. Vilket visas i följande 

citat av en baspersonal i intervjun från gruppboendet: 

IP5: Det är ju inte så lätt att välja och vraka så som man önskar. Det finns väldigt få tider, 

och då är det de som finns man får ge till henne, och så får hon tacka ja eller nej, annars 

kanske man inte kan bo här. Eller att vi pratar med vår chef och får mer personal i så fall. 

Molin (2004) menar att externa förutsättningar för delaktighet också kan finnas genom 

organisationen. Möjligheten att välja tider lyfts fram av personalen som ett problem i 

organisationen, de menar att de behöver mer personal. Här begränsar organisationen förut-
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sättningarna för delaktighet, snarare än möjliggör dem. Detta ligger i linje med hinder för 

delaktighet och självbestämmande som beskrivs i aktuell forskning. Widerlund (2007) 

beskriver i likhet med Molin (2004) att organisationen kan vara en begränsande faktor för 

delaktighet. Blomberg (2006) tar i likhet med denna studies empiri, upp hur individers 

delaktighet begränsas när de inte hade möjlighet att få hjälp på de tider de ville. 

Vidare tar personalen från gruppboendet upp att individerna när de flyttar dit inte alltid vet att 

de får bestämma själva. Det är något som personalen får berätta för individen. Detta är något 

som bör uppmärksammas, särskilt med tanke på vad lagen säger om självbestämmande. 

Gruppboendet lyder under LSS, där individens självbestämmande betonas (LSS 6§). 

Individerna borde därmed när de ansöker om stödet få information om deras rättigheter att 

bestämma själva. Hur detta ser ut för de individer som personalen syftar på, visar dock inte 

empirin. 

Att självbestämmande är viktigt också ur ett socialpedagogiskt perspektiv är något som också 

Madsen (2006) poängterar. Där han tar upp olika diskurser som sätt att tänka kring 

socialpedagogiken. I en av dessa diskurser, vilken han benämner förhandling. Menar han att 

socialpedagogik utgår ifrån individuella behov. Utgångspunkten där är vad individen själv vill 

och önskar.  

7.2.4 Makt 

Molin (2004) menar att makt kan förstås på flera olika sätt. Men han förmedlar en definition av 

makt som handlar om, att den som i ett socialt sammanhang har möjlighet att få igenom sin 

vilja, har makt. Vidare förs ett resonemang om att en maktaspekt inte alltid finns med i 

delaktighet, men att den kan göra det. I empirin i denna studie visar sig makt på flera sätt i 

relation till delaktighet. Makt har alltså här en viktig betydelse. Personalgrupperna visar 

medvetenhet om den maktposition de har. Detta görs genom att de berättar att de har 

möjligheten att bestämma över individerna. Möjligheten finns genom att de skulle kunna vinkla 

frågor och där igenom få individerna att göra saker de inte vill. Men personalen använder inte 

makten så, eftersom de vill att individerna ska få bestämma själva. Personalen är medvetna om 

makten de har, men använder den inte för att få individerna att göra som de, personalen vill, de 

lyssnar istället på individerna. Det tycks vara ett uttryck för en vetskap om, att de genom externa 

förutsättningar kan ge individerna möjlighet till delaktighet. Följande citat av en baspersonal i 

gruppboendet visar ett resonemang kring hur de förhåller sig till makt: 

IP4: Alltså jag kan bestämma vad alla ska göra, men det kanske inte är vad de vill. Och det 

kanske inte är det som boostar dem som person, om de ska göra något som de inte kan eller 

inte tycker om. 

En personalgrupp från boendestödet resonerar också kring att individerna kan välja att inte ta 

emot hjälp om de känner att personalen inte lyssnar på dem. Detta visar att de är medvetna om 

att de inte bara är de som personal som kan ha makt, utan även individerna. Något som också 

Molin (2004) tar upp i relation till självbestämmande och makt. Där han menar att möjligheten 

att bestämma själv också innefattar möjligheten att välja att inte vara delaktig, en typ av 
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egenmakt. Denna egenmakt visar personalen att de ser, när de berättar att det ibland kan vara 

svårt att se på när individerna bestämmer själva. När individerna fattar beslut som personalen 

inte uppfattar vara bra. Samtidigt som personalen också ger uttryck för en förståelse för att 

individerna har rätt att bestämma själva. Aktuell forskning visar resultat som också handlar om 

personalens syn på självbestämmande och delaktighet. På ett gruppboende för personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar uttrycker personalen en rädsla för att individerna ska ta 

makten om de får för mycket självbestämmande och delaktighet. Samtidigt som personalen 

menar att det är viktigt att individerna får vara med och bestämma (Widerlund, 2007). Här finns 

både skillnader och likheter med denna studie. Skillnaderna finns genom att personalen i denna 

studie inte visar någon rädsla att individerna ska ta över makten. Utan snarare en rädsla att 

individerna ska fatta beslut som ger negativa konsekvenser. Likheterna ligger i att personalen i 

någon mån uttrycker en önskan att kunna styra individernas självbestämmande. Även om 

personalen i denna studie tydligt visar att de inte gör det. 

En annan typ av makt personalen är medvetna om och som visar sig i samtliga intervjuer. Det 

är när familj, anhöriga, gode män eller tidigare personal har starka åsikter om vilket stöd 

individen ska få. Detta gör att individernas möjligheter att själva uttrycka hur de vill ha det 

begränsas, för de lyssnar ofta på omgivningen. Det visar också att personalen även här är 

medvetna om det Molin (2004), beskriver som externa förutsättningar för delaktighet. 

Nätverket kring individen blir en begränsande extern förutsättning för delaktighet. Medan 

personalgrupperna använder externa förutsättningar som en möjlighet att göra individerna 

delaktiga. Det görs genom att de jobbar mycket med att; se individen, inte lyssna så mycket på 

dem runt omkring samt försöka stärka individernas självbestämmande. Problematiken med 

anhörigas makt visar sig i ett citat från en baspersonal i intervjun från gruppboendet:  

IP2: De säger en sak när anhöriga och god män är med, för det vet de att de vill höra, men 

när de väl har flyttat in så, nä så vill inte jag ha det. 

Citatet ovan visar också på att personalen ser de interna förutsättningarna för delaktighet. Vilka 

enligt Molin (2004) syftar till individernas vilja och förmåga till delaktighet. När individerna 

säger ifrån till personalen hur de egentligen vill ha det. Visar de både vilja och förmåga att vara 

delaktiga. Det visar även på makt och självbestämmande. 

Aktuell forskning visar att det är vanligt att föräldrar och anhöriga oroar sig och funderar kring 

hur deras barn med autismspektrumdiagnoser ska få det när de flyttar hemifrån. De menar att 

informationen om hur deras barn ska få det är bristfällig. De eftersöker mer information och 

planering för deras barn (Graetz 2010; Harker 2004). Forskningen uppmärksammar också att 

stödet är bra är bra när barnen är i skolåldern. Men när de blir vuxna finns inte samma stöd 

(Graetz 2010; Howlin et al 2004; Eaves & Ho 2008). Detta kan tolkas som en anledning till 

nätverkens användande av makt. Om de under individernas uppväxt eller i andra sammanhang 

känt oro för individernas framtid. Så kan makten de använder vara ett uttryck för denna oro. 

Detta kan ett citat från baspersonal och enhetschefen från intervjun med boendestödsgrupp 1 

visa:  
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IP3: De tror ju själva föräldrarna, att de gör det bästa för brukaren då, men så är det ju 

egentligen inte. 

EC: Ja, föräldrarna gör så gott de kan. 

Samtidigt bör det tas i beaktande att den ovanstående forskningen är internationell, vilket 

betyder att det kan skilja sig ifrån hur det ser ut i Sverige. En svensk studie visar resultat som 

skiljer sig från ovanstående. Där involverades föräldrar till barn med intellektuella funktions-

nedsättningar både i planeringen och processen när barnen skulle flytta till ett boende. Det visar 

dock på en annan problematik som ligger i linje med denna studies empiri. Nämligen att 

föräldrarnas medverkan i planeringen och processen gjorde att barnens egen vilja och syn på 

sina behov kom i skymundan. Barnen fogade sig till föräldrarnas vilja. Vilket gjorde att deras 

självbestämmande och delaktighet begränsades (Olin, 2003). En skillnad i denna studie är när 

personalen berättar om hur individerna när nätverken inte är i närheten ger uttryck för sin vilja. 

7.2.5 Interaktion 

Interaktion beskrivs av Molin (2004) som ett ömsesidigt samspel mellan individen och 

omgivningen. Det är ett givande och tagande från båda parter. Betydelsen av interaktionen 

mellan individen och omgivningen, visar personalgrupperna medvetenhet om. När de vid flera 

tillfällen i intervjuerna berättar om hur viktig relationen mellan individ och personal är. Den 

framhävs som en förutsättning för att individerna ska kunna vara delaktiga. En förutsättning 

som enligt Molins (ibid) definition både är extern och intern. Extern genom att personalen ger 

möjlighet till interaktion. Intern genom individernas gensvar i interaktionen, som visar att de 

kan och vill vara delaktiga.  

Personalen berättar att i början när en individ ska få boendestöd eller flytta till gruppboendet 

läggs mycket tid på att skapa en relation. Personalen och individen behöver lära känna varandra 

och få förtroende för varandra. De poängterar att om relationen fungerar bra, så underlättar det 

för ett fungerande stöd. Även aktuell forskning om boendestöd visar liknande resultat. Att hur 

relationen mellan personal och individ uppfattas av individen är viktigt för hur stödet ska bli 

(Andersson, 2009).  

Personalen berättar också hur individerna får olika relationer till olika personer i 

personalgrupperna. Något som kan bero på hur personalen ger möjlighet till att interaktionen 

ska fungera, men också är beroende av individens vilja och förmåga. Följande citat från en 

baspersonal i boendestödsgrupp 2 visar hur arbetet med att skapa en relation kan se ut: 

IP8: Det är typ ett kodspråk, man får ju hitta koderna. Det gäller att kittla för att få fram dem. 

Då kan det göra underverk. 

Personalen från gruppboendet beskriver att ju mer de hinner träffa en individ innan den flyttar 

till boendet och skapa en relation, desto lättare går planeringen. De berättar att relationen skapas 

genom att de som personal visar intresse för individerna och bemöter dem respektfullt. Det 
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visar på deras medvetenhet om att de har möjlighet att ge individen förutsättningar till 

delaktighet. 

I delen om autonomi och självbestämmande, nämndes Madsens (2006) resonemang om olika 

diskurser att tänka kring i socialpedagogiken. I diskursen han benämner förhandling, betonades 

betydelsen av självbestämmande. Men något som också tas upp där, är dialogen och relationen 

mellan hjälpgivare och hjälptagare. Vilket betonas som en viktig del i socialpedagogiken. Hur 

hjälpen eller stödet ska se ut, ska inte i förväg bestämmas av hjälpgivaren, utan hjälpgivare och 

hjälptagare ska tillsammans utifrån hjälpgivarens önskemål definiera hur det ska se ut. Det som 

visat sig i denna studie är att personalgrupperna ligger i linje med Madsens (2006) resonemang 

om socialpedagogik och Molins (2004) definition av delaktighet.   De ser alla relationen mellan 

personal och individ som en viktig del.  

7.2.6 Slutsats om delaktighet i relation till Molins matriser 

I ovanstående textavsnitt har empirin presenterats i relation till Molins (2004) båda matriser av 

delaktighet. Former av delaktighet samt förutsättningar för delaktighet. I början av avsnittet 

beskrevs att utgångspunkten för analysen är huruvida det var möjligt att utläsa i det empiriska 

materialet att personalen är medveten om de former av delaktighet som matrisen innehåller. 

Molin hävdar att begreppet delaktighet har både subjektiva och objektiva aspekter. I analysen i 

den här studien framkommer både subjektiva och objektiva aspekter. Men de subjektiva 

aspekterna utgår ifrån det personalen upplever vara individens syn. Molin menar att det kan 

vara svårt att skilja ut vilka former av delaktighet som är subjektiva respektive objektiva. 

Aspekter från båda kan finnas i varje form. I denna studie framträder de objektiva aspekterna 

tydligt framförallt när personalen visar förståelse för betydelsen av deras roll. Det framkommer 

genom hela analysen hur de arbetar för att ge individerna möjlighet till delaktighet på olika sätt. 

Exempelvis genom att ställa frågor för att främja individens självbestämmande, arbeta för en 

fungerande relation och ge möjlighet att känna informell tillhörigt. Även andra objektiva 

aspekter framkommer som inte är beroende av personalen. Här syns den formella delaktigheten 

genom beslutet individerna fått, begränsningar för delaktighet genom organisationen, samt 

anhörigas makt som också kan vara begränsande. De subjektiva aspekterna av delaktighet visar 

sig i analysen genom personalens berättelser om hur individerna uppträder. Det visar sig bland 

annat i individernas aktivitet i genomförandeplanen, på vilket sätt de använder 

självbestämmande samt i personalens resonemang om individernas vilja och förmåga till 

delaktighet. 

Molins (2004) resonemang om objektiva aspekter av delaktighet är något som ligger i linje med 

hur Socialstyrelsen (2014 a) diskuterar kring delaktighet. Där i förhållande till hur individer kan 

göras delaktiga i arbetet med genomförandeplaner. Socialstyrelsen poängterar vad personalen 

kan göra för att möjliggöra delaktighet. Något som liknar Molins objektiva aspekt på 

delaktighet. Socialstyrelsen tar där emot inte upp individens roll i delaktighetsarbetet, det som 

Molin menar är den subjektiva aspekten på delaktighet.  

Molin (2004) menar att för att kunna prata om en individ som delaktig i den bemärkelse 

begreppsanalysen avser så bör flera former av delaktighet vara uppfyllda. Delaktighet är ett 
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dimensionsbegrepp med ytterligheterna minimal och maximal delaktighet. Där olika grader av 

delaktighet kan ses. Att vara minimalt delaktig innebär att endast någon form av delaktighet är 

uppfylld. Ju fler former av delaktighet som är uppfyllda ur både subjektivt och objektivt 

perspektiv, desto närmre maximal delaktighet. Med tanke på detta blir det svårt att i denna 

studie tala om fullständigt uppnådd maximal delaktighet. Dels för att de subjektiva delarna här 

ses ur personalens perspektiv, huruvida de är medvetna om dem. Men också för att alla former 

av delaktighet inte framträder tydligt, ett sådant exempel är engagemang. Men alla formerna 

och även förutsättningarna för delaktighet framträder i någon mån. Det är alltså flera former av 

delaktighet som framträder ur både subjektiva och objektiva aspekter. Det betyder att den 

delaktighet som framkommer i studien är närmre maximal delaktighet än minimal delaktighet, 

även om den inte är fullständigt maximal. Detta gör att jag i denna studie kan dra slutsatsen att 

delaktighet ur Molins definition framträder i studien (ibid). 

Aktuell forskning av Andersson (2009) visar ett intressant resonemang kring definitionen av 

delaktighet. Studien knyter an till Molins (2004) definition om minimal och maximal 

delaktighet. Andersson (2009) skriver om delaktighet i boendestöd för individer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Där beskrivs delaktighet som en norm. Vilket betyder stödet ska utföras 

av personal och individ tillsammans, för att individen ska anses delaktig. Men författaren menar 

att denna syn kan göra att stödet inte blir stödjande. Hon vill istället använda en definition där 

delaktighet kan vara att bara tacka ja till stöd. Den här senare definitionen har likheter med 

Molins (2004) resonemang om minimal delaktighet, vilken även den endast kräver någon form 

av deltagande. Anderssons (2009) definition av delaktighet som en norm närmar sig Molins 

resonemang kring maximal delaktighet. Där flera former av delaktighet bör finnas med. För 

denna studie gör detta att med Anderssons definition av delaktighet hade nästan allt som 

beskrivs i empirin tytt på att personalen såg individerna som delaktiga, eftersom individerna 

alltid deltar.  

Molins (2004) definition av delaktighet ger mot bakgrund av ovanstående resonemang en 

bredare och mer nyanserad bild av delaktighet. Både i förhållande till Anderssons (2009) 

definition av delaktighet, samt även Socialstyrelsens (2014 a) användning av begreppet. Molin 

(2004) pekar på en definition av delaktighet där flera dimensioner ingår, både subjektiva och 

objektiva aspekter samt olika former och förutsättningar för delaktighet. Andersson (2009) 

däremot föredrar en definition där en individ ses som delaktig bara genom att tacka ja till stöd. 

Socialstyrelsen (2014 a) betonar endast den objektiva sidan, men inte individens roll eller att 

delaktighet kan bestå av flera olika former. 

7.2.7 Användning av begreppet delaktighet 

Aktuell forskning visar att hur begreppet delaktighet används är beroende av tolkningen av 

begreppet som den som använder det gör (Widerlund, 2007). Resultat från aktuell forskning 

visar också att det kan vara svårt att använda begreppet i praktiken (Blomberg, 2006). Detta 

trots att personalen genom att delaktighet finns med som handikappolitiskt mål samt i 

lagstiftningarna, har till uppgift att förverkliga begreppet (Widerlund 2007; Blomberg 2006).  
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Detta resonemang kring begreppets förverkligande är intressant i relation till denna studie. Då 

resultatet genomgående efter analysen, visar på att personalen har en stor förståelse för 

begreppet delaktighet. De visar även på hur de i det vardagliga arbetet har förmåga att använda 

begreppet praktiskt. Här skiljer sig denna studies resultat emot vad den aktuella forskningen 

säger. Men denna studies resultat ligger i linje med något som togs upp i bakgrundskapitlet om 

vad lagen och Socialstyrelsen uttrycker. Där Socialstyrelsen också betonar personalens 

förverkligande av begreppet. De föreskriver att den personal som arbetar i verksamheter inom 

SoL och LSS, ska ha kunskap om och förmåga att använda lagarnas grundläggande värden 

(SOSFS 2014:2).  

Vidare skriver Socialstyrelsen (2016 a) att delaktighet i genomförandeplaner är något som kan 

förbättras. Detta mot bakgrund av att delaktighet är ett funktionshinderpolitiskt begrepp som 

Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att genomföra. Resultatet i denna studie visar dock 

till skillnad mot Socialstyrelsen att delaktighet i genomförandeplaner är något som fungerar 

bra. 

8 Slutdiskussion 

Syftet med studien har varit att med utgångspunkt hos personal, undersöka hur planeringen och 

genomförandet ser ut, när individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar flyttar till ett 

gruppboende eller påbörjar boendestöd. Det har också varit att undersöka personalens 

medvetenhet om hur förutsättningar skapas för att dessa individer görs delaktiga under 

processen, från att personal får reda på att ett beslut har fattats tills individen får det i beslutet 

avsedda stödet, samt vilka utmaningar som finns för att möjliggöra individers delaktighet. 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till syfte och frågeställningar, där lyfts även 

bakgrunden fram om vad lagen och Socialstyrelsen uttrycker. Vidare diskuteras studiens 

relevans för socialpedagogiskt arbete. Sedan kommer ett avsnitt om studiens förtjänster och 

brister. Till sist ges även förslag på vidare forskning. 

8.1 Lagen och Socialstyrelsen 

I bakgrundskapitlet presenteras vad lagen och Socialstyrelsen uttrycker om att flytta till boende 

eller påbörja boendestöd samt delaktighet i relation till det. Det har varit viktiga utgångpunkter 

för att förstå i vilken kontext det undersökta området befinner sig i samt för att kunna bearbeta 

materialet. 

Varken lagstiftningen eller Socialstyrelsen ställer upp några riktlinjer som vänder sig direkt till 

hur en process skulle kunna se ut när en individ med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd. Men det går att skönja en liten vägledning.  

I lagen presenteras vem som har rätt till stöd och på vilka grunder besluten fattas. Lagen visar 

också mål om hur stödet ska ges, där individens självbestämmande betonas. 



44 

 

Socialstyrelsen har gett ut en del publikationer, som kan härledas till flytt och påbörjan av 

boendestöd. De ger ledning för hur beslutsprocessen ska gå till, och hur det ska se ut när beslutet 

ska utföras. Men detta ges information om i termer om vad som ska dokumenteras och vänder 

sig inte direkt till hur starten av en insats ska ske i praktiken. Socialstyrelsen lägger vikt vid 

genomförandeplanen som bör upprättas i samband med att en individ påbörjar en insats, där 

individens delaktighet betonas. Men även här utgår de ifrån vad som bör dokumenteras. Något 

som skiljer sig är att Socialstyrelsen gett ut ett kunskapsstöd där de tar upp på vilket sätt en 

individ kan göras delaktig i genomförandeplanen. Detta är dock ingen direkt riktlinje, utan 

endast ett stöd. Något som lyser igenom både i lagstiftning och Socialstyrelsens publikationer 

är att individens vilja och behov ska vara i fokus. 

Det lagen och Socialstyrelsen uttrycker, kan efter denna redogörelse tyckas vara en svag 

vägledning. Det finns inga tydliga riktlinjer som vänder sig direkt till hur personal kan gå 

tillväga i planeringen och genomförandet, när en individ flyttar till ett boende eller påbörjar 

boendestöd. 

8.2 Planeringen och genomförandet i praktiken 

Alla tre personalgrupper visar en liknande bild av hur planeringen och genomförandet går till. 

Processen börjar genom att ett beslut fattas. Därefter sker möten med individen för att ta reda 

på vad individen vill med stödet. Mötena blir en planering för det framtida stödet. Planeringen 

mynnar sedan ut i en genomförandeplan. 

I planeringen med individerna framhävs relationens betydelse. Det verkar vara en grund för att 

planeringen och genomförandet ska ske på ett sätt som gynnar individen.  

Personalgrupperna visar att de har arbetsformer för att få fram varje individs vilja och behov. 

Det beskrivs som att det inte alltid är lätt att få fram vad en individ vill. Men genom att prova 

sig fram med olika metoder så brukar det gå bra. Det kan handla om ställa frågor, men mycket 

handlar också om att känna in för varje individ vad som är rätt. På gruppboendet utgår 

personalen alltid ifrån samma frågematerial, men de menar att individen ändå alltid är i fokus.   

Det som framkommer i empirin om hur processen planeras och genomförs i praktiken, visar att 

trots lagens och Socialstyrelsens svaga vägledning i hur processen ska gå till. Så verkar det ändå 

i praktiken vara en process som fungerar. Personalen ger uttryck för att veta hur de ska planera 

och genomföra en inflyttning eller starten av ett boendestöd. Det verkar vara en naturlig del i 

deras vardagliga arbete. De ger inte uttryck för att sakna vägledning. Gemensamt för både det 

som lagen, Socialstyrelsen och personalen berättar är att individen och dess självbestämmande 

ska vara i fokus. Intressant är också att samtliga personalgrupper har idéer om hur de skulle 

kunna utveckla sitt arbete när personer flyttar till ett gruppboende eller påbörjar boendestöd. 

Det kan ses som ett uttryck för personalens engagemang och vilja att göra processen så bra som 

möjligt för individerna. 

En reflektion är huruvida en starkare vägledning från lagen och Socialstyrelsen skulle förbättra 

planeringen och genomförandet. Personalen betonar relationens betydelse och att det många 
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gånger handlar om ett inkännande. Detta är något som kanske inte kan förbättras genom skrivna 

riktlinjer, utan snarare är en fråga om personalens kompetens och erfarenheter. Vidare betonar 

också både personalen, lagen och Socialstyrelsen att individens självbestämmande ska vara i 

fokus. En starkare vägledning hade kanske begränsat självbestämmandet. Samtidigt skulle en 

starkare vägledning kunna göra att individer tillförsäkras en viss nivå på det stöd som ges i 

planeringen och genomförandet. Stödet skulle också bli liknande oavsett kommun. I den här 

studien ger personalen inte uttryck för att sakna vägledning, men å andra sidan är det endast tre 

personalgrupper som kommit till tals. Gruppboenden och boendestöd finns över hela landet, 

och det kan vara så att andra personalgrupper saknar vägledning. En ytterligare tanke är att 

riktlinjer skulle kunna ge målgruppen och anhöriga mer tydlighet i vad som ska hända vid en 

flytt eller påbörjan av boendestöd.   

8.3 Delaktighet och utmaningar i det delaktighetsfrämjande arbetet 

Avsikten var att ta reda på vilken medvetenhet personal har om att skapa förutsättningar för att 

individer görs delaktiga, samt vilka utmaningar som finns i det arbetet, när individer flyttar till 

gruppboende eller påbörjar boendestöd.  

Delaktigheten i empirin presenterades med utgångspunkt i Molins (2004) matriser om 

delaktighet. Där fokus har legat i på vilket sätt medvetenhet om dessa former och förutsättningar 

för delaktighet har kunnat ses i personalens utsagor. I empirin framträdde att hur individer görs 

delaktiga i processen visar sig på flera olika sätt. Personalens visade medvetenhet om alla 

Molins former och förutsättningar för delaktighet. Några av formerna, främst hur delaktighet i 

aktivitet och engagemang visar sig, var svårare att se i materialet. Även personalens medveten-

het om individernas vilja och förmåga har i viss mån varit svåra att urskilja. Detta är kanske 

inte något som förvånar, då de rör sig om individens subjektiva förutsättningar för delaktighet. 

Den mest framträdande formen av hur individer görs delaktiga, som personalen visar 

medvetenhet om, är individernas självbestämmande. Det är något som poängteras genom-

gående i alla intervjuer. Där fokuseras mycket på hur personalen kan möjliggöra att individernas 

vilja verkligen kommer fram. Detta görs bland annat genom att ställa frågor. Att själv-

bestämmandet framträder tydligt ligger också i linje med vad lagen och Socialstyrelsen visar 

som viktigt. Självbestämmandet ligger nära resonemanget om makt, där individernas 

självbestämmande kan ses som en egenmakt. Vidare viktiga fynd för hur individer görs 

delaktiga är betonandet av relationen mellan individ och personal. Samt att personalen vill få 

individerna att känna tillhörighet. 

Personalens möjliggörande av delaktighet visar sig i relation till samtliga delaktighetsformer. 

Möjliggörandet kopplas an till Molins andra matris om förutsättningar för delaktighet. Där 

omgivningens möjliggörande benämns som externa förutsättningar. Detta är alltså något som 

visar sig tydligt genom hela analysen. En slutsats är därmed att personalens möjliggörande är 

avgörande för hur individer görs delaktiga i processen. En annan slutsats som också nämndes i 

resultatkapitlet är att jag kan konstatera att delaktighet ur Molins definition framträder i studien. 

Den delaktighet som syns är inte fullständigt maximal, men genom att flera former och 
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förutsättningar kan identifieras, är den delaktighet som kommer till uttryck närmre maximal än 

minimal delaktighet.   

En ytterligare intention med studien var att titta på vilken medvetenhet personalen har om vilka 

utmaningar som kan finnas för att skapa förutsättningar för delaktighet. Utmaningar kan ses i 

olika former av delaktighet i empirin. Några utmaningar för att göra individer delaktiga 

framträdde i relation till organisationen. Där genom att personalen berättar att de behöver mer 

tid tillsammans. Samt att individerna inte alltid har möjlighet att bestämma vilka tider de vill 

ha stöd, på grund av personalens arbetsbelastning. En annan utmaning som kan kopplas till 

organisationen är att personalen från gruppboendet inte ännu fått möjlighet att läsa individernas 

utredningar innan de flyttade in. Vidare utmaningar fanns också genom omgivningen, där 

nätverken kring individerna begränsade individernas delaktighet, denna begränsning kan också 

ses som ett uttryck för makt. Dessa utmaningar som framträtt i organisationen och 

omgivningen, ligger i linje med aktuell forskning. Både Widerlund (2007) och Blomberg (2006) 

beskriver att hinder för att göra individer delaktiga, kan finnas i organisationen. Olin (2003) tar 

upp hur anhöriga kan vara ett hinder för individers delaktighet. 

Andra utmaningar som lyfts fram i empirin är de svårigheter personalen stött på i arbetet med 

att ta reda på vad individerna vill ha hjälp med. Individernas önskemål beskrivs som en 

förutsättning för att de ska kunna vara delaktiga. Utmaningen ligger alltså i att få fram deras 

vilja. 

En mer utvecklad analys av hur delaktigheten ser ut i processen, skulle kunna göras. Då igenom 

att utveckla domänen att påbörja en insats, som finns med i båda matriserna. Den skulle kunna 

delas upp i ytterligare domäner. Exempelvis före, under och efter. Detta är i likhet med hur 

Molin (2004) använder matriserna i sin studie. Den domän han utgår ifrån är skolan, men skolan 

delas upp i flera mindre domäner. En sådan analys i denna studie, hade tydligare visat hur 

delaktigheten ser ut i olika delar av processen när en insats startar. Dock hade en sådan analys 

krävt en studie av större omfång.  

8.4 Studiens betydelse för socialpedagogiskt arbete 

Madsen (2006) menar att funktionsnedsättning är ett av de huvudsakliga områden där 

socialpedagogiken kan användas. Detta gör att studien som har individer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i fokus är högst relevant för socialpedagogiskt arbete. Vidare tar 

Madsen också upp samhällets ansvar för att individer inte ska hamna i utanförskap, detta arbete 

bör ske i dialog med individerna.  

Gruppboende och boendestöd är två insatser där samhället ska ge individer med 

funktionsnedsättningar stöd. Det undersökta området kan ses som ett svar på hur arbetet med 

att undvika utanförskap kan ske i dialog med individerna. Alltså hur individer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar görs delaktiga i en process i deras liv, där samhället 

genom boende eller boendestöd ska ge dem stöd.  
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Resultatet har visat på att personalens arbete med att skapa förutsättningar för målgruppens 

delaktighet när det flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd är något som fungerar. 

Personalen är medvetna om olika sätt för att skapa förutsättningar för delaktighet. Under 

intervjuerna märktes att delaktighet var en viktig del i deras arbetssätt och något som de 

värdesatte i sitt arbete. Sedan visar resultatet också att det fanns en del utmaningar i arbetet med 

att skapa förutsättningar för individers delaktighet. Dessa utmaningar fanns dels i det direkta 

arbetet med målgruppen, men också i organisationen och genom individernas omgivning. Att i 

denna studie uppmärksamma både det som fungerar och vilka utmaningar som finns i relation 

till arbetet med delaktighet, medverkar till att det socialpedagogiska arbetet kan utvecklas. Det 

behöver inte enbart gälla området funktionsnedsättningar, utan kan också användas på andra 

områden där socialpedagogiskt arbete utförs. 

Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en förhållandevis ny målgrupp, som 

växer. Vilket gör att det finns lite forskning på området. Detta är något som påpekas som en 

brist både i Sverige av Socialstyrelsen och i internationell forskning. Den kunskap som finns 

kring detta område, finns ute på fältet, bland personalen som arbetar i området. Den kunskapen 

bör tas tillvara på i forskningen. För att befästa kunskapen, sprida den vidare och där igenom 

ge målgruppen bästa möjliga stöd. Det är vad denna studie är en början på. 

8.5 Förtjänster och brister i studien 

Studiens förtjänster visar sig främst genom att ett område som det inte finns mycket forskning 

kring lyfts fram. Området rör processen där individer med neuropsykiatriska funktionsned-

sättningar påbörjar en insats med gruppboende eller boendestöd. 

En brist i förhållande till studiens genomförande är det som togs upp i under avsnittet om 

validitet. Där lyftes fram att de verksamheter där de intervjuade personalgrupperna arbetar, inte 

enbart utan bara till största del stöttar individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Även om intervjuerna varit inriktade på individer med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar så finns inga garantier för att intervjupersonerna i varje svar har haft det som 

utgångspunkt. 

Vidare är en förtjänst den delaktighetsteori som använts, där Molins (2004) begreppsanalys 

med matriser om delaktighet har använts i ett nytt sammanhang. Det har gett begreppet 

delaktighet i den här studien en bred definition. Samtidigt finns begränsningar med att använda 

teorin i denna studie, då alla aspekter av den inte kunnat ses så som teorin ursprungligen 

utformades för att användas. Det rör de aspekter som handlar om individers subjektiva 

upplevelser. För att få fram dem hade en metod där även individerna intervjuats behövts 

användas, men inom ramen för ett examensarbete på kandidatnivå ansågs inte det rymmas. 

Istället har en annan ingång använts, där personalens medvetenhet om hur de kan skapa 

förutsättningar för delaktighet analyserats. 

Att använda fokusgruppsintervjuer som metod har varit förtjänstfullt då de gett möjlighet att få 

många olika perspektiv och synpunkter. Vidare har metoden kunnat väcka tankar och 

uppmuntra till fortsatt diskussion hos personalgrupperna. 
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8.6 Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatt forskning på området skulle kunna ha ett liknande syfte. Men med individernas 

perspektiv som utgångspunkt. Detta för att tydliggöra de bitar som inte kom fram i denna studie. 

Det är trots allt individerna som ska få stödet. Deras perspektiv på om och hur de upplever sig 

delaktiga vid flytt till gruppboende eller påbörjan av boendestöd, skulle vara värdefullt. Detta 

för att ge personal som arbetar inom området kunskap om hur de kan arbeta på bästa sätt.  
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10 Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

 
Institutionen för individ och samhälle  

Socialpedagogiska programmet 

 

Hej! 

Mitt namn är Johanna Högemark, jag läser nu sista terminen på socialpedagogiska programmet, 

under denna termin ska jag skriva ett examensarbete. Området jag valt är, delaktighet när 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar flyttar till ett boende.  

Valet grundar sig i funderingar jag fick efter min praktik jag gjort under utbildningen, då jag 

upplevde att flytt var ett viktigt område. Att flytta kan vara ett stort steg för vem som helst. Men 

hur kan denna process se ut för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka 

utmaningar kan det innebära och hur kan en flytt organiseras så att personen känner sig 

delaktig? Det har också visat sig efter lite sökningar, att detta område är något som det inte 

finns så mycket forskning kring. Därför är området viktigt att belysa. 

Syftet med min studie är att ta reda på vilka rutiner det finns för när en person med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning flyttar till ett boende med någon form av stöd, och hur 

inflyttningen organiseras i praktiken. Finns det rutiner som alltid följs eller anpassar personalen 

inflyttningen utifrån personen som flyttar in? 

För att besvara detta syfte, söker jag nu tre olika personalgrupper att intervjua, från 

boenden där målgruppen finns. Det behöver inte vara boenden där det endast bor 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det viktiga är att målgruppen 

finns där samt att personalgruppen varit med när en person flyttat till boendet. Min 

önskan är att intervjuerna ska ske under vecka 16 och 17. 

Intervjuerna kommer ske i fokusgrupper, vilket innebär att jag agerar samtalsledare och ställer 

frågor kring ämnet som gruppen får diskutera. En intervju beräknas ta max 1 timme. 

Intervjuerna kommer att spelas in. Materialet kommer sedan transkriberas (skrivas ner 

ordagrant). De som kommer ha tillgång till materialet är jag och min handledare Bo Helsing. 

Materialet kommer förstöras när studien är godkänd. Namn på verksamhet och personer som 

deltar i studien kommer avidentifieras och blir alltså inte synliga i studien. Den färdiga studien 

kommer finnas tillgänglig på Högskolan Väst samt portalen DiVa.  

Det är viktigt att alla personer som deltar i intervjun ger sitt samtycke till att vara med. 

Deltagandet är helt frivilligt och går när som helst att avbryta. 



 

 

Är ni intresserade av att delta eller har frågor, så är ni välkomna att höra av er till mig! 

Vänligen 

Johanna Högemark   Handledare: Bo Helsing 

johanna.hogemark@student.hv.se   bo.helsing@hv.se 
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10.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Inledning 

 Visa informationsbrev och berätta kort om syftet. 

 Berätta varför jag valt ämnet; min VFU gjorde att jag fick upp ögonen för området. 

Valt ett område det inte finns så mycket forskat kring, det gör att er kunskap är 

värdefull, jag är intresserad av hur ni arbetar. 

 Det är NPF och delaktighet jag är intresserad av.  

 

 Berätta att jag kommer spela in, hur materialet kommer användas och vilka som 

kommer ha tillgång till materialet. 

 Den här intervjun är helt frivillig, om någon av er inte vill delta så är det helt okej. 

 Berätta hur intervjun kommer gå till, jag kommer ställa frågor som ni sedan får 

diskutera kring. 

 

Tema 1 – Organisering 

 Kan ni berätta hur det brukar gå till när en person med NPF flyttar hit eller när en 

person med NPF ska börja en insats med boendestöd? 

 Finns föräldrar/anhöriga med i processen? Vilken betydelse har de?  

Stödfrågor 

 NPF? (Om det också är andra, görs skillnad?)  

 Hur ser den första kontakten ut, vem eller vilka pratar ni med?  

 Följer ni några speciella rutiner? I så fall vilka?   

 Gör ni samma för alla eller anpassas det efter individen?  

 

Tema 2 – Delaktighet i processen  

 Hur gör ni för att personen med NPF som flyttar in eller påbörjar boendestöd, ska vara 

delaktig i processen?  

 Vad anser ni gynna delaktighet i processen? 

Stödfrågor 

 NPF? (Om det också är andra, görs skillnad?)  

 På vilket sätt blir personen delaktig? 

 Har ni delaktighet i åtanke under processen, på vilket sätt?  

 

 

 



 

 

Tema 3a – Delaktighet 

 Vad betyder delaktighet för er i ert arbete? 

 Delaktighet är ett begrepp som finns med i lagtext, riktlinjer och ofta pratas om i 

arbetet med personer med funktionsnedsättningar. Vilka utmaningar/svårigheter ser ni 

när det ska konkretisera begreppet i ert vardagliga (praktiska) arbete? 

 Vad kan vara bra/inte bra med delaktighet? 

Stödfrågor 

 Kan ni ge exempel på vad delaktighet kan vara? Gärna så konkret som möjligt, be om 

exempel 

 Är delaktighet alltid positivt?  

 

3b – Utmaningar med delaktighet  

 Vad ser ni för utmaningar i att göra en person med NPF delaktig i processen när 

personen flyttar hit eller ska påbörja boendestöd? 

 Upplever ni att personerna som ska flytta in eller ni ska börja ge stöd har förmåga och 

vilja att vara delaktiga?  

Stödfrågor 

 Hur kan personen ge uttryck för sina behov? Kan ni ge exempel? 

 Vad gör ni om personen inte vill vara delaktig? 

 NPF? (Om det också är andra, görs skillnad?)  

 

Tema 4 – Utvecklingsområden  

 På vilket sätt skulle ni kunna utveckla processen när en person med NPF flyttar hit 

eller påbörjar boendestöd, för att ytterligare ge förutsättningar för personens 

delaktighet? 

Stödfråga 

 Finns det andra sätt att jobba på? Vad skulle ni behöva för att kunna jobba på ett 

annat sätt? 

 

Avslutning 

 Finns det något ni vill tillägga? 

 Tacka för deltagandet! 
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