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SAMMANFATTNING 

Delaktighet i examensarbetet är olika grader av inflytande en individ eller grupper av 

individer har. Inflytande är information, konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande. 

Socialt stöd ingår i examensarbetet som teoretisk förankring. Det sociala stödet är betydande 

för delaktigheten hos individen. Västerås stad gjorde brukarenkäter under hösten 2017. 

Resultatet från enkäterna visade att delaktigheten hos individerna med funktionshinder var 

låg vid flera LSS-gruppbostäder och dagliga verksamheter. Därför började nämnder, 

förvaltningar och enhetschefer att arbeta med delaktighet som mål och mått vid deras 

verksamheter. Syftet med studien är att kvalitativt undersöka vad individer med 

funktionshinder anser att delaktighet är samt att undersöka individernas upplevelser av 

delaktighet vid LSS-gruppbostäder och dagliga verksamheter. En kvalitativ studie har 

genomförts med semistrukturerade intervjuer. Urvalet till intervjuerna är kvinnor och män 

med funktionshinder i åldrarna 27-59 år boende vid LSS-gruppbostäder, arbetande på 

dagliga verksamheter. Analysmetoden som genomförts är kvalitativ innehållsanalys. Studien 

visar att individerna anser att delaktighet är ett begrepp med flera innebörder; 

medbeslutande, gemenskap, engagemang, tillhörighet, socialt stöd, arbetsmiljö et cetera. 

Individerna upplever sig delaktiga vid LSS-gruppbostäderna och vid de dagliga 

verksamheterna. Individerna vill ha mer socialt stöd och ett mer likartat arbetssätt från 

personalen. Därtill önskar individerna fler kontaktpersoner. 

Nyckelord: Delaktighet, Individer med funktionshinder, I hem- och arbetsmiljö, Kvalitativa 

intervjuer. 

 



 

ABSTRACT  

Participation in this degree work is different degrees of influence an individual or groups of 

individuals have. Influence is information, consultation, dialogue, influence and co-decision. 

Social support is included in the degree work as a theoretical foundation. Social support is 

significant for the involvement of the individual. Västerås City made user surveys during the 

fall of 2017. The results from the surveys showed that the participation of the disabled 

individuals was low at several LSS- group homes and at daily activities. Therefore, 

committees, administrations and unit managers began to work with participation as goals 

and measurements in their activities. The purpose of the study is to qualitatively investigate 

what individuals with disabilities consider participation is and to study the experiences of 

individuals with LSS group homes and daily activities. A qualitative study has been 

conducted with semistructured interviews. The selection of interviews is women and men 

with disabilities in the ages of 27-59 years living at LSS group homes and working on daily 

activities. The analysis method performed is qualitative content analysis. The study shows 

that individuals believe that participation is a concept of multiple meanings; co-decision, 

community, commitment, affiliation, social support, work environment, etc. The individuals 

experience involved in the LSS group homes and at the daily activities. Individuals want more 

social support and a more similar way of working from the staff. In addition, the individuals 

want more contacts. 

Keywords: Individuals with disabilities, In home- and work envrionment, Participation 

Qualitative interviews. 
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1 INTRODUKTION 

Folkhälsomyndigheten menar att delaktighet är en förutsättning för hälsa, för folkhälsan i 

Sverige. Folkhälsomyndigheten anser att individer och grupper av individer som kan påverka 

sin livssituation har bättre förutsättningar för hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Delaktighet i det här examensarbetet definieras som ett paraplybegrepp inkluderad flera 

innebörder. Delaktighet i det här examensarbetet förklaras som olika grader av inflytande en 

individ eller grupper av individer har. Grader av inflytande är information, konsultation, 

dialog, inflytande och medbeslutande (Arnstein, 1969). Delaktighet är också beroende av 

socialt stöd. Det sociala stödet är betydande för delaktigheten hos individen. I det här 

examensarbetet har socialt stöd flera betydelser; kontext, familjebakgrund, instrumentellt-, 

informativt-, emotionellt- och värderande stöd samt personlighet och individens förmåga att 

själv kunna söka hjälp och stöd (Vaux, 1988; House 1981).  

Delaktighet finns på flera nivåer, från global nivå till individnivå. Ett exempel från global nivå 

är Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Socialdepartementet Ds 2008:23, 2008). Ytterligare finns exempel på 

faktorer som påverkar individer vid individnivå och de faktorer som finns med i det här 

examensarbetet är; aktivitet, engagemang, tillhörighet, autonomi, makt och interaktion 

(Kåhlin, Kjellberg, Nord, & Hagberg, 2013; Kåhlin, Kjellberg & Hagberg 2014a; Kåhlin, 

Kjellberg & Hagberg, 2014b; Kåhlin, Kjellberg & Hagberg, u.å).  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387) är exempel från 

nationell nivå som finns med i det här examensarbetet. Enligt LSS är delaktighet en mänsklig 

rättighet och ska fullständigt uppfyllas i all verksamhet för individer med funktionshinder. 

Delaktighet har undersökts tidigare på lokal nivå, i Västerås Stad via enkäter under hösten 

2017 vid LSS-gruppbostäder och dagliga verksamheter. Enkäterna benämns som 

brukarenkäter, vilka var nationella och hade framtagits av Svenska Kommuner och 

Landsting (SKL). SKL använde två frågor om delaktighet. Frågorna som fanns med i 

enkäterna och var; Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? Får du 

bestämma om saker som är viktiga för dig på din dagliga verksamhet? Resultatet från 

enkäterna visade att 50% av individerna ansåg att de fick bestämma om saker som var viktiga 

för dem hemma och på den dagliga verksamheten. Resultatet kan jämföras med det 

nationella genomsnittet som var 75-83% (SKL, 2018). Eftersom Västerås Stad hade lägre 

resultat jämfört med det nationella genomsnittet valde chefer vid förvaltningar, nämnder och 

LSS-gruppbostäder samt dagliga verksamheter i Västerås Stad att arbeta med delaktighet 

som ”mål och mått”. Delaktighet är ett paraplybegrepp med flertalet komponenter som bör 

redogöras för mer än självbestämmande om saker hemma och på arbetet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Den här studien avser därför att undersöka delaktighet hos individer 

med funktionshinder boende vid LSS-gruppbostäder och arbetande på dagliga verksamheter.  
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Författaren har erfarenhet av att arbeta med individer som har funktionhinder. Författaren 

valde att begränsa målgruppen till vuxna individer med psykiska och intellektuella 

funktionshinder med diagnoser boende vid LSS-gruppbostäder, arbetande på dagliga 

verksamheter. Förväntan författaren har på studien är att få en djupare förståelse för den 

upplevda delaktigheten hos individer med funktionshinder. Författaren vill vidarebefordra 

deras upplevelser av delaktighet så att individerna lyfts som målgrupp. Uppmärksamheten av 

målgruppen ska förhoppningsvis skapa nya diskussioner kring delaktighet bland personal 

och chefer vid LSS-gruppbostäder och dagliga verksamheter.  

1.1 Begrepp 

• LSS-gruppbostad är en anpassad bostad för individer med funktionshinder enligt 

LSS (SFS 1993:387). Individer med funktionhinder ska ha lika möjlighet att leva som 

andra, att bo som andra i ett eget hem med trygghet, trivsel och goda levnadsvanor. 

• Daglig verksamhet är en meningsfull sysselsättning för individer med 

funktionshinder i arbetsför ålder utifrån individens specifika behov med aktiviteter 

och habilitering (SFS 1993:387). 
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2 BAKGRUND 

2.1 Individer med funktionshinder, intellektuell funktionsnedsättning 

och hälsa 

Individer med funktionshinder är en heterogen grupp av individer. Kvinnor och män i olika 

åldrar som har olika hinder för att klara av vardagen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Ungefär 

15% av Sveriges befolkning har funktionshinder, cirka 1,5 miljoner människor i Sverige (SCB, 

2011). I gruppen finns individer som har fysisk nedsatt förmåga, psykisk nedsatt förmåga, 

intellektuell (mental) nedsatt förmåga och/eller flera olika diagnoser som exempelvis autism, 

tvångssyndrom, aspegers syndrom, bipolär sjukdom, borderline, schizofreni et cetera. 

Individer med intellektuell funktionsnedsättning har lägre mental förmåga jämfört med den 

övriga befolkningen. En intelligenskvot används för att mäta den mentala förmågan. Ett 

medelvärde på 100 antas för befolkningen i Sverige. Lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning är 50-69 och svår intellektuell funktionsnedsättning lägre än 50 (1177, 

2016). I Sverige bestäms insatser och diagnoser kodas efter ICD-10 (International 

Classification of Diseases) från WHO (World Health Organization) gällande individer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Därtill används DSM-5 (Diagnostics and Statistics 

Manual of Mental Disorders) från APA (American Psychiatric Association) som stöd till ICD-

10 (Habiliteringen, u.å). APA (American Psychiatric Association, 2013) menar att 

intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsstörning och eller kognitiv 

funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen bedöms utifrån teoretisk-, social- och 

praktisk förmåga. Den teoretiska funktionsnedsättningen bedöms utifrån teoretisk förmåga i 

läs-, skriv- och räkne kunskaper samt enligt DSM-5:s A, B och C kategorier.  

A - kategorin innebär att individen fattas intellektuella funktioner som 

slutledningsförmåga, problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga 

samt att kunna lära sig av tidigare erfarenheter (American Psychiatric Association, 2013; 

Habiliteringen, 2018).  

B - kategorin innefattar att individen fattas adaptiv funktionsförmåga (vardagliga 

funktionsförmågor som exempelvis att klä på sig, sköta hygien, gå på toaletten och umgås 

med andra) och är beroende av stöd för att klara av vardagen. Individen behöver stöd för att 

kommunicera, för att vara delaktig, självständig hemma, på arbetet och i samhället 

(American Psychiatric Association, 2013; Habiliteringen, 2018).  

C - kategorin innebär att individen fattas intellektuell- och adaptiv förmåga. De 

intellektuella- och adaptiva förmågsbristerna hos individen har visat sig under individens 

utvecklingsperiod (under barndomen) (American Psychiatric Association, 2013; 

Habiliteringen, 2018).  
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Den sociala och praktiska funktionedsättningen delas upp i lindrig, medelsvår, svår och 

mycket svår. Individer med social funktionsnedsättning har svårigheter att kommunicera 

med jämnåriga samt uppfatta socialt samspel (American Psychiatric Association, 2013; 

Habiliteringen, 2015).  

Lindrig social funktionsnedsättning innebär att individen har svårt att reglera känslor, 

är omogen i sitt sociala omdöme och har lätt för att bli manipulerad av andra (American 

Psychiatric Association, 2013; Habiliteringen, 2015). 

Medelsvår social funktionsnedsättning betyder att individen har svårt att läsa av och 

tolka sociala signaler. Individen behöver kommunikativt stöd i arbetsmiljö (American 

Psychiatric Association, 2013; Habiliteringen, 2015). 

Svår social funktionsnedsättning innefattar att individen har ett begränsat ordförråd 

och grammatiska kunskaper, har svårigheter att förklara vad de menar, använder ett 

förenklat talspråk och behöver enkla instruktioner (American Psychiatric Association, 2013; 

Habiliteringen, 2015). 

Mycket svår social funktionsnedsättning hos en individ innebär att individen endast 

har relation till familj och vårdtagare samt använder gester och har fysiska begräsningar för 

att uttrycka sig (American Psychiatric Association, 2013; Habiliteringen, 2015).  

Praktisk funktionsnedsättning innebär att individen behöver stöd för att sköta hygien, 

behöver stöd i handling, behöver stöd för att ansvara för pengar, behöver stöd för att sköta 

hemmet inkluderat städning och matlagning med mera (American Psychiatric Association, 

2013; Habiliteringen, 2015).  

Vid lindrig praktisk funktionsnedsättning har individen fått ett beslut om stöd. Stödet 

innefattar socialt stöd som vuxen där regelbunden och flerårig påminnelse samt 

undervisning behövs för att individen självständigt ska klara av att klä på sig, gå på toaletten 

och sköta hygienen (American Psychiatric Association, 2013; Habiliteringen, 2015).  

Vid medelsvår praktisk funktionsnedsättning behöver individen stöd med att passa 

tider, ta sig till arbetet (daglig verksamheten), hantera pengar. Stödinsatser sker och 

individen har vanligen sociala problem som är grundade i individens nedsatta adaptiva 

förmåga (American Psychiatric Association, 2013; Habiliteringen, 2015.  

Vid svår praktisk funktionsnedsättning behöver individen stöd i alla aktiviteter som 

gäller måltider, på- och avklädning, toalettbesök och hygien. Det krävs daglig undervisning 

med ett aktivt stöd (American Psychiatric Association, 2013; Habiliteringen, 2015). 

Vid mycket svår praktisk funktionsnedsättning har individen fysiska 

funktionshinder som gör att individen inte själv har möjlighet att utföra på- och avklädnad, 

måltider, toalettbesök samt sköta hygien (American Psychiatric Association, 2013; 

Habiliteringen, 2015).  
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Individer med intellektuell funktionsnedsättning har historiskt sett tillhört en av de mest 

utsatta grupperna i samhället i Sverige (proposition 1999/2000:79). Individer med 

funktionshinder har lägre självuppskattad hälsa jämfört med den övriga befolkningen i 

Sverige (Höckertin & Klark, 2015; Arnhof, 2008). Individer med funktionshinder upplever 

mer besvär av oro, ångest, trötthet, stress och värk i kroppen jämfört med den övriga 

befolkningen i Sverige. Kvinnor med funktionshinder självuppskattar hälsa lägst i 

förhållande till gruppen av individer med funktionshinder och jämfört med den övriga 

befolkningen i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

2.2 Delaktighet som modell på individ- och gruppnivå 

Delaktighet kan förklaras med olika grader av inflytande en individ har. De olika graderna 

kan ses som fem steg i en trappa. Det första steget i trappan är information och den lägsta 

graden av delaktighet. Det andra steget är konsultation. Det tredje steget är dialog. Det fjärde 

steget är inflytande/samarbete. Det femte och högsta steget, den högsta graden av 

delaktighet är medbeslutande/medbestämmande (Arnstein, 1969). Stegen som förklarar 

delaktighet är en modell som togs fram under slutet 1960-talet av Sherry Arnstein. Modellen 

benämns som delaktighetstrappan. Desto mer delaktighet en individ eller en grupp av 

individer är desto högre befinner de sig i trappan. Delaktighetstrappan visas i figur 1. 

2.2.1 Delaktighetstrappan 

 

Figur 1: Delaktighetstrappan av Sherry Arnstein (1969).  
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2.3 Delaktighet på olika nivåer i samhället 

På global nivå finns exempelvis Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Konventionen är allmän och belyser individuellt 

självbestämmande och fulländat deltagande samt inkludering i samhället 

(Socialdepartementet Ds 2008:23, 2008).  

På nationell nivå i Sverige finns bland annat Lagen om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387). LSS framför att stöd, service och omsorg ges till en 

individ när hen fått ett beslut om insats enligt LSS. Fler lagar som innehåller delaktighet är; 

Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763), 

Tandvårdslagen (TL) (SFS 1985:125) och Patientlagen (PL) (SFS 2014:821).  

På nationell nivå i Sverige finns exempelvis Socialstyrelsen. Socialstyrelsen (2014) menar att 

insatsen ska planeras i en genomförandeplan där individen ska vara delaktig. 

Genomförandeplanen ska vara nyckeln till delaktighet. En genomförandeplan är en skriftlig 

planering om vilka insatser som ska göras enligt nämndens beslut. En genomförandeplan ska 

göras med inflytande i planering och medbestämmande av den individen beslutet gäller. En 

individ med funktionshinder som har fått ett beslut om en insats ska vara med och bestämma 

hur insatsen ska genomföras på bästa sätt. Det krävs extra engagemang och kunskap av 

personalen där individen bor för att kunna kommunicera med individen på bästa sätt så att 

hens önskemål blir till verklighet. Kommunikationen ska vara anpassad efter individen med 

de stöd som behövs. Stöd kan vara bilder, enklare texter, enklare språk et cetera. Det fordras 

också av personalen att lyssna, ha tålamod och skapa en trygg relation med individen. Det är 

betydande att en personal arbetar kring en individ för att skapa bästa möjliga relation och 

insats. Genomförande planen ska bestå av motiverande och utvecklande mål och delmål 

utifrån individens behov. Genomförandeplanen kan exempelvis innehålla veckoschema. 

Genomförandeplanen ska följas upp och utvärderas samt datumbestämmas när den börjar 

att gälla (Socialstyrelsen, 2014).  

Socialstyrelsen (2015) menar att delaktighet är brukarinflytande, det inflytande en individ 

med en insats har. Inflytandet kan vara på system-, verksamhets- och individnivå och att alla 

har verkan på varandra. På systemhetsnivå menas ett politiskt inflytande kring riktlinjer och 

vårdprogram. På verksamhetsnivå kan inflytande vara medverkan i beslut om boende. På 

individnivå kan inflytande vara hur individen kan påverka sin livssituation samt det sociala 

stödet individen får.  

På nationell nivå har Svenska Kommuner och Landsting (SKL) bland annat gjort en nationell 

brukarenkät. Brukarenkäten fylls i årligen av individer som är boende på LSS-gruppbostäder 

och arbetar på dagliga verksamheter. År 2017 fick SKL ungefär 16 800 svar från enkäter som 

var ifyllda av individer med funktionshinder. Av individerna var 43% från kvinnor och 53% 

från män. Från gruppbostäder var det 62 kommuner som deltog och bland dagliga 

verksamheter var det 60 som deltog (SKL, 2018).  
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På lokal nivå finns nämnder/förvaltningar i olika kommuner i Sverige som fattar beslut 

gällande insatser och bistånd. I Västerås Stad finns Sociala nämndernas förvaltning (SNF) 

och Nämnden för funktionshindrade (NF) som verkar för individer med funktionshinder i 

Västerås (Bilaga D) (Sociala nämndernas förvaltning, 2018). Fler faktorer på individnivå 

finns under nästa rubrik. 

2.3.1 Delaktighet på individnivå - faktorer som påverkar individer med 

funktionshinder 

Faktorer som påverkar delaktighet för individer med funktionshinder är (Kåhlin, Kjellberg, 

Nord, & Hagberg, 2013; Kåhlin, Kjellberg & Hagberg 2014a; Kåhlin, Kjellberg & Hagberg, 

2014b; Kåhlin, Kjellberg & Hagberg, u.å);  

• Aktivitet – att individen har möjlighet att välja dagliga aktiviteter i exempelvis dags- 

och veckoschema.  Att individen är med och bestämmer den maten som ska inhandlas 

för veckan, är med och handlar och lagar maten. Att individen är närvarande och 

hjälper till att städa sin lägenhet. Att individen är med och bestämmer gemensamma 

aktiviteter för gruppboendet som exempelvis gemensamma helgaktiviteter som 

gemensam måltid och utflykt.  

• Engagemang – att individen känner att hen har engagemang i sitt boende, på sin 

fritid och på sin arbetsplats. 

• Tillhörighet – att individen känner tillhörighet till gruppboendet där individen bor 

samt till arbetsplatsen där individen arbetar.  

• Autonomi – att individen är med och bestämmer själv kring sitt boende, sina insatser, 

sin fritid, sitt arbete et cetera. 

• Makt – att individen känner att hen har makt över sin vardag, att hen kan påverka sin 

dag med schema, aktiviteter, dagliga sysslor et cetera.  

• Interaktion – att individen känner att hen kan utvecklas och integreras med 

samhället. Exempelvis; är med och kan föra sig i affär, på vårdcentral, apotek et 

cetera.  

Individens förmåga att vara delaktig är en faktor som möjliggör att individen kan vara mer 

delaktig. Desto bättre förmåga att vara delaktig desto mer delaktig kan individen bli. Relation 

mellan individ och miljö är avgörande för utfallet av delaktigheten hos individen. Är 

individen mottaglig för delaktighet och om miljön, både den fysiska och psykiska ger 

möjlighet till delaktighet så skapar det större möjlighet för delaktighet. Exempel på miljö är 

gruppbostaden. Gruppbostaden är en hemmiljö som delas med andra och den är privat. 

Gruppbostaden är också mindre privat i gemensamma utrymme. Gruppbostaden är både 

fysisk, psykisk och social. Den fysiska delen av gruppbostaden är den fasta miljön, som 

väggar, möbler, uteplatser, tillgång till träningsanläggning och naturområde med mera. Den 

sociala miljön är ett socialt samspel emellan brukaren och personalen, bland brukare och 

bland personal. Det kan exempelvis vara normer och värderingar som finns. Den sociala 
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miljön kan exemplifieras som det sociala utbytet som sker emellan brukare och personal, 

bland brukare och bland personal. Fler exempel på social miljö kan vara emellan brukare och 

förvaltare/godeman/kontaktperson/familj/släkt/vänner (Kåhlin et al., 2013; Kåhlin et al., 

2014a; Kåhlin et al., 2014b; Kåhlin et al., u.å; Hammel, Jones, Smith, Sanford, Bodine, & 

Johnson, 2008). 

2.3.2 Tidigare forskning 

I tidigare forskning (Mannberg, 2016) har ungdomar i åldern 15-19 år med intellektuell 

funktionsnedsättning berättat via intervjuer vad de tycker att delaktighet är;  

• Att vara med. 

• Att få komma med förslag. 

• Att alla ge möjlighet. 

• Att alla hjälps åt. 

• Att får vara med och bestämma om det som handlar om en själv.  

• Att delaktighet är en känsla och som väcker känslor. 

• Att känna sig uppskattad. 

• Att känna sig viktig. 

• Att inte känna sig utanför eller osynlig. 

• Att känna sig hjälpsam, modig och glad. 

• Att få gott självförtroende och god självkänsla. 

• Att våga prata. 

• Att det är roligt att vara delaktig. 

I en annan studie har 200 individer med funktionshinder berättat om sina erfarenheter av 

delaktighet. Studien visar att personer med funktionshinder anser att delaktighet är när de är 

aktivt engagerade i något, att de är personligen ansvariga för sin delaktighet lika mycket som 

att samhället har ansvar för delaktighet. Individerna fortsätter att beskriva delaktighet som 

deras möjlighet att påverka, kunna välja och kontrollera samt att samspela med andra. Därtill 

finns rättigheter och skyldigheter med som definition av delaktighet (Hammel, Magasi, 

Hainemann, Whiteneck, Bogner, & Rodrigeuz (2008).  
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2.3.3 Socialt stöd – teoretisk förankring, påverkar delaktighet hos individer med 

funktionshinder 

Individer med funktionshinder är beroende av socialt stöd för att klara av vardagliga sysslor 

och för att ta sig igenom vardagen. Det sociala stödet är därför betydande för delaktigheten 

hos individen. Det sociala stödet skiljer sig och behövs i olika mängd. Vissa individer behöver 

socialt stöd dygnet runt, andra under specifika moment under dagen (Larsson, 2006). Utan 

socialt stöd i nära relationer ökar risken att dö i förtid. Kvaliteten i relationerna har betydelse 

och isolering anses vara en lika stor riskfaktor för hälsan som skadligt bruk av tobak och 

alkohol (Holt-Lunstad, Smith & Layton, 2010).  

Socialt stöd kan ses som en stor cirkel, vilken kan delas upp i mindre bitar för att beskriva 

dess komplexitet och många betydelser (Larsson, 2006);  

• Kontext; den miljö individen befinner sig i. Normer, värderingar, klass, etnicitet, 

miljöns utformning, tiden, stressfaktorer som exempelvis sjukdom, dödsfall, 

skilsmässa (Vaux, 1988). 

• Familjebakgrund; dåvarande och nuvarande situation, grannar, uppbrott med släkt 

och vänner, kan uppfattas som personligt hot (Vaux, 1988). 

• Instrumentellt stöd; pengar, arbete, lön, tid av personal samt släkt och vänner, 

förändring av miljön (House, 1981). 

• Informativt stöd; råd, förslag, direktinformation (House, 1981). 

• Emotionellt stöd; uppskattning, tillgivenhet, tillit, omtanke, lyssnande (House, 1981). 

• Värderande stöd; bekräftande, återkoppling, social jämförelse (House, 1981). 

• Personlighet; individens förmåga att ta emot stöd, hur utåtriktad individen är (Vaux, 

1988). 

• Individens förmåga att själv kunna söka hjälp och stöd; om individen drar sig 

undan, om individen uppskattar stöd och hjälp (Vaux, 1988). 

• Individens konversationsförmåga; att lyssna och uttrycka empati (Larsson, 2006). 

De olika formerna av stöd är i relation till personal. Vem och vad är beroende av mottagaren 

och problemet (Larsson, 2006).  
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2.4 Problemformulering 

Individer med intellektuellt funktionshinder har historiskt sätt tillhört den mest utsatta 

gruppen av individer i Sverige. Det är en komplex och heterogen grupp av individer som 

består av kvinnor och män. Kvinnornas hälsa självuppskattas som den lägsta jämfört med 

den övriga befolkningen i Sverige. Delaktighet är en del av hälsan. Delaktighet för individer 

med funktionshinder har definierats av FN som individuellt självbestämmande och 

fullständigt deltagande i samhället. LSS menar att delaktighet är en mänsklig rättighet. 

Vidare framförs i LSS att individer med funktionshinder ska bo på lika villkor som andra i 

samhället med trygghet och trivsel. Resultatet från SKL:s brukarenkäter 2017 visar låg 

delaktighet i hem- och arbetsmiljö för flera LSS-gruppbostäder och dagliga verksamheter i 

Västerås Stad. Två frågor om självbestämmande om saker som ska representera delaktighet 

hos individer med funktionshinder är inte representativt. Mer och djupare kunskap om 

individer med funktionshinder och delaktighet behövs för att tillgodose individernas behov. 

Därför är det ett kunskapstillskott om individer med funktionshinder intervjuas om vad de 

anser att delaktighet är och hur de upplever delaktighet i deras vardag vid LSS-

gruppbostäder och dagliga verksamheter.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att kvalitativt undersöka vad individer med funktionshinder anser att delaktighet är 

samt att undersöka individernas upplevelser av delaktighet vid LSS-gruppbostäder och 

dagliga verksamheter. 

Vad anser individer med funktionshinder att delaktighet är? 

Hur upplever individer med funktionshinder delaktighet vid LSS-gruppbostäder? 

Hur upplever individer med funktionshinder delaktighet vid dagliga verksamheter? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

För att kunna få svar på studiens syfte gällande kvalitativt undersöka individer med 

funktionshinders definition av delaktighet och upplevelser av delaktighet vid LSS-

gruppbostäder valdes en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden som valdes var intervjuer. 

Larsson & Lexell (2009) menar att intervjuer är en utmärkt metod för att undersöka 

upplevelser hos individer med funktionhinder och delaktighet. Karakteristiskt för kvalitativ 

metod är att undersöka hur människor upplever deras värld med deras erfarenheter och 

känslor i den tiden de lever i. Forskningen är subjektiv, fokuserar på ord, språk och 

meningar. Meningar tolkas och analyseras (Kvale & Brinkmann, 2014).  

4.2 Urval 

För att hitta intervjupersoner till intervjuerna användes ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval 

innebär att intervjupersonerna väljs ut specifikt med vissa kriterier till intervju för att 

besvara studiens syfte (Bryman, 2011). Kriterier som bestämdes var att intervjua fem till sju 

individer med funktionsnedsättning, kvinnor och män, bosatta på LSS-gruppbostäder som 

arbetar på daglig verksamhet i Västerås Stad.  

Författaren till studien valde individer med funktionshinder, kvinnor och män, boende på tre 

olika LSS-gruppbostäder och som arbetar på daglig verksamhet i Västerås Stad. Individerna 

som tillfrågades till intervju var kvinnor och män i åldrarna 27 - 59 år. Tre kvinnor och fyra 

män med psykisk och intellektuell funktionsnedsättning adderat flertalet diagnoser som 

autism, bipolär sjukdom, borderline, aspergers syndrom, schizofreni et cetera.  

Intervjupersonerna arbetar på dagligverksamhet. De har olika arbetsuppgifter. Vissa arbetar 

självständigt och andra i grupp. Allt arbete anpassas efter individens förmåga och 

förutsättning. Exempel på arbetsuppgifter är; tvätta kläder till butik och hemtjänst, städa, 

diska till butik, packa hygienartiklar, dela ut post internt i samhället, frakta och flytta gods, 

sortera böcker på bibliotek, bygga ihop möbler, tvätta och renovera möbler, spela instrument, 

träna, pyssla, snickra, måla, räfsa, sopa, plantera, skriva på dator, ta hand kaniner et cetera.  

Författaren till studien har under de två senaste åren arbetat med den här specifika 

målgruppen. Därför valde författaren att ringa sin enhetschef gällande intervjuerna. 

Eftersom urvalet fanns nära till hands att tillfrågas kan det tilläggas att urvalet är ett 

bekvämlighets urval (Bryman, 2011). Enhetschefen var mycket positivt inställd till 

intervjuerna och medgav sitt godkännande. När författaren fått godkänt av enhetschefen att 

intervjua individerna ringde författaren personalchef, arbetsledare för daglig verksamhet och 

samordnande personal för tre LSS-gruppbostäder. Flera möten och diskussioner ägde rum 

gällande vilka individer som skulle tillfrågas att intervjuas. Slutligen bestämdes det att sju 

individer, tre kvinnor och fyra män skulle tillfrågas om intervju.  
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Den samordnande personalen efterfrågade minnes stöd och muntlig information till de 

tillfrågade individerna. Författaren gjorde missivbrev, minnes stöd och intervjuguide. 

Därefter träffade författaren den samordnande personalen och arbetsledaren igen för att 

kontrollera så att informationen var så bra anpassad till individerna som möjligt. Den 

samordnande personalen tyckte att det var för mycket text och för avancerad text i samtliga 

dokument. Författaren justerade och återkom till den samordnande personalen. Den 

samordnade personalen tyckte att det var för mycket text i missivbrevet och i intervjuguiden. 

Författaren förklarade att alla de etiska principerna måste finnas med och att intervjuguiden 

behöver innehålla mycket text eftersom det ingår flertalet frågor. Därtill erbjöd sig 

författaren att träffa individerna innan intervjun, ge minnes stöd, berätta om syftet med 

studien och besvara de sju frågorna i tydliggörande pedagogik (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015). 

Sju frågor i tydliggörande pedagogik: 

1. Vad ska jag göra nu? 

2. Var ska jag vara? 

3. Med vem ska jag vara? 

4. Hur länge ska det hålla på? 

5. Vad ska hända sedan? 

6. Vad ska jag ha med mig? 

7. Varför ska jag göra detta? Vad är meningen? 

Efter ytterligare diskussion gällande minnes stöd kortades en textmassa från en A4- sida ner 

till fyra meningar och stor text (Bilaga C). Missivbrevet kortades ner från två A4- sidor till en 

A4- sida (Bilaga B). Intervjuguiden utökades med fler frågor (Bilaga D). Arbetsledaren 

rekommenderade att intervjuerna kunde äga rum på den dagliga verksamheten i ett neutralt 

rum. Då skedde inte intervjun i individernas hem eller på deras arbetsplats. Intervjun skulle 

vara tillgänglig och äga rum på en trygg plats för individerna.  

Mail skickades till vardera LSS-gruppbostad av arbetsledaren. Arbetsledaren skrev att 

intervjuer kommer att äga rum, vilka individer som skulle tillfrågas, vilken tid och plats 

intervjuerna skulle genomföras samt att författaren själv skulle ta kontakt och informera 

individerna. Författaren begav sig till de tre olika LSS-gruppbostäderna, pratade med 

personalen om intervjuerna på gruppbostäderna och besökte de sju individerna i deras 

bostäder. Författaren berättade om syftet med intervjun, besvarade de sju frågorna i 

tydliggörande pedagogik och gav minnes stöd i form av en A4- sida med fyra tydliga 

meningar i stor textstorlek (Bilaga C). Därefter begav sig författaren till den dagliga 

verksamheten. På den dagliga verksamheten skulle intervjuerna äga rum i ett neutralt rum. 

Författaren iordningsställde det neutrala rummet med hjälp av arbetsledaren.  
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Vidare fördes diskussioner med enhetschef, personalchef, arbetsledare och samordnande 

personal så att intervjuerna kunde anpassas på bästa möjliga vis för individerna. 

Enhetschefen, personalchefen, arbetsledaren och den samordnande personalen som var med 

och diskuterade har vardera arbetslivserfarenhet om minst 25 år inom LSS-verksamheter. 

4.3 Etik 

Författaren var fast besluten om att de fyra etiska principerna skulle finnas med i 

missivbrevet (Bilaga B). Informationen skulle skriftligt och muntligt förklaras för 

individerna, vilket gjordes tre gånger. Två gånger före intervjuerna och en gång i början av 

intervjun.  

De fyra etiska principerna;  

Informationskravet – som är en av de etiska principerna som belyser att 

intervjupersonerna får ta del av studiens syfte, får veta hur intervjun ska genomföras. 

Intervjupersonen har rätt att avbryta, undvika att svara på fråga, pausa samt avböja 

att delta i intervjun (Bryman, 2011). På intervjudagen berättade 

författaren/intervjuaren före inspelningen och i början av inspelningen av intervjun 

om syftet och missivbrevets innehåll. Detta gjordes för att ge individerna så bra 

information som möjligt (informationskravet). Intervjuaren förklarade tydligt för 

individerna att de hade rätt att avbryta, pausa, välja att inte svara på frågor samt att 

inte delta på intervjun om de så önskade (informationskravet).  

Samtyckeskravet -  innebär att intervjupersonerna ska ge sitt godkännande eller icke 

godkännande för att delta i intervjun. Intervjupersonerna kan välja att tacka ja eller 

nej (Bryman, 2011). För att ge samtyckte till intervjun fick individerna skriva 

namnteckning på ett papper och godkänna sin medverkan (samtyckeskravet).  

Konfidentialitetskravet - betyder att allt intervjumaterial förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Intervjupersonernas uppgifter och identiteter skyddas och ska inte kunna 

härledas (Bryman, 2011). Intervjuaren förklarade också att hen har tystnadsplikt och 

att deras namn eller identitet inte kommer kunna härledas (konfidentialitetskravet), 

därför benämns intervjupersonerna i transkriberat material och i rapport som (IP1, 

IP2, IP3 och så vidare). I transkriberat material och i rapport har också namn på 

grannar, personal, vägar, skolor med mera tagits bort och istället står det; (namn). 

Därtill har platsen för intervjuerna tagits bort från minnes stödet i Bilaga B. 

Nyttjandekravet - tydliggör att allt inspelat och transkriberat material endast får 

användas i studiens ändamål (Bryman, 2011). Individerna fick också information om 

att intervjumaterialet spelats in på intervjuarens ipad och kommer tas bort när 

examinationen är klar, kommer inte avlyssnas av andra och att ingen personal 

kommer att få höra intervjuerna. Intervjumaterialet kommer endast att användas för 

studiens ändamål (nyttjandekravet).  
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4.4 Datainsamling 

De sju intervjuerna som genomfördes under två dagar och valdes som metod för 

datainsamling var semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer har förutbestämda frågor 

med tilläggsfrågor. Tilläggsfrågor eller följdfrågor kan förekomma och ordningen på frågorna 

kan ändras (Bryman, 2011). En intervjuguide utformades med fem teman för att besvara 

syftet (Bilaga D). Först i intervjuguiden finns tre bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna är 

enkla och är till för att komma igång med intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Exempel på 

bakgrundsfråga; Hur gammal är du? Efter bakgrundsfrågorna följer fem teman. Tema 1 

innehåller fem frågor om delaktighet som begrepp, vad individerna upplever att det är. Det 

finns exempelvis en fråga där individerna har möjlighet att berätta om deras grannar 

upplevelser av delaktighet. Den här frågan finns med för att bredda perspektivet på 

delaktighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Tema två innehåller sju frågor om delaktighet i 

hemmet. Tema 3 inrymmer åtta frågor gällande delaktighet på arbetet. Tema 4, lägre 

delaktighet i hemmet med fyra frågor. Tema 5, lägre delaktighet på arbetet med tre frågor.  

Efter de fem teman finns en avslutning.  Avslutningen är tänkt att användas som en 

sammanfattning. Intervjuaren sammanfattar kort intervjun, vilket ger feedback till 

intervjupersonen. Intervjupersonen har möjlighet att bekräfta att hen uppfattats korrekt och 

har möjlighet att återberätta, berätta något mer eller ta bort något som sagts. Slutligen finns 

en viktig mening i intervjuguiden, där intervjuaren tackar intervjupersonen för deltagandet. 

Intervjuguidens upplägg är inspirerat av Kvale & Brinkmann (2014) och innehåller olika 

typer av frågor i en viss ordning för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för intervju. 

Intervjufrågorna benämns som ”A-I frågor” och har använts i alfabetisk ordning i 

intervjuguiden (Bilaga D). Detta görs för att få så fylliga intervjuer som möjligt och för att få 

svar på varför, vad, hur? Varför, vad och hur har använts som följdfrågor. Nedan visas de 

olika intervjufrågorna från A till I och intervjufrågorna från intervjuguiden som är 

kursiverade. 

A. ”Inledande frågor, beskriv, berätta när.   Hur gammal är du? 
 

B. Uppföljningsfrågor.      Hur skulle du beskriva                         
 

delaktighet? 
 

C. Sonderande frågor, beskriv mer i detalj.   När upplever du att du är  
 

delaktig? 
 

D. Specificerade frågor.      Varför var du delaktig? 
 

E. Direkta frågor.      Är det något du kan göra mer  
 

av? 
 

F. Indirekta frågor.      Hur tror du att dina grannar 

 
 upplever delaktighet? 
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G. Strukturerade frågor, Avbryta om man pratar om annat. Intressant, nu vill jag prata  
 

om delaktighet hemma hos  
 

dig… 
 

H. Tystnad      Låta det vara tyst, låta  
 

        intervjupersonen tänka. 
 

I. Tolkande frågor. ”     Om jag sammanfattar det du  
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 176-178).   har sagt till mig… 

4.5 Analys 

Val av analysmetod är kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på 

innehållet i texten från det transkriberade intervjumaterialet och kontexten. Utföraren av 

innehållsanalysen ska låta texten tala för sig själv och inte lägga sina värderingar i den 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

1. Analysen började med att den första inspelade intervjun spelades upp. Intervjun 

lyssnades igenom för att ge en helhetsbild. Därefter transkriberades den första 

intervjun till ett eget word dokument med titeln; Transkribering IP1. Den andra 

inspelade intervjun spelades upp, lyssnades på och transkriberades samt fick ett eget 

word dokument (Transkribering IP2), lika ordningsföljd och metod gjordes med den 

tredje, fjärde, femte och sjätte intervjun. Den sjunde intervjun lyssnades på, hade för 

svagt ljud och valdes att ta bort. Transkribering av intervjuer betyder att allt inspelat 

material överförs från tal till skrift och skrivs ner så noggrant som möjligt. Varje ord 

som sägs och eventuella ljud skrivs ner som skratt, gråt, tonfall, tystnad, m, ehm, a 

och så vidare (Kvale & Brinkmann, 2014). Den totala transkriberingen blev 96 sidor. 

Nedan visas exempel på en liten del av transkribering från en intervju med en 

intervjuperson (IP) och intervjuaren Anna. 

Anna: (Prasslande ljud). Den ligger där, bra. Ja, nu berättar jag detta en gång till då. 

Jag heter Anna, och du känner ju mig som personal.  

IP: A.  

Anna: M, vi har träffats på jobbet. Och jag läser folkhälsovetenskap på högskolan här 

i Västerås.  

IP: Jaha.  

Anna: M. Och jag gör examensarbete. Och då har jag valt att göra intervjuer. 

IP: M.  
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2. Efter att allt intervjumaterial var transkriberat, lästes det igenom flertalet gånger för 

att få en helhetsbild, därefter söktes meningsbärande enheter i det totala 

transkriberande materialet. Meningsbärande enheter lades i ett nytt word dokument. 

Meningsbärande enheter är citat som tas ut från det transkriberade 

intervjumaterialet (Graneheim & Lundman, 2004).   

3. Meningsbärande enheter valdes ut och analyserades i tabellform enligt tabell 1. De 

meningsbärande enheterna sammanpressades till kortare meningarna så att det 

viktigaste av innehållet fanns med (Graneheim & Lundman, 2004).   

4. De sammanpressade meningarna fick olika namn, koder (Graneheim & Lundman, 

2004). Exempel på koder; självbestämmande, medbestämmande, aktivitet med 

personal, personlig delaktighet, arbetsmiljö, delaktighet med personal, 

gemensamma måltider, gemensamma utflykter et cetera.   

5. Koderna kategoriserades, delades upp i undergrupper och grupper (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kategoriseringen blev sex grupper. Grupperna blev; Delaktighet - 

definition av begreppet, Delaktighet hemma – vid LSS-gruppbostäder, Delaktighet i 

överenskommelser, Delaktighet på arbetet – vid dagliga verksamheter, Något 

personalen kan göra mer eller mindre av & Stöd utanför boendet och arbetet. 

Grupperna representeras som rubriker i resultatet och företräder studiens 

frågeställning. Exempel från analysmetoden från meningsbärande enheter till 

sammanpressade meningsenheter till koder till undergrupper till grupper kan läsas 

i tabell 1.  

Tabell 1: Exempel på analys från analysmetoden. 

Meningsbärande 
enheter 

Sammanpressade 
Meningsenheter 

Koder Undergrupper Grupper 

Viktigt att få vara 

med och 

bestämma… och 

tala om vad man 

vill. 

När vi sitter och 

diskuterar om, 

om olika saker, 

hur jag vill ha 

det och så… 

Viktigt att vara 
med och 
bestämma, berätta 
vad man vill. 
 
 
Diskuterar hur jag 
vill ha det. 

Självbestämmande. 
 
 
Medbestämmande. 

Delaktighet ur 
individens 
perspektiv. 

 Delaktighet 
– definition 
av begreppet.  
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4.6 Kvalitetskriterier 

Det används kvalitetskriterier för att belysa starka och svaga delar i ett vetenskapligt arbete. 

Kvalitativ forskning kan bedömas utifrån olika perspektiv. Ett perspektiv är att den 

kvalitativa studien levererar ny och övertygad syn på verkligheten (Ödman, 1979). Om 

studien leder till att synen på verkligheten förnyas ökar kunskapen om verkligheten. Ökar 

kunskapen om verkligheten är det ett kunskapstillskott. Ett kunskapstillskott är ett positivt 

betyg på kvalité (Glaser & Strauss, 1967). Ett kunskapstillskott kan också ges från en mindre 

lyckad intervju (Roulston, 2011). Ett annat sätt att bedöma kvalitén i en kvalitativ studie är 

med tillförlitlighet. Tillförlitlighet kan redogöras med fyra begrepp; pålitlighet, trovärdighet, 

överförbarhet och möjlighet att konfirmera (Holloway & Wheeler, 2010).  

Pålitlighet – beskriver hur pålitlig studien är. Pålitligheten bedöms genom hur grundligt 

studien redovisas (Holloway & Wheeler, 2010). Metoden i den här studien redovisas med 

bestämmande av urval, genomförandet av missivbrevet och minnes stödet med synpunkter 

från erfaren personal. Därtill redovisas framtagningen och uppbyggnaden av intervjuguiden 

(Bilaga D). Ytterligare redovisas genomförandet av transkribering och exempel på analysens 

utförande.  

Pålitlighet kan också vara harmoni, harmoni mellan forskningsfråga, datainsamling och 

analys. Forskningsfrågan ska harmoniseras med datainsamlingsmetoden och analysmetoden 

(Howe & Eisenhart, 1990; Kvale & Brinkmann, 2014). I den här studien har 

datainsamlingsmetoden och analysmetoden anpassats efter forskningsfrågan för att utgöra 

harmoni.  

Trovärdighet – förklarar hur trovärdigt resultatet av intervjuerna är och hur bra de stämmer 

överens med intervjupersonernas verklighet (Holloway & Wheeler, 2010). I intervjuguiden 

finns följdfrågor och sammanfattning i form av Avslutning (Bilaga D) för att säkerställa att 

intervjun speglar intervjupersonens upplevelser. Hur resultatet redovisas är också en typ av 

trovärdighet. Är resultatet presenterat tydligt med en enkel och klar struktur, en röd tråd 

anses det trovärdigt (Cronbach & Suppes, 1969). En tydlig och enkel struktur har försökt att 

efterlevas i största möjliga mån genom hela rapporten inkluderad resultatet.  

Överförbarhet – berättar om hur bra kvalitén är på studien gällande kontext och målgrupp. 

Om kontexten beskrivs noga och dess målgrupp är tillräckligt stor kan resultatet tänkas vara 

en vägledning för liknande målgrupper (Holloway & Wheeler, 2010; Kvale & Brinkmann, 

2014). Beskrivning av målgrupp och kontext har gjorts i största möjliga mån med hänsyn till 

etiska principer. Intervjupersonerna har varit anonyma för att skydda deras identiteter. 

Perspektivet på kön, kvinnor och män har inte särskilts eller uppmärksammats för att skydda 

deras identiteter.  

Möjlighet att konfirmera – betyder att forskarens värderingar och tycke inte ska avspeglas i 

resultat eller i slutsatser. Resultatet och slutsatserna ska vara sanningsenliga opåverkade av 

forskaren (Holloway & Wheeler, 2010).  
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5 RESULTAT 

I resultatet visas citat från intervjupersonerna från de sex intervjuerna och analysmetoden. 

Citaten finns med i resultatet för att visa intervjupersonernas upplevelser av delaktighet. 

Grupperna från analysmetoden är representerade som rubriker; Delaktighet - definition av 

begreppet, Delaktighet hemma, Delaktighet i överenskommelser, Delaktighet på arbetet, 

Något personalen kan göra mer eller mindre av & Stöd utanför boendet och arbetet. 

5.1 Delaktighet – definition av begreppet 

Delaktighet som begrepp, vad det betyder enligt intervjupersonerna är olika och har flera 

innebörd. Några av intervjupersonerna tycker att det är viktigt med autonomi, 

självbestämmande. 

”Viktigt att få vara med och bestämma… och tala om vad man vill. När vi sitter och diskuterar 

om, om olika saker, hur jag vill ha det och så…” (IP1). 

”Ja, m, att man är med och bestämmer vad man ska göra och så” (IP4). 

Andra intervjupersoner tycker att delaktighet är när man är en del av något större 

sammanhang, en gemenskap.  

”Delaktighet, man e med i nånting” (IP6). 

Ett annat perspektiv på delaktighet är när man är med sina grannar på gruppbostaden och är 

delaktig, medbestämmande i planering av gemensamma måltider och utflykter på ett så 

kallat aktivitetsmöte.  

”Och äta gemensamt på lördagarna. Och ha gemensam utflykt och så. Jo jag är med och 

bestämmer mat och var var vi vill resa någon stans till slut” (IP5). 

”I helgen, då hade vi sånt där möte i basen. Aktivitetsmöte… Då pratade vi om vad vi ville 

göra å så, så fick vi vara med och bestämma, jag ville göra det jag vill göra det” (IP1). 

Ytterligare tycker intervjupersonerna att delaktighet är när man får socialt stöd och eller 

hjälp av personalen. Delaktighet i det här fallet handlar inte om individens grannar. 

”A, delaktighet, klart jag har delaktighet från personalen. Klart, inte av patienterna direkt, 

dom är jag kompis med, jag kan inte göra mig osams med dom, vi bor på samma ställe” (IP5). 

Schema är något som intervjupersonerna upplever som delaktighet. Dags- eller veckoschema 

som är en del i genomförandeplanen.  

”Det jag har sånt där dagsschema, hur man planerar min dag, olika tider och så” (IP1). 

Intervjupersonerna har också funderingar gällande individen och arbetsmiljön. Om 

delaktighet är riktat till individen eller till arbetsmiljön. 
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”A, det beror väl på om det är på…eh, beror på om det är, del delaktighet till personen i sig 

eller arbetsmiljö och sånt där, delaktighet” (IP5). 

Bland intervjupersonerna är det också oklart vad delaktighet är.  

”Jag vet inte riktigt. Delaktighet, vad betyder det exakt?” (IP1). 

”Jag vet inte. Vad är det för något?” (IP2). 

Intervjupersonerna har också framfört vad de tror att deras grannar anser att delaktighet är. 

Delaktighet är då när grannarna får vara med i en aktivitet, med i gemenskapen. Och att alla 

får delta i en aktivitet.  

”Ja, delaktighet, dom kanske tycker att det är bra när dom får vara med och göra saker och 

så. Exempel, Om du står och bakar och så kanske nån dom glider in och är med. Dom dom 

vill gärna vara med i gemenskapen” (IP1). 

”Att alla får vara med” (IP3). 

Intervjupersonerna tror också att deras grannar anser att delaktighet är när de har 

gemensamma måltider som gemensamt kaffe på kvällen.  

”Jag tror att dom tänker på kaffet på kvällen” (IP3). 

”Eh, när man fikar tillsammans kanske. Det gör jag på kvällen. Varje kväll klockan sju. Är det 

fika i basen. (TYST). Det är väl när vi fikar tillsammans” (IP6). 

Några av intervjupersonerna vet inte vad deras grannar har för uppfattning om delaktighet.  

”Jag har ingen aning. Ja jag vet inte riktigt, kanske samma, som jag” (IP4). 

”Jag vet inte” (IP2). 
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5.2 Delaktighet hemma - vid LSS-gruppbostäder 

Intervjupersonerna berättar om när de är delaktiga hemma, vid LSS-gruppbostäder. Några 

anser att det är när de handlar mat, att personalen finns med som stöd till och från affären 

samt i affären och hjälper till med ekonomin.  

”Och sen har vi delaktighet när vi åker och handlar, vi får ju skjuts dit, till samhället och, jag 

plockar i det jag vill ha lixom va. Och sen ställer jag upp så får personalen betala då. Det mina 

slantar då. Delaktighet i mina slantar har dom också då, får jag säga” (IP5). 

Intervjupersonerna tycker också att de är delaktiga hemma när de har individuella möte med 

personal och får stöd att planera sin dag.  

”Eh, på alla dom här mötena som är. Det är på morgonen sen är det på dan klockan tre, sen 

är det på kvällen klockan fem. Ja, jag får prata om vad jag vill göra på dan när jag slutat 

jobbet”(IP6). 

På fritiden tycker intervjupersonerna olika om att vara delaktig på sin fritid. Några tycker att 

det ska finnas resurser så att individerna får möjlighet att åka iväg och göra aktiviteter. 

Resurser är i detta fall personal, tid och fordon. Andra tycker att träning med stöd av 

sjukgymnast är delaktighet så att träning kan ske självständigt senare i veckan. 

”M, delaktighet i fritidssysselsättning. Nej men att det ska finnas möjlighet att åka iväg 

någonstans” (IP3). 

”Eh, nä jag har en sjukgymnast som kommer från (namn). Som heter (namn). Som är med 

och kollar hur jag gör och sådär, varje måndag är hen med och det är en timme hen är med 

mig då. Sen på lördagar är jag själv, och tränar, en timme då” (IP6). 

5.3 Delaktighet i överenskommelser 

Några av intervjupersonerna har överenskommelser med personalen om saker de inte får ha 

hemma eller bruka i sin lägenhet för att skydda sig mot sig själva och hälsan. Exempel på 

överenskommelser är knivar, ölkonsumtion och rökning. 

”A, jag får inte ha knivar och så. Så jag ska inte att jag skada mig själv med dom. Ja, rakhyvlar 

får jag ha nu också, det är också bra, det har vi kommit överens om” (IP1). 

”Eller jo, jag får inte öl. För att dom är oroliga att man dricker för mycket” (IP3). 

”M, men man får inte göra vad man vill bara för att man är hemma i lägenheten heller. Det 

blir delaktighet med personal, hur fan jag än gör, jag kan inte släpa in flertalet sexpack och 

sitta och dricka öl inne i lägenheten heller, det går inte. Nä. Får inte dricka ute heller så. Nej, 

jag får inte dricka där hemma. Och jag får inte röka i lägenheten” (IP5). 

Det finns också överenskommelser mellan myndigheter och individer. Rättspsykiatrin har 

direktiv som gör att individerna har vissa regler att förhålla sig till. Individerna känner att det 

påverkar deras självbestämmande. Exempel på det visas i kommande citat.  
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”Och det är inget som påverkar min hälsa som jag har men det är jag, jag har från från 

(namn) som som påverkar mig, min, min självbestämmande. A, det är från rättsspsyk i 

(namn). Nej, de de påverkar. Ja, det påverkar ju, jag får eh, jag får göra på min fritid och sånt. 

Det känns lite jobbig…det känns inte så kul men. A, för att jag har varit intagen där. Ja, det 

påverkar mig lite grann. Eller det påverkar mig, det gör det. Ja, jag kan inte åka in till stan, 

när jag vill. Till exempel. Och jag måste vara inne vid ett visst klockslag” (IP4). 

5.4 Delaktighet på arbetet - vid dagliga verksamheter 

De flesta av intervjupersonerna trivs på arbetet, tycker om den fysiska miljön och känner sig 

delaktiga.  

”Ja, jag trivs här faktiskt. Det gör jag. Bra vilorum, bra arbetsrum, bra kök…Sen är det 

cykelrum e bra” (IP2). 

Några av intervjupersonerna har önskemål och drömmar om andra arbetsuppgifter. Att 

arbeta på ikea, som hjälplärare eller som musiker. 

”Nöjd och nöjd men. (TYST) A, men kanske jobba ikea eller nått. Vet inte, skruva möbler 

kanske” (IP4). 

”Jag skulle kunna jobba som hjälplärare här på skolan, på (namn) skolan? Det vet jag inte 

riktigt. Men det här är väl inget drömjobb precis. A, jag vet inte riktigt, kanske nått inom 

musik, eller nått” (IP4). 

5.5 Något personalen kan göra mer eller mindre av 

Det framkom under intervjuerna att individerna vill ha mer stöd av personalen att träna på 

att gå, promenera i samhället. 

”Alltså jag vet inte, jag vill gå med en personal, jag skulle bara vilja prova att se lite, att prova 

och gå lite utanför, hitåt och ditåt. (IP1 visar med armarna och pekar). Jag ska inte gå inte gå 

nå långt heller jag ska bara lite dit och lite dit (IP1 visar med armarna och pekar). För jag är 

jätte dålig att gå nu. Så jag behöver träna att gå och träna upp mina ben” (IP1). 

Det framkommer också att intervjupersonerna vill att personalen ska arbeta mer lika i deras 

arbetsmetodik/arbetssätt.  

”Att alla gör lika” (IP1). 

Några av intervjupersonerna är nöjda med personalens arbetsinsats och några vet inte vad 

personalen skulle kunna göra mer för att öka deras delaktighet.  

”Nej, det är väl bra, som dom får väl göra såhär (IP skrattar), äh, jag tycker att dom är bra 

personalen, det är…” (IP5). 
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”Jag vet faktiskt inte” (IP3). 

”Eh, (Ringklocka hörs i bakgrunden). Nej, tror att dom ser det själva när dom ska säga till 

ibland och sådär om det är nånting och så. Så att jag tror att det går bra så. Nej, det är 

ingenting vad jag vet” (IP1). 

Intervjupersonerna har olika åsikter om vad personalen kan göra mindre av. Sammantaget är 

de nöjda med personalens arbetsinsats. Några av intervjupersonerna vill ta bort schema för 

att öka självständighet. Några av intervjupersonerna vill ha mer förståelse för att de är trötta 

efter jobbet och önskar ett lugnare bemötande från personalen. 

”Personalen ska göra mindre av? Näj, det är bra som det är. Mig har dom inte satt en pinne i 

hjulet än så länge” (IP5). 

”Ehm, a det är väl i så fall ge mig schemat, vill helst klara mig utan” (IP4). 

”Dom är så pigga och jag är lixom lite trött när jag kommer hem från jobbet ibland, lixom 

trött i magen, och så så att jag känner att jag behöver ta det lugnt lite grann. Och då har dom 

nyligen börjat sitt pass klockan två. Så då förstår dom kanske inte det, jag brukar tänka så att 

jag… Att jag inte blir förstådd kanske” (IP6). 

5.6 Stöd utanför boendet och arbetet 

Intervjupersonerna nämner förvaltare, godemän och kontaktpersoner som de har som stöd 

utanför deras boende och arbete. Godemännen är stöd i ekonomin. Intervjupersonerna 

tycker att det är svårt att få en kontaktperson. Släkt och föräldrar är äldre eller bortgångna. 

Föräldrarnas stöd är inte som det var förut säger intervjupersonerna.  

”A, jag har en förvaltare” (IP4). 

”Godemannen, men hen, hen hjälper mig bara med pengar säger hen. Och jag har en 

kontaktperson, alltså inte en kontaktman i boendet, en utanför boendet” (IP1). 

”Ja, kontaktperson” (IP3). 

”Hade det förut men det är så svårt och få en (kontaktperson)” (IP2). 
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6 DISKUSSION 

I diskussionen diskuteras metoden och resultatet. Först presenteras diskussionen kring 

metoden och därefter resultatet.  

6.1 Metoddiskussion  

Val av metod, kvalitativ metod anses passande eftersom syftet med studien är att kvalitativt 

undersöka vad individer med funktionshinder anser att delaktighet är samt att undersöka 

individernas upplevelser av delaktighet vid LSS-gruppbostäder och dagliga verksamheter 

(Larsson & Lexell, 2009). En kvantitativ metod hade istället fokuserat på antal, relationer och 

siffror istället för själva upplevelsen av något (Bryman, 2011). Det finns kritik mot kvantitativ 

och kvalitativ forskning (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Kritik mot kvalitativ 

forskning är exempelvis att den kvalitativa forskningen är för personberoende i metoden, att 

den skapar ledande frågor, att det finns för få intervjupersoner (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Personberoende – kan förklaras som kritik till intervjupersonens skicklighet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I den här studien hade intervjuaren en förkunskap om målgruppen vilket 

kan tolkas positivt och negativt. Positivt och negativt kan vara att intervjuaren hade 

kännedom om intervjupersonerna innan intervjumomentet. Positivt är att intervjupersonen 

kunde anpassa språk- och kroppsspråk individuellt under intervjuerna för att på bästa 

möjliga sätt få fram intervjupersonens upplevelse. Intervjuaren kunde också innan intervjun 

planera minnes stöd, missivbrev och intervjuguide med erfaren personal för att tillgodogöra 

målgruppens behov på bästa sätt. Negativt kan vara att intervjupersonerna kände 

intervjuaren sedan tidigare eftersom intervjuaren är både intervjuare och personal till 

intervjupersonerna. Eftersom intervjuaren är intervjupersonernas personal kan 

intervjupersonerna valt att svara på intervjufrågorna på ett sätt som ska tillfredsställa 

intervjuaren, vilket då inte är intervjupersonernas sanningsenliga och/ eller korrekta 

upplevelse. Svaren på intervjufrågorna kan då vara i positivare bemärkelse för att 

tillfredsställa intervjuaren. Tillägas bör att intervjupersonen har en professionell relation till 

intervjupersonerna och har gjort sitt yttersta för att inte påverka intervjupersonerna under 

intervjuerna. Det hade varit svårt för en utomstående som inte har någon relation till 

intervjupersonerna att intervjua intervjupersonerna eftersom målgruppen inte pratar med 

vem som helst, när som helst om vad som helst. Ett förtroende behövs för att individerna ska 

vilja och våga prata. Det förtroendet har intervjuaren, vilket tar månader och år att erhålla.  

Ledande frågor – kan beskrivas som kritik som riktas mot ett resultat där misstanke finns 

om ledande frågor som lett till ett visst resultat. Det behöver inte vara fel att använda ledande 

frågor, det beror på avsikten med frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014). Det kan ha 

förekommit ledande frågor i den här studien men det har inte varit författarens avsikt.  

För få intervjupersoner – kan kritisera den kvalitativa forskningen i jämförelse med den 

kvantitativa forskningen som oftast analyserar en målgrupp med större antal. Den kvalitativa 

forskningen menar att det inte är antalet individer som är avgörande utan vad som kommer 

fram från individerna (Kvale & Brinkmann, 2014). I den här studien intervjuades sju 
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individer varav sex intervjuer analyserades. Tiden för studien var begränsad, därför fanns det 

inte möjlighet att intervjua flera. Tilläggas kan att de sex intervjupersonerna berättade sin 

upplevelse av delaktighet i hem- och arbetsmiljö vilket är intressant och kan användas som 

kunskapstillskott för personal och chefer inom LSS-verksamheter.  

6.1.1 Urvalsdiskussion 

Urvalet till intervjuerna var målstyrt, det var specifika kriterier som vuxen individ med 

psykiskt och intellektuellt funktionshinder adderat diagnoser, boende på LSS-gruppbostad 

och arbetande på daglig verksamhet (Bryman, 2011). Det var också ett bekvämlighets urval. 

Urvalet fanns tillgängligt att tillfråga (Bryman, 2011). Det är både negativt och positivt med 

målstyrt urval. Det är både negativt och positivt att målgruppen begränsas och blir mer 

specifikt (Kvale & Brinkmann, 2014). I den här studien var det positivt att målgruppen 

begränsades för att besvara syftet samt att hinnas med att genomföras med den begränsande 

tid som fanns att förhålla sig till. Det var också positivt att den erfarna personalen 

rekommenderade intervjupersoner för att få olika synvinklar på delaktighet. 

Bekvämlighetsurvalet kan också tolkas negativt eller positivt. Negativt är att det inte 

framkommer om tre andra LSS-gruppbostäder skulle svara likartat eller olikartat som vid ett 

slumpmässigt urval kanske hade belyst. Positivt är att planeringen före intervjuerna kunde 

anpassas till målgruppen med intervjuarens förkunskaper och med stödet från den erfarna 

personalen. Fler positiva aspekter på urvalet är att det är jämställt mellan kvinnor och män, 

tre kvinnor och tre män. Positivt är också att åldern varierar mellan 27-59 år.  

6.1.2 Diskussion kring etik 

Det etiska förhållningssättet i studien har varit av stor vikt. Det har varit betydande att 

skydda intervjupersonernas identitet (konfidentialtietskravet). Därför har inga namn 

använts i datainsamlingsmetoden, transkriberingen, analysmetoden eller i resultatet. 

Intervjupersonerna har benämnts som IP1-IP7 i datainsamlingsmetod och IP1-IP6 

transkriberat material, i analysmetoden samt i resultatet.  

Det har också varit betydelsefullt att få med de fyra etiska principerna (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) (Bryman, 2011) från 

planering av intervju till presentation av resultat, från början till slutet av studien.  

Intervjupersonerna fick information om studiens syfte vid två tillfällen innan 

intervjumomentet och ytterligare vid ett tillfälle i samband med genomförandet av intervjun 

(informationskravet). Intervjupersonerna fick informationen individuellt anpassad med 

muntlig information samt via minnes stöd som inkluderade tydliggörande pedagogik. 

Missivbrevet förklarades muntligt och samtycke (samtyckeskravet) till intervjuerna gjordes 

både muntligt och skriftligt med underskrifter från intervjupersonerna.  

När missivbrevet förklarades fick också intervjupersonerna information om att allt 

intervjumaterial skulle förvaras oåtkomligt för obehöriga (konfidentialtietskravet) och att det 

endast kommer att användas i studiens syfte (nyttjandekravet). Allt material har förvarats 
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oåtkomligt för obehöriga och har endast att använts i studiens syfte. Allt material kommer 

raderas från ipad:en och datorn när rapporten är godkänd av examinatorn. 

6.1.3 Diskussion kring datainsamlingen 

Sju intervjuer genomfördes under två dagar med semistrukturerade frågor. Intervjuerna 

varade i genomsnitt 25, 44 minuter, vilket betraktas positivt. Den erfarna personalen hade 

beräknat att intervjupersonerna skulle orka med att bli intervjuade i ungefär 15 minuter. 

Intervjuaren hoppades i förväg att intervjuerna skulle vara mellan 20 - 30 minuter.  

Intervjuerna transkriberades i ordningsföljd under de kommande två veckorna. Det var 

tidskrävande och arbetsamt att transkribera allt i ordningsföljd men det gav också en 

helhetsbild över intervjuerna. Semistrukturerade frågor kan hämma en intervju, göra den för 

strukturerad (Bryman, 2011), men i den här studien var struktur positivt för intervjuaren och 

för intervjupersonerna. Det var enklare för intervjuaren som hade mindre kunskaper att 

intervjua och för intervjupersonerna som hade mindre kunskaper att intervjuas att fokusera 

på begreppet delaktighet och inte sväva ut för mycket kring annat.  

Det var av stor vikt att få diskutera intervjupersoner, missivbrev, minnes stöd och 

intervjuguide med erfaren personal. Den erfarna personalen väckte nya tankar och idéer 

samt gav förslag som förenklade hela intervjuprocessen. En provintervju hade kanske gjort 

intervjuerna ännu bättre men eftersom tidschemat var snävt prioriterades istället att ge så 

bra information till de tillfrågade intervjupersonerna som möjligt.  

Intervjupersonerna tyckte att det var positivt att de fick minnes stöd och missivbrev anpassat 

efter deras behov. Det var positivt att alla intervjupersoner kom till intervjuerna och att de 

genomfördes. Två orsaker kan vara det förberedande arbetet med den anpassande 

informationen och besöken i deras hem. Orsakerna kan ha gjort att de kände trygghet och 

fick motivation till att delta. Intervjupersonerna uppskattade särskilt sammanfattningen i 

slutet av intervjun. Avslutningen gav feedback på vad intervjupersonerna hade sagt och de 

kunde bekräfta eller ta bort något som de sagt eller lägga till något som saknades. 

Intervjupersonerna tyckte också att miljön där intervjun ägde rum kändes mysig, lugn och 

trygg, vilket anses positivt. Det var en miljö de kände igen men den var inte för privat, den 

var inte på deras arbete eller i deras hem men den var nära och de kände till den.  

Intervjuguiden var ett utmärkt verktyg men det finns frågor som kan tas bort som kändes för 

upprepande eller irrelevanta, ett exempel är; Hur tror du att andra upplever delaktighet som 

arbetar på din arbetsplats? Den frågeställningen är i stor likhet med den förekommande 

frågeställningen i intervjuguiden (Bilaga D). Intervjuguiden kan också förenklas ytterligare 

för att öka intervjupersonernas möjlighet till att berätta mer om deras upplevelser. 

6.1.4 Analysdiskussion 

Intervjuerna transkriberades inom en period av två veckor i ordningsföljd. En helhetsbild 

angavs som senare analyserades med innehållsanalys. Innehållsanalysen utfördes utan 

värderingar och citat togs från den transkriberade texten som sammanpressades till kortare 
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meningar som kodades, som blev undergrupper och grupper (Graneheim & Lundman, 

2004).  

Grupperna är rubriker i resultatet och ger svar på studiens frågeställning. Exempel på 

grupper är; Delaktighet - definition av begreppet, Delaktighet hemma – vid LSS-

gruppbostäderna,  Delaktighet på arbetet – vid de dagliga verksamheterna. Under 

intervjuerna framkom flera orsaker som individerna upplevde påverkade deras delaktighet. 

Därför blev det tre grupper till; Delaktighet i överenskommelser, Något personalen kan göra 

mer eller mindre av & Stöd utanför boendet och arbetet. En mer erfaren forskare hade 

kanske hittat fler undergrupper och grupper i analysens process, vilket kanske hade gett ett 

större kunskapstillskott om målgruppen och en mer tillförlitlig rapport. 

6.1.5 Diskussion kring kvalitetskriterier 

En av intervjuerna hade så dåligt ljud så att den valdes att ta bort, det är en ny kunskap. Ett 

kunskapstillskott från ett mindre lyckat försök (Roulston, 2011). Vid nästa intervjutillfälle 

kommer tekniken att kontrolleras extra noggrant. Vidare har pålitligheten av studien visats 

genom att beskriva metodens delar så tydligt som möjligt (Holloway & Wheeler, 2010).  

En styrka med studien är att det framkom mer upplevelser kring delaktighet under 

intervjuerna än vad som hade förväntats. Resultatet blev mer trovärdigt eftersom 

intervjusvaren var fylligare än vad som hade förväntats. Fylliga intervjusvar är positiv kritik 

till kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Överförbarheten är tveksam gällande en annan målgrupp, eftersom gruppen av 

intervjupersoner är heterogen. Alla individer har olika personligheter och åsikter. Positivt 

med urvalet var att det var en spridd ålder med lika antal kvinnor och män. 

Intervjupersonerna var sex i antal, det hade behövts flera och mer slumpmässigt utvalda 

intervjupersoner för att överföra resultatet till en annan grupp av individer i ett liknande 

kontext. Kontexten har inte beskrivits i detalj för att skydda intervjupersonernas identitet. 

Syftet med studien var inte att generalisera resultatet till en annan målgrupp men ändå 

uppfattade författaren en teoretisk mättnad. Det framkom lika svar från intervjupersonerna 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det hade inte framkommit mer olikartade svar om fler hade 

intervjuats, vilket är positivt för den här studien.  

Resultatet kan överföras till de tre LSS-gruppbostäderna varifrån intervjupersonerna är 

boende samt till dagliga verksamheterna. Förhoppningen är att personal på LSS-

gruppbostäderna och dagliga verksamheterna kommer att få kunskapstillskott om 

målgruppen och deras behov. I största möjliga mån har inga personliga värderingar påverkat 

studien, intervjuaren har försökt vara öppen, lyhörd, vänlig, känslig, tydlig och minnesgod 

under intervjuerna vilket ska vara positiva egenskaper hos intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 

2014). Egenskaperna kan förbättras och därtill intervjuskickligheten.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion kring definition av delaktighet 

Intervjupersonerna hade olika tankar och upplevelser om delaktighet, vilket stödjer 

Folkhälsomyndighetens argument för att delaktighet är ett paraplybegrepp med flera 

innebörder (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Några tyckte att delaktighet var 

självbestämmande/autonomi som tidigare forskning också visar (Mannberg, 2016; Kåhlin et 

al., 2013; Kåhlin et al., 2014a; Kåhlin et al., 2014b; Kåhlin et al., u.å). Några andra 

intervjupersoner tyckte att de var med och bestämde om sådant som var av intresse för 

individen själv, medbeslutande (Arnstein, 1969). Medbeslutande är den högsta graden av 

delaktighet i delaktighetstrappan av Arnstein (1969). Flera intervjupersoner tyckte att 

delaktighet var gemenskap och något större sammanhang de var med i och påverkade, var en 

del av. Att vara engagerad i något och kände tillhörighet (Kåhlin et al., 2013; Kåhlin et al., 

2014a; Kåhlin et al., 2014b; Kåhlin et al., u.å). Exempel på engagemang och tillhörighet var 

när individerna var delaktiga i aktivitetsmöte på deras boende och var med och bestämde 

gemensamma måltider och utflykter.  

Fler upplevelser av delaktighet var personalen med deras sociala stöd som gjorde individerna 

delaktiga i deras vardag. Det här sociala stödet kan förklaras som instrumentellt-, 

informativt-, emotionellt-, och värderande stöd, vilket har teoretisk förankring i tidigare 

forskning (Larsson, 2006; House 1981). 

Några intervjupersoner tyckte att delaktighet var deras dag- eller veckoschema när de var 

med och planerade dagen eller veckan. Schema är en del av genomförandeplanen och 

Socialstyrelsen kräver att individen ska vara delaktig i den processen (Socialstyrelsen, 2014).  

Några intervjupersoner funderade på om delaktighet var till individen eller arbetsmiljön. 

Intressanta tankar då det kan vara både individens delaktighet och miljön omkring 

individerna som kan främja delaktigheten hos individen. Gruppbostaden är ett exempel på 

en miljö som kan främja delaktighet, en annan miljö som kan påverka delaktighet är den 

dagliga verksamheten (Kåhlin et al., 2013; Kåhlin et al., 2014a; Kåhlin et al., 2014b; Kåhlin et 

al., u.å; Hammel et al., 2008).  

Det fanns också intervjupersoner som inte visste vad delaktighet var. Här finns behov av mer 

kunskap anpassat efter individens förmåga. Här behövs mer information (Arnstein, 1969) 

socialt stöd från personal i form av tid (Larsson, 2006; House 1981) och individuellt 

anpassad pedagogik (Socialstyrelsen, 2014). Det behövs också arbetas mer med 

genomförandeplanen där individen ska vara i centrum. Individen ska känna att hen har makt 

över sin dag och vecka (Kåhlin et al., 2013; Kåhlin et al., 2014a; Kåhlin et al., 2014b; Kåhlin et 

al., u.å; Socialstyrelsen, 2014). 

Det fanns också intervjupersoner som beskrev delaktighet utifrån grannarnas perspektiv. 

Utifrån grannarnas perspektiv ansåg intervjupersonerna att delaktighet var gemenskap, att 

alla fick vara med i något, i en aktivitet. Andra intervjupersoner visste inte vad grannarna 

ansåg om delaktighet. Åter kan tidigare forskning bekräfta resultatet med aktivitet, 
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engagemang, tillhörighet (Kåhlin et al., 2013; Kåhlin et al., 2014a; Kåhlin et al., 2014b; 

Kåhlin et al., u.å; Hammel et al.,2008) och Att vara med (Mannberg, 2016). 

6.2.2 Diskussion kring delaktighet i hemmet, vid LSS-gruppbostäderna 

Delaktighet i hemmiljö, vid LSS-gruppbostaden, hemma i sin lägenhet var något 

intervjupersonerna berättade om. De flesta av intervjupersonerna kände delaktighet i 

hemmet. Intervjupersonerna berättade också att de kände delaktighet när de handlade med 

personalen. Personalen fanns med som socialt stöd under handlingsprocessen. Handling kan 

återkopplas till aktivitet och interaktion (Kåhlin et al., 2013; Kåhlin et al., 2014a; Kåhlin et 

al., 2014b; Kåhlin et al., u.å) och socialt stöd i form av instrumentellt och informativt 

(Larsson, 2006; House 1981). Handling kan också brytas ner till flera steg i 

delaktighetstrappan som exempelvis information, konsultation, inflytande, dialog och 

medbeslutande (Arnstein, 1969). Information kan ges till individ från personal gällande 

mat/hushållsvaror. Konsultation kan ske mellan individ och personal om individen ber om 

råd inför köp av en vara. Inflytande & medbeslutande kan vara när individen bestämmer var 

och vad hen ska handla.  

Delaktighet hemma vid gruppbostaden beskrevs därtill av intervjupersonerna som extra tid 

med personalen, vissa individer ville ha mer tid med personalen för att planera sin dag. Extra 

tid kan kopplas till socialt stöd, instrumentellt stöd (Larsson, 2006; House, 1981). 

En annan uppfattning om delaktighet hemma vid gruppbostaden var fritiden. På fritiden ville 

individerna ha tillgång att åka iväg med personalen och göra aktiviteter. Det krävs fordon, 

personal och tid (instrumentellt stöd). Ytterligare vill individerna ha möjlighet att träna själv 

och med sjukgymnast. Det behövs en tillgänglig träningsanläggning och sjukgymnast. Den 

fysiska miljön är viktig för individerna och behöver ses över för att uppfylla deras behov. 

Fritiden behöver instrumentellt stöd (Larsson, 2006; House, 1981) och engagemang (Kåhlin 

et al., 2013; Kåhlin et al., 2014a; Kåhlin et al., 2014b; Kåhlin et al., u.å). 

6.2.3 Diskussion kring delaktighet i överenskommelser 

Några av individerna berättade under intervjuerna om överenskommelser med personalen. 

Individerna ansåg att de var mer eller mindre delaktiga i överenskommelserna. Individerna 

hade förståelse för överenskommelserna. Överenskommelserna var tänkta att skydda 

individernas hälsa. Exempel på överenskommelser var; innehav av knivar, ölkonsumtion och 

rökning. För att öka individernas delaktighet bör ytterligare diskussion kring 

överenskommelser tas upp med personal där individen är i centrum och är medbeslutande 

(Socialstyrelsen, 2014; Arnstein, 1969).  

Det fanns också överenskommelser eller regler som samhället hade med individerna, där 

individerna inte kände inflytande eller medbeslutande. Det var Rättspsykiatrin som gav 

individerna regler att förhålla sig till. Den här typen av lägre delaktighet kan härledas till 

lägre brukarinflytande på system- och verksamhetsnivå (Socialstyrelsen, 2015). 
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6.2.4 Diskussion kring delaktighet på arbetet, vid de dagliga verksamheterna 

På arbetet, vid de dagliga verksamheterna upplevde de flesta individerna sig delaktiga, 

trivdes på arbetet och tyckte om den fysiska arbetsmiljön. Den fysiska miljön beskrevs utifrån 

olika rum som kök, vilorum, cykelrum et cetera. Några ville ha mer utvecklande 

arbetsuppgifter och bli mer integrerade i samhället. Åter är det av stor vikt att lyssna, ta sig 

tid och vara lyhörd som personal för att öka individens delaktighet i vardagen genom att 

erbjuda mer individuella och meningsfulla arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2014; SFS 

1993:387). Det framkom inte hur individerna upplevde den psykiska och sociala 

(psykosociala) arbetsmiljön. Det kan ha brustit i intervjuguiden, det kan ha fattats frågor. Det 

kan också ha varit svårare för individerna att berätta om eftersom det är mer abstrakt. Det 

hade varit intressant att få veta mer om den psykosociala miljön på arbetet. Det hade också 

varit av intresse att få en bredare uppfattning om den psykosociala miljön i hemmet, på 

gruppbostaden. Eftersom de olika typerna av miljöer (fysisk, psykisk och social) är avgörande 

för möjligheterna till delaktighet (Kåhlin et al., 2013; Kåhlin et al., 2014a; Kåhlin et al., 

2014b; Kåhlin et al., u.å; Hammel et al., 2008). 

6.2.5 Diskussion kring personalens sociala stöd och hjälp 

Individerna upplevde att de fick socialt stöd och hjälp från personalen. Några individer 

önskade mer omfattning av socialt stöd jämfört med andra. Några ville ha mer motiverande 

och emotionellt stöd (Larsson, 2006; House 1981) för att komma ut och promenera mera. 

Fler synpunkter på personalen var att de skulle arbeta mer lika, utföra mer likartad 

arbetsmetodik för att individerna skulle känna sig trygga och få en mer förutsägbar vardag. 

Ytterligare ville individerna att personalen skulle ha mer förståelse för att de var trötta vid 

hemkomst efter arbetet och gärna ville vila en stund för att orka med aktiviteter senare på 

eftermiddagen/kvällen. Det är av stor vikt att personalen är lyhörd, uppmärksam, lyssnar in 

och tar till sig individernas önskemål. Önskemålen påverkar brukarnas vardag och möjlighet 

att vara delaktig. Personalen har en viktig roll eftersom de kan påverka brukarnas delaktighet 

i vardagen. 

6.2.6 Diskussion kring socialt stöd utanför boendet och arbetet 

Socialt stöd utanför boendet benämndes under intervjuerna som förvaltare, godeman och 

kontaktperson. Godemannen bidrog med ekonomiskt stöd/instrumentellt stöd (Larsson, 

2006; House 1981). Kontaktpersoner fanns det för lite av menade intervjupersonerna. 

Isolering bryts med hjälp av miljöombyte, därför hade fler kontaktpersoner behövts för att 

förbättra individernas hälsa (Holt-Lunstad, Smith & Layton, 2010). Här behövs ett bättre 

samarbete mellan LSS-gruppbostäder och förvaltningar/nämnder i Västerås Stad. Västerås 

Stad kan rekrytera mer kontaktpersoner och LSS-gruppbostäder kan uppmärksamma att det 

saknas kontaktpersoner. Fler kontaktpersoner behövs för att ge individerna en variation i den 

fysiska miljön, öka den sociala miljön och bryta isoleringen (Kåhlin et al., 2013; Kåhlin et al., 

2014a; Kåhlin et al., 2014b; Kåhlin et al., u.å; Hammel et al., 2008). 
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7 SLUTSATSER 

Studien visar att individerna anser att delaktighet är ett begrepp med flera innebörder; 

medbeslutande, gemenskap, engagemang, tillhörighet, socialt stöd (instrumentellt, 

informativt, emotionellt och värderande), arbetsmiljö et cetera.  

Studien uppvisar att de flesta individerna upplever delaktighet vid LSS-gruppbostäderna. 

Individerna upplever delaktighet när de deltar på gemensamma möte och aktiviteter, handlar 

och gör veckoschema med personalstöd samt när de gör aktiviteter på fritiden. Därtill visar 

studien att individerna känner sig mer eller mindre delaktiga i överenskommelser. 

 Studien åskådliggör att intervjupersonerna upplever sig delaktiga på de dagliga 

verksamheterna. Individerna upplever att de tycker om den fysiska miljön och samt att de vill 

ha mer utvecklande integrerade arbetsuppgifter.  

Studien uppvisar också att individerna vill ha mer socialt stöd och ett mer likartat arbetssätt 

från personalen.  

Därtill visar studien att individerna anser att det finns för få kontaktpersoner i Västerås Stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

7.1 Diskussion kring tillämpning och vidare forskning 

Den här studien kan bekräfta befintlig kunskap om individer med funktionshinder och 

delaktighet. Studien kan också tillföra ny kunskap och utveckla kunskap om individer med 

funktionshinder och delaktighet. Rapporten kan ges som kunskapsstöd till personal som 

arbetar med individer som har funktionshinder vid LSS-gruppbostäder och dagliga 

verksamheter. Studien kan också lyftas vidare till chefer inom LSS-gruppbostäder och dagliga 

verksamheter. Rapporten kan också delges till chefer inom vård- och omsorg. Därtill kan 

studien framföras till Sociala nämndernas förvaltning (SNF) och förvaltningen för 

funktionshindrade (NF) i Västerås Stad.  

Det är intressant att i framtiden undersöka miljöerna (fysiska, psykiska och sociala) som 

individerna befinner sig i och göra insatser i miljöerna för att förbättra möjligheterna till 

delaktighet. Det är av stort intresse att göra flera intervjuer på flera LSS-gruppbostäder och 

dagliga verksamheter i framtiden för att få ett bredare perspektiv på upplevelser av 

delaktighet hos individer med funktionshinder.  
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BILAGA A SOCIALA NÄMNDERNAS FÖRVALTNING I 

VÄSTERÅS STAD 
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BILAGA B MISSIVBREV 

 
Hej! 
 
Jag heter Anna Jansson, du känner mig som ”Anna Personal”.  
 
Jag läser folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola.  
Nu gör jag mitt examensarbete. I examensarbetet kommer jag att göra en undersökning med 
intervjuer. 
 
Jag vill undersöka hur du tycker att du är delaktighet hemma och på arbetet. 
 
Jag kommer att fråga dig X antal frågor. 
 
Jag kommer att spela in intervjuerna i min telefon.  
 
När jag har lyssnat på intervjun kommer jag att skriva det du har sagt i min dator.  
 
Jag har tystnadsplikt, INGEN kommer att få höra det du säger under intervjun eller läsa det 
jag har skrivit i min dator. 
 
När jag är färdig och har lämnat in mitt examensarbete till examinatorn och fått det godkänt 
kommer jag att TA BORT intervjun från telefonen och datorn.  
 
Det är frivilligt att vara med i intervjun och du har rätt att avbryta intervjun eller att välja att 
inte svara på frågor.  
 
Du som deltar bor på en LSS-gruppbostad och arbetar på en dagligverksamhet. 
 
Jag hoppas att den här undersökningen kommer att göra DIN vardag bättre, hemma och på 
arbetet.  
 
Samtycker du till att delta i den här undersökningen med en intervju?  
Underskrift är samtycke.  
 
 
 
Signatur…………………………………………………………………………………………  
 
 
 
Namnförtydligande……………………………………………………………………….  
 
Har du frågor är du välkommen att fråga mig Anna när vi ses eller via mail. 
 
Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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BILAGA C MINNESSTÖD 

 

INTERVJU MED ANNA 

 

PRATA OM 

DELAKTIGHET, HEMMA 

OCH PÅ JOBBET 

 

I SAMTALSRUM PÅ 

……………………………. 
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BILAGA D INTERVJUGUIDE 

 

 

 

Intervjuguide 
Syftet är att kvalitativt undersöka orsaker till varför personer 

med funktionsnedsättning vid LSS-gruppbostäder har låg 

delaktighet 

 i vardagen, hemma och på arbetet. 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du bott på din nuvarande LSS-gruppbostad? 

 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande dagliga verksamhet? 

 

TEMA 1 DELAKTIGHET – Begreppets innebörd 

Vad anser personerna med funktionsnedsättning vid 

gruppbostäder att delaktighet är. 

Hur skulle du beskriva delaktighet? 

 

Vad är delaktighet för dig? 
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När upplever du att du är delaktig? 

 

Hur tror du att andra upplever delaktighet som bor på ditt boende? 

 

Hur tror du att andra upplever delaktighet som arbetar på din 

arbetsplats? 

TEMA 2 DELAKTIGHET -  I hemmet 

Hur personer boende på LSS-gruppbostäder upplever delaktighet i 

hemmet. 

När tyckte du att du var delaktig hemma senast?  

 

Hur kändes det då?  

 

Vad gjorde du då?  

 

Varför var du delaktig?  

 

Vad skulle du själv kunna göra för att öka din delaktighet hemma? 

 

Är det något du kan göra mer av? 

Vad, när, hur? 
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Är det något du kan göra mindre av? 

Vad, när, hur? 

 

Vad önskar du att personalen skulle kunna göra för att öka din 

delaktighet hemma? 

 

Är det något personalen ska göra mer av? 

Vad, när, hur? 

Är det något personalen ska göra mindre av? 

Vad, när, hur? 

 

Är det någon annan som skulle kunna öka din delaktighet hemma? 

Vem, varför? 

 

Är det något annat som skulle kunna öka din delaktighet hemma? 

Vad, varför? 

 

TEMA 3 DELAKTIGHET – På arbetet  

Hur personer boende på LSS-gruppbostäder upplever delaktighet på 

arbetet. 
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När tyckte du att du var delaktig på arbetet senast? 

 

Hur kändes det då?  

 

Vad gjorde du då?  

 

Varför var du delaktig? 

 

Vad skulle du själv kunna göra för att öka din delaktighet på arbetet? 

 

Är det något du kan göra mer av? 

Vad, när, hur? 

Är det något du kan göra mindre av? 

Vad, när, hur? 

 

Vad önskar du att personalen skulle göra för att öka din delaktighet 

på arbetet? 

 

Är det något personalen ska göra mer av? 

Vad, när, hur? 
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Är det något personalen ska göra mindre av? 

Vad, när, hur? 

 

Är det någon annan som skulle kunna öka din delaktighet på arbetet? 

Vem, varför? 

 

Är det något annat som skulle kunna öka din delaktighet på arbetet? 

Vad, varför? 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 4 LÄGRE DELAKTIGHET – I hemmet 

Hur personer boende på LSS-gruppbostäder upplever orsaker till låg 

delaktighet i hemmet. 

 

När tyckte du att du inte var delaktig hemma senast?  
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Hur kändes det då? 

 

Vad gjorde du då?  

 

Varför var du inte delaktig? 

 

Har du beslut som begränsar ditt självbestämmande i ditt hem för att 

skydda din hälsa? 

 

Om du har ett beslut, hur tycker du att det påverkar din delaktighet 

hemma? 

Vad, när, hur, varför? 

 

 

 

 

 

 

TEMA 5 LÄGRE DELAKTIGHET – På arbetet 

Hur personer boende på LSS-gruppbostäder upplever orsaker till låg 

delaktighet på arbetet. 
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När tyckte du att du inte var delaktig på arbetet senast?  

 

Hur kändes det då?  

 

Vad gjorde du då?  

 

Varför var du inte delaktig? 

 

Har du beslut som begränsar självbestämmande på ditt arbete för att 

skydda din hälsa? 

 

Om du har ett beslut, hur tycker du att det påverkar din delaktighet 

hemma? 

Vad, när, hur, varför? 

 

 

 

 

 

 

 



 11  

 

Avslutning  

Sammanfattning av det du har sagt till mig.  

Om jag sammanfattar det du har sagt till mig så menar du att…  

 

 

 

 

 

 

 

Är det något mer du vill berätta om din delaktighet hemma eller 

på arbetet? 

 

 

 

 

 

Återkoppling. 

 

Tack för att jag fick intervjua dig! 

Anna



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 

Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


