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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på LSS-boenden arbetar för att främja 

brukares självbestämmanderätt. Studien undersöker hur långt brukares 

självbestämmanderätt sträcker sig och personalens möjligheter och tillvägagångssätt för att 

främja självbestämmande. Metoden är kvalitativ som bygger på en vinjett som efterföljs av 

semistrukturerade intervjuer med personal på LSS-boenden i Sverige. Totalt utfördes åtta 

enskilda intervjuer samt en gruppintervju med två deltagare på totalt fyra boenden. De 

teorier som användes i denna studie är organisationsteorin samt Goffmans teoretiska 

perspektiv. Resultatet visar att i situationer då det handlar om fara för livet behöver 

personalen begränsa brukares självbestämmanderätt, dessa situationer behöver personalen 

ständigt ta ställning till. För att främja brukares självbestämmande arbetar personalen med 

att kartlägga brukares önskemål samt arbeta motiverande och vara lyhörda och stöttande. 

Faktorer som underlättar personalens möjligheter att främja brukares självbestämmande är 

utbildning samt en stöttande relation mellan kollegor och fungerande ledarskap på 

arbetsplatsen. Slutsatsen av denna studie är att personalens tillvägagångssätt spelar stor roll 

för att möjliggöra brukares självbestämmande. Tillvägagångssätten behöver anpassas efter 

brukaren vilket gör att relationen mellan brukare och personal är avgörande för att brukaren 

ska ha möjlighet till självbestämmande. 

Nyckelord: socialomsorg, egenmakt, delaktighet, normaliseringsprincipen, 

funktionsvariation, självbestämmande 

  



ABSTRACT 

The aim of this study is to examine how staff at residences with special services for adults 

with disabilities work to promote client’s self-determination rights. The study examines how 

far the clients self-determination rights extends and the staffs opportunities and approaches 

to promoting self-determination. A qualitative study has been carried out, which is based on 

a vignette followed by semi-structured interviews with staff at residences with social service 

in Sweden. In total, eight individual interviews and a group interview with two participants in 

a total of four residences were carried out. The results are analyzed with organizational 

theory and Goffman's theoretical perspective. The result shows that in situations when it is a 

matter of danger of life, the staff have to limit the clients´ rights to self-determination and 

the staff constantly need to make decisions regarding these situations. In order to promote 

client's self-determination, the staff explore the clients’ wishes and motivate, listen and 

support them. Factors that help staff to promote clients’ self-determination are education 

and a supportive relationship between colleagues and functioning leadership. The conclusion 

of this study is that the staff's approach plays a major role in promoting clients’ self-

determination rights. The approaches need to be adapted to the client, which means that the 

relationship between clients’ and staff is crucial for the client to have the opportunity for self-

determination. 

Key words: social care, empowerment, participation, normalization, disabilities, self-

determination 
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1 INLEDNING 

Personer med funktionsnedsättningar har alltid varit en utsatt grupp och som är beroende av 

andra personer i sin omgivning. Det kan bland annat vara familj, vänner, handläggare, 

personal, personlig assistent, gode män eller förvaltare. Alla dessa har en påverkan på 

brukare och det uppstår frågor om hur mycket makt brukaren har över sin livssituation. Alla 

människor ställs inför en mängd val varje dag och personer med funktionsnedsättning är 

inget undantag, men det som kan vara självklart för andra människor kan de behöva hjälp 

och stöd med. För att kunna uttrycka sin vilja måste personer ha fungerande 

kommunikationsförmåga eller möjlighet att göra sig förstådd på andra sätt och det är här 

omgivningen spelar stor roll. År 2017 bodde 27 800 personer på boenden med särskild 

service för vuxna (Socialstyrelsen, 2018). Brukare som bor på boenden med särskild service 

är ständigt i kontakt med personalen vilket gör att de befinner sig i beroendeställning. 

Personal har ansvar för att brukaren får ett värdigt liv och för att uppnå det är 

självbestämmande en avgörande faktor. Utifrån det är vi intresserade av hur personal arbetar 

och vilka förmågor och möjligheter de har för att främja brukares självbestämmande.  

Vi har viss erfarenhet av LSS-området sedan tidigare och utifrån dessa erfarenheter vet vi att 

det uppstår dilemman i arbetet med brukare. Dessa dilemman kan handla om frågor kring 

personalens bemötande samt brukares självbestämmande. Vi valde att fördjupa oss i LSS-

området för att vi ansåg att våra kunskaper var bristfälliga kring funktionsnedsättningar och 

därför vill vi utöka vår kunskapsbas inför vårt kommande yrkesliv. Kunskaper kring 

självbestämmande kommer att vara till nytta för oss oavsett vilket område inom socialt 

arbete vi befinner oss i. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur personal på LSS-boenden arbetar för att främja 

brukares självbestämmanderätt. 

Frågeställningar: 

• Hur långt sträcker sig brukares självbestämmanderätt och finns det situationer då 

rätten behöver inskränkas? 

• Vad har personalen för tillvägagångssätt för att främja brukares 

självbestämmanderätt? 

• Hur ser personalens möjlighet för att främja brukares självbestämmande ut? 
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2 BAKGRUND 

2.1 LSS 

Under 1950 talet var tilltron till slutna institutioner stor, under åren som följde 

moderniserades dessa institutioner, standarden förbättrades och det byggdes flera nya 

vårdhem. Inom mentalvården på 1960-talet bodde cirka 30 000 personer på vårdhem. Under 

1970-talet börjades en avveckling av de slutna institutionerna, vilket tog tid eftersom de 

baserades på djupt inpräglade synsätt på personer med funktionsnedsättningar. 

I samband med avvecklingen av institutionerna kom begrepp som normalisering och 

integrering på tal. Normaliseringsprincipen syftade till att personer med 

funktionsnedsättningar ska kunna följa normala vardagsrutiner och få uppleva goda 

levnadsvillkor samt en normal livscykel där områden som utbildning, arbete, försörjning och 

självbestämmande ingår. Normaliseringsprincipen innehöll även ambition om att personer 

med funktionsnedsättning skulle gå i vanlig skola och bo i vanliga lägenheter, detta för att 

integreras i samhällslivet. Så småningom har normaliseringsbegreppet suddats ur och blivit 

ersatt av ord som tillgänglighet, delaktighet, jämlikhet och självbestämmande. 

Rättighetsperspektiv började användas på 1990-talet och låg till grund för Lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade, LSS, som kom 1994. En utbredd åsikt är att lagen har 

bidragit till att personer med funktionsnedsättningar har fått ökad möjlighet att leva som 

andra och ökad makt över sin situation och inte längre behöver förlita sig på andras 

uppfattningar om vad som är deras bästa (Lindqvist, 2009).  

Det finns tio insatser i LSS, den insats som är relevant för den här studien är insatsen boende 

med särskild service. De personer som är berättigade insatser enligt LSS är de som tillhör 

någon av lagens tre personkretsar vilket framgår enligt 1 § i LSS (SFS 1993:387) 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

2.2 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Förenta nationernas (FN:s) konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning berör politiska målsättningar gällande respekt för individuellt 

självbestämmande och frihet att göra egna val. Även icke-diskriminering, deltagande i 

samhället, respekt för olikheter, tillgänglighet, lika möjligheter samt jämställdhet mellan 

kvinnor och män nämns i konventionen. Konventionsstaterna erkänner alla människors 

värde och lika rättigheter och friheter. Vidare erkänner konventionsstaterna att begreppen 
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”funktionshinder” och ”funktionsnedsättning” är problematiska begrepp under utveckling, då 

de har sitt ursprung i hinder som är betingade av miljön och attityder. Konventionsstaterna 

erkänner även mångfalden bland personer med funktionsnedsättning. Vidare berörs respekt 

för privatlivet i konventionen. Rätten till utbildning och arbete för personer med 

funktionsnedsättning ska främjas. Personlig, mental och fysisk utveckling ska gynnas. Det 

ska säkerställas att personerna inte exkluderas från utbildning eller arbete på grund av sin 

funktionsnedsättning och de ska erbjudas anpassning utifrån sina behov. Åtgärder ska vidtas 

för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att uppnå största möjlig fysisk, 

yrkesmässig och mental förmåga samt självständighet och oberoende. Personerna ska även 

tillförsäkras fullt deltagande i livets alla avseenden och få tillgång till och vetskap om 

hjälpmedel för främjande av rehabilitering. Deras deltagande i idrott och fritidsaktiviteter 

ska främjas och uppmuntras och de ska ha tillgång till kulturella upplevelser såsom tv, film, 

museum och teater (Regeringskansliet, 2008). 

2.3 Organisationskultur 

Skau (2003) skriver om vikten av samverkan i personalgruppen och hur det kan ses som ett 

viktigt redskap i arbeten med klienter. Samtidigt kan förhållanden i personalgruppen 

försvåra arbetet med att hjälpa klienten och istället orsaka kränkningar gentemot klienten. 

Hur personalgruppen kommer att fungera beror på strukturella drag som finns i 

organisationen, dessa drag styr personalens handlingssätt. De grundläggande faktorerna är 

gemensamma normer och värderingar som skapar gemensamma handlingsmönster hos 

personalen som är delar av den informella organisationskulturen. Statushierarki, 

kollegialitet, behovet av enighet och gemenskap samt rädsla att sticka ut och bli utstött av 

kollektivet är andra faktorer som har påverkan på personalens handlingar.  För att utföra ett 

bra arbete med klienten måste det råda enighet mellan personalens handlingar. Detta uppnås 

genom officiellt uppställda mål och riktlinjer i organisationen som blir gemensamma för alla. 

Varje arbetsplats har en utvecklad informell organisationskultur med rådande normer och 

värderingar som varje arbetare ska lära sig för att inta en plats i gemenskapen. 

2.4 Centrala begrepp 

2.4.1 Självbestämmande  

Enligt 6 § i LSS (SFS 1993:387) framgår det att:  

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 

berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 
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Vi definierar begreppet självbestämmande som rätten att bestämma över sin livssituation och 

vardag. 

2.4.2 Brukare  

Socialstyrelsen (n.d.) definierar termen brukare som “person som får, eller som är föremål 

för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten”. Denna 

definition är rekommenderat att använda inom socialtjänsten. I denna studie kommer vi att 

använda oss av begreppet brukare men även andra begrepp förekommer. Inom tidigare 

forskning använder sig författare i stor utsträckning begreppet klient. Flera informanter 

använde sig av begreppet kund, när de pratade om personer med funktionsnedsättningar 

som bor på LSS-boende där respektive personal arbetade på. 

2.4.3 LSS-boenden  

Vi använder oss av ordet LSS-boenden för att beskriva det som nämns i 9 § p.9 LSS som 

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

3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. För att hitta relevanta artiklar har 

vi använt oss av Mälardalens högskolas databaser via sökmotorn Primo. De sökord som vi 

har använt oss av är: disabilities, self-determination, participation, självbestämmande, 

funktionsnedsättning, delaktighet, empowerment, gruppboende, LSS. Forskningar kommer 

att presenteras utifrån följande avsnitt: Brukares självbestämmande i vardagen, 

Begränsningar av brukares självbestämmande, Personalens arbetsförhållanden på LSS-

boenden, Personalens tillvägagångssätt för att uppnå brukares självbestämmande samt 

Personalens anpassning efter brukaren. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av den 

tidigare forskningen. 

3.1 Brukares självbestämmande i vardagen 

Det framkommer olika faktorer ur den tidigare forskning som bidrar till att brukares 

självbestämmande ökar. Giertz (2012) genomför två intervjustudier med brukare, gode män, 

handläggare, personliga assistenter och assistansamordnare. Det framkommer att 

personalens åsikter kring vad som är normalt och önskvärt kan påverka brukaren och göra 

att brukaren i vissa fall blir styrda till att leva upp till personalens förväntningar. Relationen 

mellan personal och brukare är avgörande för självbestämmande och att personalen kan läsa 

av brukaren och har vetskap om brukarens bästa. Något som bidrar till ökad grad av 
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självbestämmande är att ha en kontaktperson och att bo i egen lägenhet. I en annan studie 

som består av fem intervjustudier med brukare, handläggare, personliga assistenter och 

företrädare kommer Giertz (2008) fram till att något som kan öka brukares 

självbestämmande är att assistansen utförs av några få utsedda personer och att brukaren ges 

chans till medverkan i planering av genomförandet. Renblad (2001) studie som består av 

källstudie, deltagande observation samt intervjuer med personer med funktionshinder visar 

att för personer med funktionsnedsättning innebär inflytande att kunna fatta beslut kring sin 

livssituation och inte att ha makt över andras värderingar. 

Giertz (2012) skriver att brukare som har en icke kognitiv funktionsnedsättning har i högre 

grad möjlighet till självbestämmande. Nota, Ferrari, Soresi & Wehmeyer (2007) kommer 

fram till liknande slutsats. Deras studie som omfattade 141 deltagare med intellektuella 

funktionsnedsättningar från Italien visade att personer med svårare intellektuella 

funktionsnedsättningar hade lägst grad av självbestämmande, livskvalité och sociala 

färdigheter. Vidare visar resultatet att självbestämmande bidrar till social integration och 

leder till större grad av tillfredsställelse i livet. Houston (2004) genomförde intervjuer med 

brukare som visade att de brukare som var självförsörjande och oberoende av välfärdsstaten 

hade mer empowerment vilket kan bero på att de var fria från behovet av bedömningar, fria 

från byråkrati och kontroll. Resultatet visade en tydlig koppling mellan empowerment, 

pengar och friheten att göra sina egna val, självständighet och socialt stöd. Vidare menar 

Houston (2004) att självständighet är kopplat till att vara oberoende av sin familj och 

vänner, att kunna fortsätta leva i ens egna hem, utan rädsla över att självständigheten ska bli 

borttagen.  

Karlsson och Nilholm (2006) utförde en observationsstudie där totalt 20 möten mellan klient 

och personal observerades. I mötena upptäcktes fem krav på klienten för att 

självbestämmande ska kunna äga rum. Det krävs att klienten är fysiskt närvarande. Det 

andra som krävs är att klienten har en förmåga att kommunicera. För det tredje så krävs det 

att klienten har en egen åsikt och uttrycker den. För det fjärde så krävs det att klienten är 

uppriktig och kommer med genuina åsikter och förslag. Slutligen så krävs det att klienten ska 

kunna ställa realistiska mål. Dessa krav som ställs på klienten gör det problematiskt att 

uppnå självbestämmanderätt och där paternalistiska handlingar från personalens sida 

uppkommer. Dessa handlingar utförs i syfte att gynna klienten men görs utan klientens 

samtycke. Utifrån det krävs att alla fem krav är uppfyllda för att undvika paternalistiska 

handlingar från personalen samt andra deltagare. 

3.2 Begränsningar av brukares självbestämmande 

Vi har undersökt forskningsfältet och det visar sig att det kan framkomma flera svårigheter 

eller begränsningar i arbetet med brukares självbestämmande. Talman, Gustafsson, Stier & 

Wilder (2017) genomförde en observationsstudie där Shiers deltagarmodell användes utifrån 

att observera brukarna och personalen på ett gruppboende. Resultatet visade att personalen 

hade goda kunskaper om sina brukare, vilket i sin tur gjorde att de inte alltid gjorde brukare 

deltagande i beslutsprocessen eftersom de trodde sig redan veta vad brukare vill eller att 
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personalen inte trodde att brukare kunde fatta beslut. I en annan studie utförd av Talman, 

Gustafsson, Stier & Wilder (2018) som är baserad på 27 intervjuer med chefer och personal 

inom LSS framgick det att ibland var det svårt att förstå brukarnas önskemål samt att 

personalen upplevde brist av tid för att utföra dessa önskemål. Det visade sig att personalen 

bestämde ofta åt klienten, exempelvis vid val av aktiviteter, då de inte trodde att klienten 

kunde fatta ett sunt beslut. Även faktorer som personalens upplevelse av tidsbrist att utföra 

klientens önskemål samt brist på en enhetlig definition av begreppet deltagande försvårade 

brukarens möjligheter för deltagande. Giertz (2008) kommer fram till att det främsta hindret 

för självbestämmande är svårigheter med kommunikation, kraftlöshet och fysiska besvär. 

Även brist på kunskap om sina egna rättigheter är ett hinder. Många brukare är beroende av 

stöd från andra för att kunna ta till vara på sin självbestämmanderätt. Personer som är vana 

med att andra har fört deras talan hela livet kan ha svårt att yttra sina åsikter. Personer med 

svåra funktionsnedsättningar som inte har en företrädare är mest utsatta. Ju mer erfarenhet 

av personlig assistans brukaren får, desto större möjlighet har de att påverka. Detta eftersom 

brukaren samlar på sig kunskap om hur det ska vara och vilka rättigheter som finns. Renblad 

(2001) beskriver att det framkommer upplevelse av kränkningar bland brukare samt att de 

inte alltid vågar säga sin åsikt och att det kan uppstå jobbiga situationer om deras åsikter inte 

överensstämmer med personalens. 

3.3 Personalens arbetsförhållanden på LSS-boenden 

Talman et al. (2017) fann brister av stöd från organisationen för att personalen skulle kunna 

möjliggöra brukares deltagande. Samtidigt visade det sig att personalen arbetade flitigt men 

att det krävs stöd från organisationen samt fungerande arbetsmetoder för att personalen ska 

kunna hjälpa brukare att komma högre upp i deltagarstegen och uppnå högre nivå av 

deltagande. Antaki, Finlay, Walton och Pate (2008) beskriver dilemman som personalen 

stöter på i vardagen, vilket är att hålla sig till institutionens regler och riktlinjer där 

personalen bär ansvar för brukarens säkerhet och hälsa samt att kunna tillfredsställa 

brukarens önskemål. Om personalen inte anser att brukaren tar ett sunt beslut kan det leda 

till att personalen vill påverka brukaren att välja vad de anser är ett bättre svarsalternativ. 

Detta gör att personalen ständigt ställs inför dilemman om hur mycket ansvar de ska lägga på 

brukare för deras egna val. Då personalen är ansvarig för frågor gällande brukarens säkerhet 

och hälsa samt måste följa de regler och riktlinjer som finns på arbetsplatsen. 

3.4 Personalens tillvägagångssätt för att uppnå brukares 

självbestämmande 

Studier lyfter upp olika tillvägagångssätt och strategier som personalen använder sig av för 

att främja brukares självbestämmande. Antaki et al. (2008) skriver att personalen på 

stödboenden använde sig av olika strategier för att ställa frågor till brukarna, vilket kunde 

påverka brukarens val. Exempelvis kunde personalen ge brukaren flera valalternativ i en 

fråga, ställa en ja/nej fråga eller att ställa en öppen fråga och upprepa svaret om man har 
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uppfattat korrekt. Vidare har det fastställts uppkomst av flera oönskade följder som de olika 

tillvägagångssätt kan föra med sig och därmed påverka brukarens valmöjlighet. Exempelvis 

om personalen upprepar en fråga kan brukare få en känsla av att han svarat fel och ändrar 

sitt svar. Även flera svarsalternativ visar sig kunna skapa förvirring. Detta gör att i vissa 

situationer kan förtydligande, bekräftelse eller upprepningar skapa förvirring och bli 

vilseledande för brukaren. En annan faktor som påverkar brukarens självbestämmanderätt 

blir personalens sätt att förhålla sig till brukarens svar, det vill säga att avgöra om brukaren 

har gjort ett sunt beslut. Talman et al. (2017) skriver att personalen i deras studie 

uppmuntrade och lyssnade på brukare vilket gjorde att deras deltagande och 

självbestämmande ökade. Karlsson & Nilholm (2006) skriver att för att främja brukares 

självbestämmande är förberedelser samt anpassning av möten med klienter en förutsättning. 

Genom att ge kunskap och stöd till personalen kring kommunikationen kan det underlätta 

för klienten att kunna få fram sin åsikt. Det kan handla om att ge personalen kunskap om 

självbestämmande ur ett ekologiskt perspektiv så att dessa blir medvetna om vilken påverkan 

deras beteende och institutioners restriktioner har på klientens självbestämmande.  

Ramsten (2018) genomförde fokusgruppsintervjuer med personal inom LSS där personal 

beskrev att Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan användas som ett 

hjälpmedel för att underlätta för kommunikation. Teknik kan användas för att ringa eller 

skicka ett meddelande för att påminna om vardagliga sysslor. Personal uppgav att denna typ 

av digitala stöd möjliggör för brukarna att behålla sin självständighet eftersom det ger 

brukarna personligt utrymme samt att brukaren fick chansen att utföra aktiviteter i hemmet 

självständigt. IKT ger även brukarna chansen att självständigt engagera sig i självvalda 

aktiviteter såsom att spela spel, lyssna på musik, upprätthålla sociala relationer och titta på 

videor. Brukarna beskrev även att de kan använda IKT för att delta i diskussioner på nätet 

utefter deras intresse. IKT underlättar även för brukarna att planera aktiviteter i det verkliga 

livet, genom att söka information och boka aktiviteter såsom kryssning, bio eller konsert. 

3.5 Personalens anpassning efter brukaren 

Forskningen lyfter fram olika sätt för personalen att anpassa sitt arbetssätt utifrån brukarens 

förutsättningar. Brukarens grad av funktionsnedsättning påverkar brukarens möjlighet till 

självbestämmande. Talman, Gustafsson, Stier & Wilder (2016) analyserar 17 

genomförandeplaner som visar på bristande dokumentation kring teman kroppsfunktioner 

och kroppsstrukturer vilket leder till svårigheter att förstå klientens behov av hjälp för att 

utföra olika aktiviteter. Utifrån det behövs mer dokumentation kring klientrelaterade 

faktorer för att ge en bild över klientens behov och möjliggöra klienternas deltagande. 

Brukares förmåga till kommunikation dokumenterades bristfälligt eller saknas i 

genomförandeplanen, trots att kommunikation spelar en viktig roll i arbete med personer 

med intellektuellt funktionshinder. Talman et al. (2018) beskriver att de olika 

förutsättningarna för brukares deltagande var brukarens förmågor och personlighet, kunskap 

som personalen besitter om målgruppen och den enskilde brukaren, den tid som personalen 

har samt personalens medvetenhet och känslighet. En faktor som påverkade brukarens 

deltagande samt i vilken utsträckning deras önskemål kunde förverkligas var graden av 
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personens funktionsnedsättning, beroende på brukarens kommunikationsförmåga. Chefer 

och personalen upplevde att kommunikationsförmågan är en viktig faktor för brukarens 

deltagande, därför är det viktigt att personalen utvecklar färdighet att förstå brukarens sätt 

att kommunicera, oavsett om det är kroppsspråk eller ord. Giertz (2012) beskriver också att 

individen i vissa fall får ta till kroppsspråk för att göra sig förstådd. Resultatet av intervjuerna 

visar att brukare som har svårigheter med kommunikation får mindre inflytande i sina hem 

och personalen får ta över och möblera utifrån sin smak och åsikt om hur ett hem ska se ut. 

Graden av självbestämmande påverkas av graden av funktionsnedsättning. Brukare med en 

medfödd funktionsnedsättning som inte har varit vana att ta beslut i olika frågor upplever det 

som en svårighet att föra sin talan. Kravet som brukare har att kunna kommunicera och föra 

fram egen åsikt är någon som Karlsson & Nilholm (2006) skriver om. Det är därför viktigt att 

brukaren får stöd i att få sin åsikt hörd. 

3.6 Sammanfattning 

Vi har undersökt forskningsfältet som handlar om brukares självbestämmande. Vi ville ta 

reda på hur personal arbetar för att främja brukares självbestämmanderätt och situationen 

kring brukares självbestämmande ser ut i praktiken och ta reda på personalens upplevelser 

kring brukares självbestämmande. Vi ville se det hela ur personalens perspektiv. Helst ville vi 

hitta studier gjorda i Sverige för att de skulle vara så tillämpningsbara som möjligt till vår 

studie. Vi ville få en heltäckande bild av självbestämmande inom området LSS utan att 

inrikta oss på någon särskild funktionsnedsättning eller typ av tjänster, såsom personlig 

assistans eller gruppboende. Det vi fick fram av forskningen var att brukare stöter på olika 

typer av begränsningar för att uppnå självbestämmande, till exempel att personal bestämmer 

över brukare för att de tror sig veta vad brukaren vill eller vad som är bäst för brukaren eller 

att personalen inte tror att brukaren kan fatta sunda beslut. Det kan även vara svårt att förstå 

brukarens önskemål eller att personalen har tidsbrist. Svårigheter med kommunikation och 

brist på kunskap kring sina rättigheter begränsar också brukarens självbestämmande. 

Relationen mellan personal och brukare är mycket viktig för brukarens självbestämmande. 

Brukare som kan vara med i planeringen av insatser får större grad av självbestämmande. 

Samtidigt ställs olika krav på brukaren såsom fysisk närvaro, förmåga att kommunicera och 

uttrycka sina åsikter och ställa realistiska mål. Graden av funktionsnedsättning påverkar 

brukarens möjlighet till självbestämmande. Det upptäcktes flera olika faktorer som 

påverkade personalens möjlighet att främja brukarens självbestämmanderätt. Personalen 

behövde få stöd från organisationen och ha fungerande arbetsmetoder och de måste förhålla 

sig till institutionens regler och riktlinjer vilken kan orsaka dilemman. Personalens 

tillvägagångssätt och strategier påverkade brukares möjlighet till självbestämmande 

exempelvis genom olika formuleringar av frågor samt sättet att förhålla sig till brukarens 

svar. Personalen bör ha kunskap kring brukarens sätt att kommunicera för att underlätta för 

brukaren att föra fram sin åsikt. Ett sätt att underlätta kommunikationen kan vara att 

använda sig av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) vilket kan göra brukare mer 

självständiga. Det är viktigt att brukares förutsättningar finns dokumenterade för att få en 

förståelse för brukarens behov och förmågor. Vi hade önskat att få mer kunskap om vilka 

strategier personalen använder sig av för att främja brukares självbestämmande. 
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4 TEORI OCH TEORETISKT BEGREPP 

I detta avsnitt kommer relevanta teorier och teoretiska begrepp utifrån studiens syfte att 

presenteras. De teorier och teoretiska begrepp som används är organisationsteorin, 

Goffmans dramaturgiska perspektiv, makt, empowerment och Shier’s delaktighetsstege.   

4.1 Organisationsteori 

Organisationer kan definieras som en konstruktion med syfte att uppfylla mål genom en 

samordnad och gemensam handlingsplan. Deltagare i en organisation utsätts för ledning och 

kontroll. Trots deltagarnas självständighet och handlingskraft har organisationen makt som 

överskrider deltagarnas. En viktig del av ledningens arbete är att åstadkomma en känsla av 

tillhörighet bland de anställda samt att behålla samstämmighet och harmoni. Anställda som 

går emot ledningen kan uppfattas som styrda av känslor. Desorganisation kan uppstå då 

organisationens medlemmar har skilda mål och intressen. Ledningen måste ständigt jobba 

för att bekämpa desorganisation, exempelvis genom användning av makt, kontroll eller 

övertalning (Thompson & McHugh, 2009). Varje organisation består av olika sociala element 

såsom personer, deras positioner inom organisationen och enheten de hör till. 

Organisationsmedlemmarna har något gemensamt, såsom värderingar, normer, förståelse 

och kunskap. Dock är det även viktigt att sträva för att behålla individuella skillnader bland 

medlemmarna i organisationen. Varje organisation interagerar med andra aktörer inom dess 

miljö och olika aktörer är nödvändiga för organisationens överlevnad och framgång. 

Förhållanden i miljön, till exempel sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förhållanden, 

påverkar organisationen. Förändringar i miljön gör att organisationer måste anpassa sina 

verksamheter för att passa in (Hatch-Jo & Cunliffe, 2013). 

4.2 Goffman - dramaturgiskt perspektiv  

Goffman (1959/2015) undersöker människors samspel utifrån ett dramaturgiskt perspektiv 

och han har infört flera begrepp som beskriver människors interaktion med varandra. 

Individens handlande och sociala samspelet med andra individer påverkas beroende av 

situationen. Individen anpassar sina åsikter och handlande efter de normer som anses 

acceptabla av de andra och på det sättet skapas en gemensam bild över situationen. Goffman 

beskriver individen med hjälp av begreppet “jaget” som en rollgestalt och menar att 

upplevelsen av “jaget” bestäms efter omgivningens reaktion på individens handlingar. Det vill 

säga att omgivningens reaktioner speglar oss själva som individer (Goffman, 1959/2015).  

Det dramaturgiska perspektivet liknar Goffman (1959/2015) med en teaterföreställning och 

det används fler begrepp från teatervärlden. Goffman kallar social arena för scen där det sker 

interaktion, det vill säga ömsesidig påverkan på varandra mellan olika aktörer (individer).  På 

scenen spelar aktörer upp roller, vilka är bestämda handlingsmönster som individ framställer 

för medaktörer och publik. När en person spelar upp samma roll vid flera tillfällen inför 

samma publik uppstår ett socialt samband. En social roll involverar en eller flera olika roller 
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och var och en av rollerna kan visas upp av den agerande individen vid olika tillfällen inför en 

publik av liknande sort. Medaktörer är andra individer som det sker interaktion mellan och 

publiken är personer från vår omgivning som är observatörer men kan även skifta till 

medaktörer vissa stunder. På samma sätt kan aktörer skifta till publik i vissa situationer. På 

det sättet kan individers vardag bestå av rollspelande i en teaterföreställning där rollers 

uppriktighet kan variera i graden, då aktörer kan bli tvungna att anpassa sina handlingar 

efter andra (Goffman 1959/2015).   

Vi vill använda oss att Goffmans perspektiv i vår studie genom att titta på personalen som 

aktör som interagerar med andra medaktörer såsom brukare samt kollegor och chefer. 

Personalen kan bli begränsade eller styrda utifrån deras roll som utförare och om det har 

påverkan på deras arbetssätt att främja brukares självbestämmande. Personer med 

funktionsnedsättning är en stigmatiserad grupp och därför kan Goffmans perspektiv vara 

användbart.   

4.3 Makt 

Begreppet makt är ett brett begrepp som orsakar olika tankar och känslor och ofta kan 

upplevas som någonting obehagligt (Skau, 2003). Makt kan exempelvis vara en upplevelse av 

kapacitet och kan även utövas av en person mot en annan person. Det kan handla om en form 

av positiv makt såsom stöd och skydd, eller negativ makt i form av tvång och maktmissbruk 

som kan ge sig uttryck fysiskt, psykiskt eller psykologiskt (Adams, 2008). Skau (2003) 

redogör att makt är en central aspekt som finns mellan professionsutövaren och klienten. Det 

är inte själva fenomenet makt utan användning och fördelning av makt som är av vikt. Ett 

obalanserat maktförhållande brukar råda mellan professionsutövaren och klient. Skillnaden i 

den kunskap som klient respektive personal innehar utgör en maktskillnad i och med att inte 

alla klienter har kunskap om vilka regler som råder i organisationen. Utifrån det blir klienter 

mer sårbara i och med okunskap kring de rådande regler och möjligheter. Utövande av makt 

som leder till negativa följder för klienten kan bero på professionsutövarens oprofessionalitet 

eller även på att personen är omedveten om sitt utövande av makt. Men klient och den 

professionsutövaren behöver inte vara i konflikt då deras åsikter kring situationen inte 

överensstämmer. Samtidigt kan makt användas för att uppnå de gemensamma målen som 

klient och professionsutövaren är överens om. 

4.4 Empowerment  

Empowerment kan definieras som möjligheten för individer, samhällen och grupper att 

utöva makt, ta kontroll över sin situation och uppnå sina mål. Empowerment har som syfte 

att öka personers förmåga att hjälpa sig själva för att maximera livskvalité (Adams, 2008). 

Payne (2015) menar att makt finns i samhället och är tillgängligt för människor att ta del av. 

Personerna kan genom en empowermentpraktik ges stöd att bygga upp sitt självförtroende 

och förmåga att använda makt samt att personerna ska ges möjlighet att förändra sina liv. 

Empowerment kan tillämpas i verksamheter inriktade på utsatta grupper, exempelvis 
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personer med funktionsnedsättningar. Där professionella kan stötta de maktlösa till att 

förvärva makt och hjälpa dem att få förmåga att kontrollera sina liv. Genom företrädarskap 

blir de maktlösas intressen representerade. Detta genom att föra deras talan och skildra 

deras situation för personer med makt. Det kan finnas hinder för att personer ska kunna 

uppnå sociala mål men en empowermentpraktik kan hjälpa professionella att fundera över 

dessa hinder och ta itu med orättvisa som drabbar deras brukare. Makt kan inte ges till andra 

människor men professionella ska hjälpa personerna att själva erhålla makt (Payne, 2015). 

Empowerment innefattar anti-förtryckande praktik. Diskriminering kan leda till att personer 

med funktionsnedsättningar blir exkluderade i vissa miljöer. Det är nödvändigt att de utsatta 

personerna utvecklar tekniker för att öka sin egenmakt för att kunna tackla diskriminering 

(Adams, 2008). 

4.5 Shier´s delaktighetsstege  

Shier (2001) beskriver en stege som modell vilken från grunden riktar sig mot barns 

deltagande och beslutfattande. Modellen kan användas även för andra målgrupper, bland 

annat så har Talman, Gustafsson, Stier & Wilder (2017) använt modellen till att undersöka 

deltagande bland personer med intellektuella och multipla funktionshinder. Shier (2001) 

skriver att stegen bygger på fem nivåer av deltagande, vilka är:  

1) Personen blir lyssnad - brukaren uttrycker sina åsikter och personalen är beredd att lyssna 

på brukaren och har möjlighet till det.   

2) Personen blir hjälpt att uttrycka sina åsikter - personalen ska möjliggöra och hjälpa 

brukaren att hantera svårigheter att få fram sina åsikter.  

3) Personens perspektiv beaktas - personalen/organisationen ska ta hänsyn till brukares 

åsikter och önskemål så långt som möjligt.  

4) Personen är inblandad i beslutsprocessen - brukare kan föra fram sin åsikt i en 

beslutsprocess men deltar inte när beslutet fattas och har på så sätt ingen faktisk makt att 

påverka.   

5) Personen har makten och möjligheten att fatta beslut - detta kan ske om personalen eller 

de överordnade delar med sig sin makt med brukare, efter att fördelar och risker vägs in.   

Shier (2001) skriver att dessa fem nivåer av bestämmande har olika grader av engagemang av 

empowerment, vilket visas med hjälp av tre nivåer av engagemang, som är: öppningar, 

möjligheter och skyldigheter. Första nivån är när en öppning uppstår, vilket sker när 

personalen är beredd att jobba med de fem nivåer i form av personligt engagemang. Nästa 

nivå av engagemang är möjligheter som uppstår när personalen får tillgång till nödvändiga 

resurser samt kunskap och kompetens. Sista nivån är skyldigheter som blir tillgodosedda när 

främjande av brukares delaktighet blir en officiell riktlinje i organisationen, som alla ska 

jobba efter. Deltagarmodellen är till för att visa personalen och organisationen vilken nivå av 

deltagande uppnår deras brukare och på det sättet upplysa brukares situation och öppna 

möjligheter för förändringar. 
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5 METOD 

Det har genomförts en kvalitativ studie där vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer 

baserade på en vinjett. Först formulerade vi studiens preliminära syfte och frågeställningar 

och därefter undersökte vi forskningsfältet och valde ut relevanta artiklar. Vidare 

formulerades en vinjett och utifrån den formulerades en intervjuguide. Efter det 

genomfördes intervjuerna och det samlade empiriska materialet kodades och skrevs ihop. 

Efter att resultatet sammanställdes valdes relevanta teorier ut och därefter analyserades 

materialet. Vår studie har en induktiv ansats då vi först samlade in empiriskt material genom 

att utföra intervjuer för att sedan finna lämplig teori att tillämpa på resultatet. En induktiv 

ansats innebär att utefter observationer dra generella slutsatser (Bryman, 2011). Forskare 

som har ett induktivt angreppssätt som utgångspunkt följer den empiriska processen utan att 

ha alltför många egna föreställningar kring ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 

formulerade våra frågeställningar på ett öppet sätt utan att försöka bekräfta en färdigställd 

hypotes. En sådan utgångspunkt underlättade för oss att få fram intervjupersonernas egna 

upplevelser och tolkningar på ett objektivt sätt eftersom meningen var att få fram olika 

åsikter och synpunkter, såna som vi inte hade förväntat oss och anpassa oss efter det. 

5.1 Urval 

Vi har använt oss av ett målstyrt urval vid val av intervjupersoner vilket innebär att urvalet 

görs utifrån forskningsmålet. Passande intervjupersoner väljs utifrån kriterier som leder till 

att forskningsfrågorna besvaras (Bryman, 2011). De kriterier vi hade i åtanke när vi valde ut 

intervjupersoner var att de skulle vara boendestödjare eller motsvarande och arbeta på 

boenden med särskild service. Dessutom var det viktigt att boendena skulle ligga så att vi kan 

ta oss dit, alltså inte för långt bort och på så sätt är det ett bekvämlighetsurval. Studien har 

även inslag av snöbollsurval då intervjupersonerna i vissa fall hjälpte att ta kontakt med sina 

kollegor på respektive boende för vidare intervjuer (Bryman, 2011). Personerna som vi 

intervjuade jobbar på boenden med särskild service enligt LSS 9 § 9, vilket kan vara både 

serviceboenden och gruppboenden. Vi valde att inte specificera eller begränsa oss till en form 

av boende för att utöka vårt urval. Vi valde inte heller att specificera vilken form av 

funktionsnedsättning brukarna som personalen arbetar med skulle ha för att utöka vårt 

urval. Det kan även vara av intresse att undersöka om det finns skillnader i hur personal 

tänker kring självbestämmande utifrån vilka brukare de jobbar med. Vi har intervjuat 

personer med varierande yrkeserfarenhet som jobbar på olika boenden och i olika 

kommuner, majoriteten i Mellansverige. 

5.2 Genomförande av intervjuer 

För att nå intervjupersoner valde vi att skicka mejl till olika kommuner, totalt elva stycken. 

Mejlen skickades till ansvariga enhetschefer och i de fall vi inte hade tillgång till deras mejl 

kontaktade vi kommunernas kontaktcenter. I mejlet presenterade vi oss som 
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socionomstudenter och berättade kortfattat om studiens syfte, samt gjorde en förfrågan om 

att utföra intervjuer med personal på gruppboenden i den aktuella kommunen. Vi fick svar 

från fem chefer i fyra kommuner. Cheferna gav i sin tur kontaktuppgifter till boenden, och 

intervjuer bokade vi in genom mejl- eller telefonkontakt med de berörda intervjupersonerna. 

Totalt intervjuades tio personer fördelade på åtta enskilda intervjuer och en gruppintervju 

med två intervjupersoner på totalt fyra boenden. Intervjuerna genomfördes på boendena för 

att göra det så bekvämt för intervjupersonerna som möjligt. Vi lämnade dock utrymme för 

intervjuerna att genomföras någon annanstans om så skulle önskas. Då vi ville att 

personalens personliga upplevelser och erfarenheter skulle stå i fokus valde vi att utföra 

kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att syftet med kvalitativa 

intervjuer är att få fram beskrivningar av intervjupersonernas upplevelser och kunskaper och 

att få en bild över området ur deras synvinkel. Vi valde att ha semistrukturerade intervjuer 

för att lämna utrymme till följdfrågor. Vår intervjuguide (Se bilaga A) inleddes med ett par 

allmänna frågor kring exempelvis hur länge personen arbetat och vilka arbetsuppgifter 

personen har. Sedan fick intervjupersonen läsa igenom vinjetten (Se bilaga B). De fick även 

behålla vinjetten framför sig för att ha chansen att kunna gå tillbaka till detaljer i texten. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det råder en maktobalans i intervjusituationen 

eftersom det är intervjuaren som har makt och kontroll över situationen samt styr intervjun. 

För att balansera maktförhållandet i intervjusituationen valde vi att endast vara en 

intervjuare på respektive intervju för att göra intervjupersonen mer bekväm. Vi såg också att 

det skulle bespara oss tid att dela upp intervjuerna mellan oss. Intervjuerna spelades in på 

våra mobiltelefoner för att sedan transkriberas. I två fall var intervjupersonerna inte 

bekväma med att bli inspelade, så då togs anteckningar för hand. 

5.3 Intervju med vinjett 

För att få fram intervjupersoners upplevelser av situationer kan forskare använda sig av en 

vinjetteknik. Denna teknik används ofta vid undersökningar som rör personers värderingar. 

Det går ut på att intervjupersonerna presenteras för scenarion och sedan får svara på frågor 

gällande hur de skulle reagera om de befann sig i samma situation (Bryman, 2011). För att ge 

våra intervjupersoner samma grundförståelse för vår uppfattning av begreppet 

självbestämmande valde vi att ha med en vinjett (Se bilaga B). Vinjetten består av en fiktiv 

berättelse som handlar om en brukare som bor på ett gruppboende och som börjar föra en 

ohälsosam livsstil. Delar av intervjufrågorna byggde på vinjetten där vi ville få fram mer 

djupgående svar om hur personalen upplever samt skulle hantera situationen. För att kunna 

upptäcka eventuella könsskillnader i personalens synsätt valde vi att döpa den fiktiva 

brukaren till Johanna i hälften av vinjetterna och till Johan i den andra hälften. Ett krav när 

det kommer till vinjetter är att situationen som beskrivs är trovärdig. Det kan vara svårt att 

avgöra om svaren man får verkligen speglar intervjupersonernas egna värderingar eller om 

de hade handlat på ett helt annat sätt om de hade varit i situationen som beskrivs (Bryman, 

2011). Vi ansträngde oss för att få vinjetten att bli så trovärdig och relaterbar som möjligt för 

personalen, för att de skulle kunna koppla vinjetten till egna erfarenheter. 
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5.4 Bearbetning av intervjudata 

När intervjuerna hade transkriberats valde vi att bearbeta svaren genom en tematisk analys. 

Bryman (2011) skriver att i en tematisk analys tematiseras materialet genom att 

återkommande teman tas fram. Vi började med att läsa igenom varje intervju enskilt och 

hitta olika mönster och teman enskilt. Vi kom sedan överens om fem gemensamma och 

övergripande teman, vilka var “hinder”, “självbestämmande”, “personal/utbildning”, 

“tillvägagångssätt” och “personfaktorer”. Därefter delade vi upp intervjuerna mellan oss och 

plockade ut de fem olika teman på var sitt håll. Dessa teman kodades genom att texten 

markerades i olika färger efter teman. När vi hade delat upp resultatet efter de fem teman 

delades de in i fler underteman. Därefter skrevs materialet ihop till en löpande text. 

5.5 Etiska överväganden 

Ämnet på vår studie rör personer som har funktionsnedsättningar, en mycket utsatt 

målgrupp. Av bland annat etiska skäl har studien ett personalperspektiv. Hänsyn har tagits 

till de forskningsetiska principerna, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). De forskningsetiska kraven har 

uppnåtts genom att vi använt oss av förkortningen “IP” (Intervjuperson) följt av en siffra för 

att respondenterna inte ska kunna identifieras. På det sättet anonymiserades 

intervjupersonernas identitet för läsaren. I vårt missivbrev (Se bilaga C) har vi redogjort för 

undersökningens syfte samt informerat om att intervjupersonernas medverkan är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst, vilket är informationskravet och samtyckeskravet. 

Nyttjandekravet uppnåddes genom att vi informerade intervjupersonerna att materialet 

endast kommer användas till vår specifika studie. I vårt missivbrev informerades 

respondenterna även om att materialet kommer att raderas när uppsatsen är godkänd samt 

att uppgifterna kommer att behandlas med konfidentialitet och ingen plats eller person 

kommer att kunna röjas. Materialet i form av ljudinspelningar och anteckningar bevaras så 

att utomstående inte kan ta del av dem, därmed uppnåddes konfidentialitetskravet. 

Intervjupersoner fick behålla missivbrevet med all information samt kontaktuppgifter till oss 

och vår handledare och de blev uppmanade att kontakta oss om de är intresserade av att ta 

del av resultatet. 

5.6 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) skriver att begrepp reliabilitet och validitet är anpassade för att visa kvalitet i 

kvantitativa studier. Utifrån det valde vi att beskriva tillförlitligheten för denna studie utifrån 

begrepp trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera, 

som Bryman (2011) beskriver.  

Trovärdighet uppnås genom att forskaren följer de uppställda regler för studien. 

Överförbarhet behandlar hur resultat i en studie kan vara överförbar till en annan miljö. För 

att uppnå överförbarhet ska detaljerade beskrivningar av studien göras, vilket möjliggör för 



18 

läsaren att bedöma till vilken grad studien kan vara överförbar i en annan miljö. Pålitlighet är 

en alternativ för reliabilitet som innebär att alla forskningsfaser och processer redogörs på ett 

utförligt och åtkomligt sätt. Möjlighet till att styrka och konfirmera innebär att det ska 

framgå att forskaren har varit objektiv och inte låtit personliga värderingar påverka studien 

och studiens resultat (Bryman 2011).  

Vi har följt de angivna regler och riktlinjer för formalia och innehåll som gäller för 

examensarbete. Akademiskt språk har använts, referenser gjordes enligt APA-manualen samt 

c-uppsatsen innehåller alla obligatoriska delarna, vilket ökar trovärdigheten. Alla studiens 

delar är tydligt beskrivna vilket underlättar läsandet och möjliggör för läsaren att avgöra 

studiens överförbarhet. I metoddelen finns utförliga beskrivningar av studiens 

tillvägagångssätt, urval, etiska aspekter samt analysmetoden. Pålitligheten stärks genom att 

vi var två författare som analyserade resultatet enskilt och därefter diskuterat fram till 

gemensamma slutsatser. Genom att läsa sig in på ämnet har vi eftersträvat att få en allsidig 

bild över området, vilket presenteras i inledningen. Genom att få kunskap i ämnet har vi ökat 

möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman 2011).  

6 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer resultat och analys av intervjuer att presenteras utifrån fyra teman 

samt åtta underteman som hade tagits fram utifrån intervjupersonernas upplevelser kring 

brukares självbestämmande. Efter varje tema följer en analys där materialet tolkas och 

kopplas med tidigare forskning samt teorier och teoretiska ramverk. De fyra övergripande 

teman som tagits fram är följande: 

• Självbestämmande och begränsningar 

• Personalens arbetsförhållanden på LSS-boenden  

• Personalens tillvägagångssätt för att uppnå brukares självbestämmande  

• Personalens anpassning efter brukare 

 

I våra citat har vi använt oss av beteckningen /.../ för att markera de ställen då vi har 

utlämnat mindre betydande delar i citaten såsom pauser, bindeord eller “eh”-ljud och 

liknande. 

6.1 Självbestämmande och begränsningar 

Personalen värnar mycket om sina brukare och att de ska ha ett så bra liv som möjligt utifrån 

deras förutsättningar. Personalens arbetsuppgifter är bland annat att finnas till för brukare, 

se till att brukare får ett värdigt liv och blir så självständiga som möjligt. Självbestämmande 
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är något som personal värdesätter mycket där bemötande och respekt är viktigt. Det 

framkommer inte att brukares kön har någon påverkan på hur personalen bemöter brukaren. 

Personalen framhåller även att allt ska göras i samråd med brukaren. “De är människor, och 

självklart ska människor bestämma själva. Utan självbestämmande i ett gruppboende blir det 

till en institution. Det är viktigt att brukaren får stå i centrum”. -Ip1. Intervjupersoner anser 

att personalen bör visa respekt när de går in i brukares privata hem.  

 

Flertal av intervjupersoner uppger att de tycker att brukare har tillräckligt med 

självbestämmande och att brukare får bestämma mycket själva på de boende där de är men 

att ibland får personalen kliva in och guida brukarna lite. Samtidigt kan det nog variera och 

bero på vilket LSS-boende man hamnar i. En intervjuperson anser att brukare inte har 

tillräckligt med självbestämmanderätt och anser att det kan bero på okunskap hos 

personalen. På vissa boenden är det personalen som styr och ställer utan hänsyn till att det är 

i brukarens hem de jobbar i. En av intervjupersonerna påtalar att förr i tiden var det 

vanligare att personalen bestämde över brukarna, detta har förbättrats i och med att det har 

blivit mer prat om självbestämmande. Förr gjorde man likadant med alla och stödet 

anpassades inte efter individen, utan man såg dem som en grupp. Personal tycker att det har 

blivit bättre gällande brukares möjlighet till självbestämmande. Personal med lång 

arbetslivserfarenhet uppger att brukares möjlighet till självbestämmande har förbättrats 

gentemot hur det såg ut förut. “Förr kunde det vara så att brukarna endast hade ett eget 

sovrum, med gemensam toalett och kök och förr hade personal mer rätt att bestämma över 

att ”nu är det dags att duscha”. -Ip2. 

Personalen uppger att de som personal kan aldrig tvinga en brukare till att utföra någonting 

som brukaren inte vill. Som exempel framgår det att personalen aldrig kan tvinga någon att 

duscha. “Vi hade ju en person som bodde här som har flyttat, han duschade inte på flera 

månader”-Ip3. Det som personalen kan göra är att förklara och hjälpa till. Men om brukaren 

inte vill så kan personalen inte göra så mycket mer. Brukarna har ett eget liv och har rätt att 

bestämma över sitt liv. 

Man kan ju inte bestämma över någon annan person. Det är lika lite som att nån kan 

bestämma över mig utan man bestämmer ju själv. Men man kan inte tvinga någon. Varken 

kan eller får eller vill eller hur man ska säga. -Ip4. 

6.1.1 Begränsningar 

Självbestämmande begränsas för brukaren i de situationer där det handlar om fara för livet 

eller allvarliga hälsorisker. När brukare befinner sig i tillstånd där de inte kan tänka klart, och 

gör illa sig själva eller andra är det viktigt att ingripa. När personalen ser att en person mår 

väldigt dåligt och kan skada sig själv eller andra har de en skyldighet att ingripa och anmäla 

händelsen. “Gränsen för självbestämmande går när de kan råka illa ut. Då är det ju väldigt 

svårt att stå och se på, då måste vi ju försöka stoppa det.” - Ip3. Personalen betonar att de 

aldrig har rätt att tvinga brukarna om de inte utgör en fara för sig själva eller andra.  
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Men det frustrerande är att vi kan aldrig bestämma över den människan. Även fast jag vet att 

det kommer leda till allvarlig sjukdom eller i värsta fall döden så kan man aldrig tvinga någon 

till att leva hälsosamt. Bara ta hjälp av alla professioner som finns för att försöka stötta och få 

till nånting som funkar eller nån som når fram. Det är det enda man kan göra. - Ip5. 

Det kan vara väldigt känsligt att sätta gränser för brukare och det är svårt att veta var gränsen 

går. En av intervjupersonerna säger: “Vi får ju inte sätta någon gräns. Det är ju ett 

självbestämmande. Hon får egentligen äta godis till hon dör. Om man nu ska dra det så långt. 

Och hon får spela spel också så länge hon vill.”-Ip3. En annan av intervjupersonerna 

framhåller att det aldrig får bli skadligt för brukaren, då har det gått för långt. Ett dilemma är 

till exempel när man måste fundera på ifall man ska låsa kylskåpet om en brukare håller på 

att äta ihjäl sig. Det är svårt för att man inte får förbjuda, samtidigt får personalen inte vara 

en orsak till att personen åt ihjäl sig.  

Även i andra situationer då det inte uppstår fara för livet kan det hända att brukares 

självbestämmanderätt blir inskränkt. Det är lätt att köra över brukare, särskilt om de har 

svårt att själva uttrycka sig. Ibland kan det hända att personalen tar över uppgiften för att det 

ska gå snabbare, exempelvis att ta fram kläder istället för att låta brukaren göra det själv. 

Anhöriga kan också köra över brukaren när de tror att de vet vad som är bäst för personen. 

Det kan hända att anhöriga försöker bestämma över hur personalen ska göra på ett visst sätt 

eller försöker övertala personalen att göra vissa saker som de inte får göra. 

6.1.2 Svårigheter kring självbestämmande 

En svårighet är att brukarna inte alltid vet vad de bestämmer över och då de kan göra farliga 

saker. Det kan vara så att de inte vet vad som är det bästa och mår dåligt av det de bestämmer 

och då måste personalen kliva in. En åsikt som framkommer är att det är mer utmanande att 

jobba med människor som är duktiga och vet sitt eget bästa än med människor som inte kan 

så mycket. Vissa brukare är väl medvetna om sina rättigheter medan andra inte vet att de har 

rätt att bestämma själva.  

Många gånger när man möter personer så vet de inte ens om att de har självbestämmande. 

Man får påminna de om att du bestämmer faktiskt själv. Det är du, det är vad du vill som är 

viktigt. Ibland får man påminna om det. - Ip6. 

Det finns en åsikt om att självbestämmande kan vara en svårighet om det blir alldeles för 

“överhumant”. Det är bra att brukare kan bestämma själva men för mycket 

självbestämmande kan göra att de inte mår bra av det och känner sig osäkra.  

Men samtidigt.. ger man för mycket självbestämmande så tror jag inte de mår så bra av det 

faktiskt. Jag har själv upptäckt när jag har jobbat att med för mycket självbestämmande så har 

vissa kunder gått neråt i mående och i sin problematik så att säga - Ip7 

För mycket självbestämmande kan göra att brukarens mående eller livssituation påverkas 

negativt.  
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Jag tycker nästan att de behöver mer.. mer hårdare rutiner och lite mindre.. Ja, det är svårt, de 

ska ju ha självbestämmande, självklart, men samtidigt.. Man jobbar med de och så ser man 

vad för mycket självbestämmande gör med de och då vill man på nåt sätt ha striktare rutiner, 

striktare regler så att säga. -Ip6. 

6.1.3 Analys av självbestämmande och begränsningar 

Vårt resultat visar att det finns situationer då personalen tar över vilket gör att brukare 

begränsas i sitt självbestämmande. Det kan handla om de situationer där personalen inte tror 

att brukaren kan tänka klart och ta ett sunt beslut, vilket kan jämföras med Talman et al. 

(2018) där det framkommer att personalen ofta tar beslut åt brukare när de inte tror att 

brukaren kan fatta ett rätt beslut. Intervjupersonerna i den här studien uppger att personalen 

oftast tar över i de situationer där det handlar om fara för brukaren och omgivningen. 

Renblad (2001) skriver att för brukare innebär självbestämmande att ha möjlighet att fatta 

beslut kring sin livssituation. Det framkommer i resultatet att personalen kan ta över 

uppgifter såsom att ta fram kläder åt brukaren för att spara tid och på det sättet inskränks 

brukarens självbestämmanderätt. Såna handlingar från personalens sida leder till att 

brukares deltagande begränsas vilket försvårar för dem att komma upp i delaktighetsstegen 

som Talman et al (2018) beskriver. I stegen lyfts det fram att brukaren behöver bli lyssnad 

på, få hjälp att uttrycka sina åsikter och att personal tar hänsyn till brukarens önskemål. Det 

kan antas att om personal tror sig veta att brukaren inte klarar av att fatta ett beslut kommer 

de inte heller att hjälpa personen att få fram sina åsikter och ta hänsyn till brukarens vilja. 

Om personalen väljer istället att lägga sin tid på brukaren kommer detta kanske att leda till 

att brukares förmågor utvecklas och på detta sätt ökas brukares empowerment där brukaren 

själv får möjligheten att kunna förbättra sin kvalité vilket beskrivs av Adams (2008). Att ha 

möjligheten att ta beslut är enklare att göra för de personer som är självförsörjande och 

oberoende av välfärdsstaten, som Houston (2004) beskriver. Det framkommer tydligt i vårt 

resultat att personalen har en maktposition genom att avgöra om brukaren har förmågan att 

tänka klart samt genom att avgöra om de beslut som brukaren tar är rätt. Personalen har 

även makt att avgöra vilka situationer som kan innebära fara för brukaren. Beroende på hur 

personalen väljer att använda den makt de besitter kan de antingen lyfta fram brukares 

självbestämmande och förmåga till egenmakt, vilket handlar om positiv makt. Personalens 

maktutövning kan även inskränka brukares självbestämmanderätt genom maktmissbruk och 

därmed bli negativ makt. Skau (2003) beskriver att det är viktigt att personalen är medveten 

om den makt de besitter samt att de agerar professionellt för att förebygga negativa 

konsekvenser för brukaren. 

Vidare visar vårt resultat att personalen upplever att de stöter på dilemman i sitt arbete. Det 

kan handla om situationer där de inte får förbjuda brukare att göra vissa saker samtidigt som 

de måste beakta brukares hälsa och säkerhet. Antaki et al. (2008) beskriver att personalen 

ställs inför dilemman i arbetet där de måste förhålla sig till organisationens regler och 

riktlinjer då personalen måste tänka på brukares hälsa och säkerhet samtidigt som de måste 

ta hänsyn till brukares önskemål. I vårt resultat framkommer det att i situationer där det 

uppstår dilemman måste personalen avgöra hur mycket eget ansvar brukare ska få vilket kan 

försvåras på grund av organisationens riktlinjer. Enligt organisationsteorin utsätts 

personalen för ledning och kontroll från organisationens sida, då den har mer makt än 
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personalen har. Trots att deltagarna har självständighet och handlingskraft förväntas de följa 

organisationens riktlinjer och anställda som går emot ledningen kan uppfattas som 

känslostyrda (Thompson & McHugh, 2009). En åsikt som framkom i intervjuerna var att för 

mycket självbestämmande inte alltid är bra för brukaren och kan leda till att de inte mår bra 

av det och känner sig osäkra över de beslut de ställs inför. Utifrån det så är det kanske inte 

alltid det bästa att personalen strävar efter att brukaren ska komma så högt upp på 

delaktighetsstegen som möjligt. Vissa brukare, beroende på sin grad av funktionsnedsättning 

och förmågor, kanske trivs bäst att befinna sig på en lägre nivå av trappan. Nota et al. (2007) 

menar också att desto svårare grad av funktionsnedsättningar som brukare har desto mindre 

grad av självbestämmande innehar brukaren. Vårt resultat visar att det varierar mellan olika 

brukare hur mycket kunskap de har om sina rättigheter, vissa vet sitt eget bästa medan andra 

inte ens vet om att de har rätten till att bestämma själva. Giertz (2008) beskriver brist på 

kunskap om sina egna rättigheter som ett hinder för brukarens inflytande, eftersom de då är 

beroende av andra att föra deras talan och ju mer erfarenhet och kunskap kring sina 

rättigheter brukaren samlar på sig desto större chans får de att påverka då de vet vad de har 

rätt att kräva.   

6.2 Personalens arbetsförhållanden på LSS-boenden 

6.2.1 Personalens egenskaper, erfarenhet och utbildning 

Personal anser att det är viktigt att vara mogen och erfaren som personal då det är lättare att 

jobba tillsammans med erfaren personal. Det gäller också att kunna stå upp för rätt och fel 

och att ha en stark karaktär eftersom det är svårt att vara alla till lags. “Man ska jobba 

lågaffektivt skulle jag vilja säga, att man är väldigt lugn som person. Man får aldrig ta 

någonting personligt /.../utan man måste liksom vara professionell. Man ska vara 

professionell helt enkelt.” -Ip8 

Intervjupersoner anser att man behöver ha någon typ av utbildning i socialt arbete för att 

göra ett bra jobb. Vidare är det viktigt med god kunskap om lågaffektivt bemötande. Personal 

behöver ha grundutbildning och det krävs stor eller måttlig kunskap om olika diagnoser. “Vet 

du inte vad autism är eller vad självskadande är då blir det jättesvårt att jobba här.”-Ip3. Det 

är viktigt med vidareutbildning för det kommer alltid nya rön och nya saker att lära sig. Vissa 

bland personalen berättar att de blir uppmuntrade till utbildningar, exempelvis kring 

motiverande samtal för att få bättre förståelse och lättare att kommunicera med brukare. 

Personal uppskattar att det finns möjlighet att får gå på utbildningar genom sitt arbete. “Man 

måste ha kunskaper. Man måste ha gått utbildningar. Och jobbat inom det.” - Ip3. 

6.2.2 Stöttning från ledning och kollegor 

Personalen upplever att det är bra att kunna prata med arbetskamrater när det uppstår 

jobbiga saker och att hjälpas åt och stötta varandra. Ibland uppstår det brister i samarbetet 

mellan kollegor vilket leder till svårigheter i deras arbetssituation. Det är även viktigt att ha 
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en bra chef som hjälper, stöttar och backar upp för personalen, att kunna vända sig till chefen 

om det uppstår något problem. En intervjuperson berättade att en sommar hade 

ordinariepersonal sagt upp sig och chefen anställde vikarier utan någon som helst utbildning 

till ett boende med svåra brukare. “Det var kaos, fullständigt kaos. Man bestämde och 

begränsade personerna i fråga, det var fruktansvärt.” -Ip6. Det var ett exempel på ledarskap 

utan kunskap. Chefen behöver kunna samarbeta och lyssna till och rådfråga personalen för 

att det är personalen som arbetar med brukare och det är de som har mest kunskap kring 

dem. Regelbundet har personalen konferens tillsammans med chefen och då diskuterar de 

brukarna och situationer, där ett gemensamt förhållningssätt jobbas ihop.  

Vi träffar de från andra boende också och kollar hur vi ser på den här situationen och hur de 

ser det, vad vi tycker, vad de tycker. Det är väldigt intressant. Gör vi rätt, eller kan vi lära oss 

av de, hur de gör. -Ip9. 

6.2.3 Analys av personalens arbetsförhållanden på LSS-boenden 

Personalen värdesätter en bra relation med arbetskamrater, att kunna stötta varandra då det 

uppstår jobbiga arbetssituationer.  Detta kan ses utifrån Goffmans (1959/2015) perspektiv 

gällande människors interaktion med varandra där människor anpassar sitt handlande och 

sina åsikter utifrån andra människor och normer i organisationen. Det framgår i resultatet 

att det även är viktigt att ha en bra chef som är samarbetsvillig och lyssnar till personalens 

åsikter och stöttar personalen. Samarbetet mellan personal och chef är viktigt för att arbeta 

fram ett gemensamt och fungerande förhållningssätt som alla är överens om. Enligt 

organisationsteorin (Thompson & McHugh, 2009) är en viktig del av ledningens arbete att 

åstadkomma en känsla av tillhörighet bland de anställda samt att behålla samstämmighet 

och harmoni. Talman et al. (2017) visar också vikten av ett fungerande samarbete och 

framhåller att brister av stöd från organisationen hindrar personalen från att kunna 

möjliggöra brukares deltagande. Intervjupersonerna i vår studie anser att det är viktigt med 

stöd från organisationen samt fungerande arbetsmetoder för att personalen ska kunna främja 

brukarens deltagande. Enligt organisationsteorin som Hatch-Jo och Cunliffe (2013) 

beskriver, för att ha fungerande arbetsmetoder, bör organisationsmedlemmarna ha något 

gemensamt, såsom värderingar, normer, förståelse och kunskap. Dock är det även viktigt att 

sträva för att behålla individuella skillnader bland medlemmarna i organisationen. 

Intervjupersoner anser att det är viktigt för personalen att ha utbildning och kunskap kring 

olika diagnoser, bemötande och kommunikation för att göra ett bra jobb. De berättar att de 

blir uppmuntrade till vidareutbildningar för att öka sin kompetens och hänga med i 

utvecklingen. Även Talman et al. (2018) beskriver att det är betydelsefullt att personalen får 

tillgång till nödvändiga resurser och utbildning för att komma upp till en högre grad av 

engagemang för att öka brukarnas empowerment. Det är då ledningen har ansvar att se till 

att tillgodose goda arbetsförhållanden på arbetsplatsen samt tillgodose personalens behov av 

nödvändiga kunskaper genom kompetensutveckling. Payne (2015) skriver att de 

professionella kan med hjälp av empowermentpraktik hjälpa brukare att få förmåga att 

kontrollera sina liv och överkomma hinder som uppstår. Det kan antas att stöttande relation 

med kollegor, fungerande organisationsstruktur, kompetent ledning och 
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kompetensutveckling främjar personalens möjlighet till att utveckla brukarens möjlighet till 

egenmakt. 

6.3 Personalens tillvägagångssätt för att uppnå brukares 

självbestämmande 

6.3.1 Stötta, lyssna och motivera 

För att främja brukares självbestämmanderätt arbetar personalen med att vara närvarande, 

lyssna och stödja brukaren i beslut. Att brukarnas röster blir hörda är avgörande för 

självbestämmande. När personalen arbetar med brukare som har svårt att uttrycka sina 

önskemål eller ta beslut är det viktigt att känna av, stötta och möjligtvis ge två val som 

brukaren får välja mellan. Att vara lyhörd och flexibel är egenskaper som framhålls som 

viktiga för att kunna arbeta med att främja brukares självbestämmanderätt.  

Kanske inte heller stå där med pekpinne utan att man bryr sig mer, ’hur mår du? vad är det 

som har gått fel?’ Än att stå där och säga ’nä nu måste du gå ut’, eller, ’här kan du inte sitta’. - 

Ip6. 

Personalen berättar att en stor del av deras arbete kretsar kring att motivera brukarna och 

stödja dem att ta beslut. När det kommer till stillasittande brukare kan de jobba med att 

motivera brukaren att gå ut mer, till exempel genom att börja med att gå till affären i 

närheten. Att ge stöd och motivera istället för att bestämma över brukaren framhålls som 

viktigt.  

Det enda man kan göra det är ju försöka peppa, uppmuntra, ‘ja men ska vi inte, ja men jag 

följer med, jag hjälper till, vi kan göra det tillsammans’. Det är det enda sättet man kan göra 

det på, att försöka få det roligare och att man gör det gemensamt. Jag kan bara motivera. -Ip5. 

Personalen ger brukarna valmöjligheter och ibland kan det hända att brukarna är väldigt 

snabba att välja det som är bekvämast och då får de försöka motivera till varför ett annat 

alternativ kan vara bättre. “Men samtidigt så vet vi också deras problematik, kanske vi kan 

stötta de att komma till det rätta beslutet /…/ Om de blir lite tveksamma över vad de ska 

välja, då frågar de oss.” - Ip6. 

Personalen framhåller att något som är grundläggande för självbestämmande är att prata 

mycket med brukarna och frågar dem vad de tycker och tänker och att alltid lyssna på deras 

åsikter. “Mycket att fråga dem, alltid kolla att ‘är det okej för dig? Tycker du det här? Vad vill 

du?’ Att prata mycket, fråga mycket.” - Ip3. Det är viktigt att sitta ner och prata med brukaren 

om vikten av att motionera och att äta nyttigt samt att höra med brukaren kring hur han eller 

hon skulle vilja ha det.    
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Man får ju vara väldigt ödmjuk, väldigt lyhörd och hela tiden lyssna av med vad brukaren, 

kunden vill. Hur den mår utifrån vad den orkar med för dagen. Så att man alltid frågar, ’är allt 

bra, kan jag göra nåt, är det nåt du behöver hjälp med’? Fråga, prata, fråga, fråga. Vet man att 

det är jobbigt så frågar man kanske inte ‘vill du’, utan ‘ja men jag tänkte vi skulle ut och 

promenera idag, vilken tid har du lust att gå?’-Ip5. 

Personalen framhåller att de arbetar mycket med att förändra tankar, till exempel genom att 

förklara för brukaren varför det inte är bra att äta stora mängder godis varje dag eller spela 

tv-spel hela dagar. Att vara tydlig med de skadliga effekterna ett visst beteende kan leda till.  

Ett knep är att hitta saker som är viktiga för brukaren som kan motivera till duschning. Till 

exempel förklara varför det är viktigt att sköta sin hygien när man har ett arbete eller 

poängtera att för att göra roliga aktiviteter utanför huset är det viktigt att sköta sin hygien.        

“Men det man kan göra är ju det här med motiverande samtal /…/ Man behöver ju också 

förklara varför man behöver duscha, varför man behöver hålla sig ren och vikten av det.” -

Ip4. 

6.3.2 Kartlägga 

Det är viktigt att kartlägga och ta reda på anledningar till ett visst beteende, exempelvis att 

föra en dialog och ta reda på om det finns några hinder för personen att utöva en viss 

aktivitet. Ibland kan det handla om att brukaren har tröttnat på sin fritidsaktivitet och 

behöver stöd med att hitta en ny aktivitet som passar bättre. När det gäller brukare som inte 

vill duscha kan personalen inte tvinga in personen i duschen, utan istället undersöka om det 

är något med själva duschen som är problemet.  

Jag måste alltid fundera på vad beror saker och ting på men jag som personal får aldrig 

någonsin använda mig av någon form av maktposition, jag måste alltid, eller måste, för mig är 

det självklart, det finns ingenting annat. Som sagt var, kartlägga, ta reda på, försöka hitta vägar 

mot motivation. - Ip6. 

Något som nämns som viktigt är att personalen fångar upp brukaren när de märker 

beteendeförändringar. Att en person plötsligt tappar alla sina intressen och bara vill sitta 

hemma kan vara ett tecken på något allvarligare såsom depression och det är viktigt att gå 

ner på djupet för att lösa problemet. Vissa nämner att det är viktigt att brukarna har en daglig 

verksamhet som passar personen så att personen får ett meningsfullt jobb att gå till. 

6.3.3 Genomförandeplan, schema och rutiner 

Några av intervjupersonerna understryker att genomförandeplanen är mycket viktig. 

Eftersom brukaren har varit med och formulerat den så kan man som personal ha den som 

stöd och hänvisa till den när det uppstår tvister. Genomförandeplanen bidrar även till 

brukarens självbestämmanderätt i de fall som brukarna själva är med och formulerar den 

utefter deras önskemål och mål. “Sen är alla brukare med när vi uppdaterar 

genomförandeplaner. Sen frågar vi även då och då om det är någonting de skulle ha mer av 
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eller nåt de vill ändra i sin situation.” -Ip7. Vissa av intervjupersonerna framhäver att de 

flesta brukarna kan gynnas av att ha scheman med tydliga rutiner. I schemat kan man 

exempelvis komma fram till överenskommelser gällande tider för dusch och tv-spel. Att till 

exempel bestämma att ett visst klockslag stänger vi av tv:n kan vara något som brukaren 

behöver och tycker är skönt. Personalen är väldigt flexibla och ändrar brukarnas scheman 

efter behov, och allt stöd är styrt efter brukaren. En åsikt skiljer sig från mängden, att man 

som personal måste vara bestämd och jobba lite mer fyrkantigt eftersom både rutiner och 

regler är nödvändigt för att brukarna ska må bra. Ett annat hjälpmedel som en 

intervjuperson lyfter fram som kan användas i arbetet med brukaren är digitala hjälpmedel 

som exempelvis olika appar på mobiltelefoner. 

6.3.4 Ta hjälp av andra professioner 

Personalen berättar att de med fördel kan ta hjälp av andra professioner i deras arbete för att 

rådgöra kring tillvägagångssätt för att motverka skadliga situationer. Om de till exempel 

märker att en brukare inte har en hälsosam livsstil eller hastigt har ändrats sitt beteende eller 

intressen, kan detta lyftas med exempelvis en sjuksköterska, läkare, kurator, dietist eller i 

möten angående samordnad individuell plan för att försöka få till en lösning.  

Man kan ju fråga personen om den skulle vara intresserad att kanske ta det vidare och kanske 

prata med dietist eller sköterska /…/ För att det grundar sig i att personen inte mår bra, att 

man gör så, och då kanske man ändå kan erbjuda att skulle du vara intresserad av att få hjälp 

av en sköterska som kan lägga upp din kost eller genom någon dietist och sådär och försöka 

motivera. - Ip6. 

Vissa framhåller också att det kan vara lättare för brukaren att öppna upp sig för någon 

utomstående, någon som inte jobbar som personal på boendet, vilket gör samarbetet med 

andra professioner mycket fördelaktigt. En god man kan också vara en mycket hjälpsam 

tillgång för personal och någon som de kan diskutera brukaren situation med. God mannen 

har exempelvis mer befogenhet att sätta gränser när det kommer till brukarens spenderande 

av pengar. 

6.3.5 Analys av personalens tillvägagångssätt för att uppnå brukares 

självbestämmande 

Vår studie visar att personalen behöver vara lyhörd, stöttande och kunna använda sig av 

strategier för att få brukarens vilja att komma fram, såsom att ge brukaren två olika 

valmöjligheter. Det är den strategin Antaki et al. (2008) upptäcker att personalen på 

stödboenden använde sig av och där Antaki et al. (2008) även upptäcker att personalens 

frågeformuleringar kan påverka brukarens svar. Det framkommer i vårt resultat att det är 

betydelsefullt att personal anpassar sitt bemötande och sin strategi individuellt efter varje 

brukare för att hjälpa brukaren att få sin röst hörd. Personalen har makt i mötet med brukare 

där personalens förhållningssätt har stor påverkan på brukares beslutsfattande. Utan att 

direkt bestämma över brukaren kan personalen genom sitt förhållningssätt styra brukaren åt 

det håll som personalen anser är önskvärt vilket kan vara på både gott och ont. För att ge 
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brukaren möjligheten till att fatta egna beslut är det av vikt att försök fördela makt mellan 

brukaren och personalen på ett mer jämnt sätt som Skau (2003) beskriver. Det kan vara bra 

att ta hjälp av och samverka med andra professioner. Att ta del av en god man kan vara 

fördelaktigt för personalen då en god man har mer befogenhet kring brukarens situation än 

personalen har, menar de intervjuade. Giertz (2008) skriver att brukare med svåra 

funktionsnedsättningar är beroende av att någon företräder dem och de brukare som har 

företrädare är mindre utsatta. Vårt resultat visar att digitala verktyg kan användas i arbetet 

med brukare för att underlätta kommunikationen. Ramsten (2018) menar att användandet 

av digitala verktyg hjälper brukaren att behålla sin självständighet genom att ha möjlighet att 

utföra olika saker självständigt hemifrån. Hatch-Jo och Cunliffe (2013) skriver att 

organisationer måste kunna anpassa sina verksamheter efter förändringar i omgivningen, 

vilket i den här situationen kan vara att införa digital teknik för stöd. Genomförandeplan kan 

vara ett bra hjälpmedel för att främja brukares självbestämmande och då är det av vikt att 

brukare är med och formulerar sin genomförandeplan utifrån sina önskemål. Talman et al. 

(2016) kommer fram till att om det uppstår bristande dokumentation kring brukarens 

förmågor kan det leda till svårigheter att förstå brukarens behov och på det sättet bli ett 

hinder för brukares delaktighet. När en brukare har svårigheter kring kommunikation är det 

viktigt att personalen har information om dessa svårigheter, därför kan det anses att 

dokumentation är betydelsefullt. 

6.4 Personalens arbetsförhållanden på LSS-boenden 

Det är betydande för personalen att känna brukarna som de jobbar med för att kunna 

tillgodose deras självbestämmanderätt. Det är särskilt viktigt i de fall då brukarna har 

svårigheter med att uttrycka sina åsikter, att då kunna läsa av brukarens uttryck för att förstå 

vad brukaren verkligen vill. Personalen som har arbetat med sina brukare under en längre 

period berättar att de snabbt märker om personen inte vill, via exempelvis kroppsspråk, och 

de lär sig märka av små signaler. Förtroende är något som växer fram med tiden, och det är 

viktigt att bygga en relation med brukaren eftersom de då vågar säga till när något inte känns 

rätt.  

Vissa intervjupersoner berättar att de anpassar sitt förhållningssätt och strategi utifrån vilken 

brukare de möter. När de lär känna brukarna lär de sig vilket förhållningssätt som fungerar 

för vilken brukare, och därmed anpassar de sig utifrån detta. 

Man känner de så pass bra så att jag vet att om jag är på ett speciellt sätt när jag går in till 

henne så blir hon sån, eller om jag är så när jag går in till honom då blir han sån. /…/ man 

anpassar sig nog lite. -Ip4. 

Eftersom individerna på ett gruppboende är olika varandra är det viktigt att vara 

anpassningsbar. Någon kan exempelvis vara utåtagerande och då är ett lågaffektivt 

bemötande otroligt viktigt, medan personalen kan vara mer lättsam med en annan brukare. 

Att brukarna ska må bra och ha ett värdigt liv anses viktigt, och strategin för att detta ska 

kunna uppnås varierar. 
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Det är ju individuellt, vilken nivå de ligger på, hur de mår, vad de behöver. Alla bestämmer till 

den graden de kan. Vissa kan inte bestämma lika mycket som de andra och då får man ju gå in 

och stötta. -Ip3.    

Det framhålls att det är lättare att stötta brukare i självbestämmande om man jobbar med 

brukare som är vältalande och högfungerande. När det handlar om brukare som har svårt att 

förmedla sig måste personalen hitta en metod eller hjälpmedel för att kunna ge de verktygen 

till personen, att kunna uttrycka sig även om han eller hon inte verbalt kan göra det. 

Det kan vara svårt för vissa personer att få för många val. I deras funktionsnedsättning det 

kanske blir så svårt att de blir utåtagerande, aggressiva på grund att det blir en för stor 

belastning, att det blir så många val. - Ip6. 

Det är viktigt att veta vilken nivå personen är på och vilka begränsningar personen har för att 

personalen ska veta hur de ska förhålla sig och för att ge adekvat stöd till brukaren. Med vissa 

brukare kan det exempelvis fungera bättre att använda bilder än verbalt språk. Vissa får 

personalen kliva in och ge lite mer praktiskt stöd, medan vissa endast behöver stöttning och 

motivering. 

6.4.1 Analys av personalens anpassning efter brukaren 

Intervjupersoner menar att personalen bör anpassa sig efter brukarens förutsättningar för att 

ge ett så bra stöd som möjligt. För att kunna ge ett bra stöd är det betydande att personal och 

brukare känner varandra och har tillit för varandra. Ju längre tid personalen och brukare 

känner varandra desto lättare blir det för personalen att tolka brukares signaler och därför är 

relationen mellan personal och brukare av betydelse. Talman et al. (2018) beskriver 

brukarens förmågor och personlighet är avgörande för brukarens möjlighet till 

självbestämmande. Även personalens kunskap om målgruppen och den enskilde brukaren 

samt den tid som personalen har är av betydelse, menar de intervjuade. Brukarens grad av 

funktionsnedsättning och kommunikationsförmåga påverkar brukarens deltagande och 

självbestämmande, vilket kan jämföras med Giertz (2012) som menar att brukare som har en 

kognitiv funktionsnedsättning har mindre möjlighet till självbestämmande. Det framgår i 

resultatet att det är viktigt att personalen är medvetna och har kunskap kring brukares 

funktionsnivå för att ge adekvat stöd och tillgodose brukarens behov, även Nota et al (2007) 

menar att personer med svårare intellektuella funktionsnedsättningar har lägst grad av 

självbestämmande, livskvalité och sociala färdigheter. Karlsson och Nilholm (2006) fann att 

det ställs krav på brukaren, att ha en åsikt och kunna förmedla den. Några intervjupersoner 

berättar att de använder sig av olika hjälpmedel för att underlätta för brukare med kognitiva 

svårigheter att förmedla sina åsikter. Som det framgår i resultatet spelar brukares kognitiva 

förmåga stor roll för att få fram sina åsikter och på det sättet möjliggöra självbestämmande 

och då är det viktigt att personalen har fungerande hjälpmedel som stöd. 
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7 DISKUSSION 

Syftet med vår studie var att undersöka hur personal på LSS-boenden arbetar för att främja 

brukares självbestämmanderätt. Nedan kommer resultatet att diskuteras utifrån varje 

frågeställning. 

7.1 Hur långt sträcker sig brukares självbestämmanderätt och finns 

det situationer då rätten behöver inskränkas? 

Vår studie visar att personalen behöver begränsa brukares självbestämmande i de situationer 

där det handlar om fara för livet eller allvarliga hälsorisker. De har en skyldighet att ingripa 

när en person riskerar att skada sig själv eller andra i sin omgivning. I alla andra situationer 

har personalen ingen rätt att tvinga eller begränsa brukaren, vilket leder till olika dilemman 

kring självbestämmande som personalen måste ta ställning till. Det kan exempelvis vara 

svårt att veta när det handlar om fara för livet och att personalen behöver ta ställning till vart 

gränsen ska gå när de måste ingripa. Det framkommer att det finns önskemål från 

personalens sida om striktare regler och rutiner på arbetsplatsen, vilket vi anser kan bero på 

personalens önskan om att ha något att luta sig på och som kan underlätta i de 

ställningstaganden som uppstår i svåra situationer. Majoriteten av intervjupersonerna anser 

att brukarna har tillräckligt med självbestämmande på boendena där just de jobbar, men de 

är osäkra kring hur det ser ut på andra boenden. Vi funderar på om intervjupersoner har en 

alltför positiv bild av hur de arbetar med självbestämmande på sin arbetsplats då de svarar 

att brukare har tillräckligt med självbestämmande. Samtidigt framgår det olika 

vardagssituationer där personalen kan ta över för att spara tid, exempelvis välja kläder åt 

brukaren och på det sättet inskränka brukares självbestämmanderätt. 

7.2 Vad har personalen för tillvägagångssätt för att främja brukares 

självbestämmanderätt? 

I vår studie framkommer det olika tillvägagångssätt för att främja brukares 

självbestämmanderätt. Ett centralt mönster som framkom ur intervjupersonernas svar var 

vikten av att vara lyhörd och stöttande gentemot brukaren samt att kunna kartlägga brukares 

önskemål och anpassa sitt arbetssätt individuellt till varje brukare utifrån personens förmåga 

och förutsättningar. Motivationsarbetet är det centrala arbetssättet som personalen använder 

sig av utifrån att de i de flesta situationer inte får tvinga brukare till något. Ett annat stöd för 

personalen när det kommer till att främja brukares självbestämmande är använda sig av en 

genomförandeplan samt andra hjälpmedel såsom scheman och rutiner som brukare är med 

och formulerar, vilket framkommer i vårt resultat. Personalen behöver även ha en 

fungerande samverkan med andra professioner och möjligheten att ta hjälp av dem i de 

frågor då LSS-personalen inte har befogenhet eller kunskap kring situationen, exempelvis 

frågor som rör hälso- och sjukvård. Det framkommer i vår studie att brukarens grad av 

funktionsnedsättning påverkar brukarens möjlighet till självbestämmande. Brukare som har 
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fungerande kognitiva funktioner och förmåga till kommunikation kan göra sig förstådda och 

på det sättet uttrycka sin vilja. Detta gör att de har större chans till självbestämmande samt 

delaktighet i beslutsprocessen kring sin situation. Brukare som inte har de förmågorna blir 

beroende av andra, främst personalen, vilket ger personalen mer makt att bestämma över 

brukares livssituation samt vardag. Karlsson och Nilholm (2006) beskriver att det ställs olika 

krav på brukaren för att brukaren ska kunna uppnå självbestämmande, bland annat att 

personen ska kunna kommunicera och ha förmågan att uttrycka sina åsikter. Vi anser att det 

dock inte behöver vara så att brukare med större svårigheter har mindre möjlighet till 

självbestämmande. Oavsett brukarens grad av funktionsnedsättning så spelar personalens 

tillvägagångssätt stor roll för att möjliggöra brukares självbestämmande. Även om personer 

med fungerande kognitiva förmågor uttrycker sin vilja men personalen inte tar hänsyn till det 

så kommer deras önskemål inte tillfredsställas. Resultatet visar att relationen mellan 

personal och brukare är viktig för att brukaren ska våga uttrycka sina åsikter och att de har 

tillit till personalen. Renblad (2001) skriver att brukare upplevde att det uppstod jobbiga 

situationer när de inte kunde komma överens med personalen på grund av att deras åsikter 

inte överensstämde.  

En strategi som kan införas på fler LSS-boenden är digitala hjälpmedel för brukaren. Detta 

hjälpmedel nämndes endast en gång i våra intervjuer som en möjlig strategi för att öka 

brukares självständighet och möjlighet till kommunikation. Användning av digitala 

hjälpmedel är någonting som vi anser kan utvecklas utifrån Ramstens (2018) studie som 

visar att digitalt stöd ökar brukares möjlighet att agera självständigt. Vi anser att för att 

tillgodose brukares behov och vilja är det viktigt att personalen kartlägger brukares intresse 

och mål, de förmågor som brukare besitter samt planera hur önskemål kan genomföras. 

Genom att kartlägga brukares önskan underlättar och möjliggör personalen för brukaren att 

ta kontroll över sin situation och genom att ha en planering sträva och jobbar för att uppnå 

de uppställda målen. På det sättet arbetar personalen för att främja brukares 

självbestämmande vilket vi anser kan liknas med att medverka till att öka brukares egen 

makt, så kallad empowerment som Adams (2008) skriver syftar till att brukare utvecklar 

förmågan att själv påverka och öka sin livskvalité. 

7.3 Hur ser personalens möjlighet för att främja brukares 

självbestämmande ut? 

Personalen uppger att för att kunna jobba inom LSS kan det vara bra att vara mogen och ha 

erfarenhet för att göra ett bra jobb då det underlättar arbetet med både brukaren och 

kollegor. Vidare lyfter intervjupersoner upp vikten av utbildning i socialt arbete samt 

kunskap kring bemötande och diagnoser. Intern vidareutbildning uppskattas av personalen 

då det är givande att lära sig nya saker som kan underlätta i deras arbete. En annan faktor 

som påverkar personalens möjlighet att främja brukares självbestämmande är relationen 

mellan kollegor och ett välfungerande ledarskap och stöttning från chefen. Som vi ser är det 

flera olika faktorer som kan ha en indirekt påverkan på brukares situation kring 

självbestämmande. Vi anser att brukares möjlighet till självbestämmande kan variera mycket 

beroende på hur arbetsplatsen är organiserad samt vilken organisationskultur de har. Det 
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skapas olika normer, rutiner och värderingar som kan vara både formella men även 

informella som spelar in. Det kan antas att ledningen påverkar hur dessa normer och 

värderingar ser ut men även att personal påverkar varandra. Genom att nyanställda har mer 

erfarna kollegor som förebilder lär de sig det rådande arbetssättet som finns på 

arbetsplatsen. Det kan skapas olika handlingsmönster hos personalen, exempelvis att ta fram 

kläder istället för att låta brukaren göra det själv. Skau (2003) menar att varje arbetsplats har 

en egen organisationskultur som varje arbetare ska kunna och arbeta utifrån. 

Intervjupersoner pratar om att erfarenhet och kunskap kan underlätta för personalen att 

göra ett bra jobb. Utifrån det anser vi att det kan vara bra att personalen har erfarenhet från 

tidigare arbetsplatser för att utveckla kritiskt tänkande och för att kunna se om det är 

någonting som inte fungerar som det ska istället för att bara acceptera situationen och tro att 

det är så det ska vara. Även om personalen har möjligheter att påverka det som inte fungerar 

bra kan det vara svårt för dem att se till att förändringar genomförs. Enligt 

organisationsteorin kan anställda som går emot ledningen uppfattas som styrda av känslor. 

Det finns även en risk att bli utstött av kollegor som är vana att arbeta på ett särskilt sätt och 

inte önskar några förändringar vilket kan skapa rädsla för att gå emot rådande normer och 

värderingar, något som kan göra att den nyanställda låter bli att kritisera och försöka 

åstadkomma förändringar. Det är viktigt att ha en stark karaktär och kunna stå upp för rätt 

och fel, vilket är något som framkommer i intervjuerna. 

7.4 Metoddiskussion 

Under studiens gång har det uppkommit faktorer som kan ha haft påverkan på resultatet och 

hade kunnat göras annorlunda. Vår studie har på grund av etiska hinder inte ett 

brukarperspektiv, utan istället valde vi att belysa brukares självbestämmande utifrån ett 

personalperspektiv, vilket kan göra studien färgad av personalens åsikter då vi inte får veta 

brukares egna upplevelser. Det hade varit bra med en kombination av intervjuer med brukare 

och personal för att få en bild av båda gruppernas upplevelse kring självbestämmande, dock 

hade vi inte möjligheten till detta. 

Något som kan ha påverkat vårt resultat var vilka chefer vi fick svar från när vi skickade ut 

förfrågningar kring att utföra intervjuer. Det finns exempelvis en risk att vi endast fick svar 

från de chefer som vet att deras personal är särskilt kunniga kring självbestämmande. Chefer 

på boenden som vet av att deras personal inte jobbar aktivt med självbestämmande kunde 

välja att inte svara på vår förfrågan, för att skydda sin egen verksamhet. Ett slumpmässigt 

urval hade möjligtvis varit bättre och gett en mer realistisk bild av hur det faktiskt ser ut på 

olika boenden. Samtidigt så var det svårt att nå ett slumpmässigt urval i vår kvalitativa studie 

eftersom att vi först behövde kontakta enhetschefen som sedan hänvisade oss till de boenden 

som de själva valde. I mejlet där vi presenterade oss och vår studie för chefer skrev vi vårt 

syfte, att undersöka hur personal jobbar med självbestämmande. Att intervjupersonerna i 

förväg vet om att vi är ute efter att just undersöka självbestämmande kan leda till att de 

anpassar sina svar efter vad de tror att vi vill höra, och skulle kunna förbereda sig genom att 

diskutera självbestämmande med kollegor. Vi kanske hade fått mer verklighetsbaserade svar 

om vi istället bara hade skrivit något mer allmänt, såsom att vi skulle undersöka personalens 
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arbetssituation. Dock skulle detta på ett sätt vara att undanhålla studiens verkliga syfte vilket 

blir etiskt problematiskt.     

I vår studie har vi genomfört individuella intervjuer och en gruppintervju med två personer. 

Det finns nackdelar med gruppintervjuer då vi upplevde att personerna påverkade varandras 

svar genom att upprepa varandras ord där den ena personens åsikter kom fram mer. 

Samtidigt fanns det även fördelar såsom att personerna kunde stötta varandra samt ge 

varandra nya idéer och olika infallsvinklar. För att få fram alla intervjupersoners tankar och 

åsikter på ett mer rättvist sätt hade det i detta fall förmodligen varit bättre med två enskilda 

intervjuer. En annan sak som kan ha påverkat resultatet är att två av intervjupersonerna sa 

nej till att bli inspelade vilket gjorde att under dessa två intervjuer fick anteckningar tas 

under intervjuernas gång. Detta leder bland annat till att intervjuaren blir mindre 

närvarande i själva intervjusituationen och kan missa viktiga detaljer. Vid transkribering 

framkommer intervjupersonernas exakta ord. När en sammanfattning av intervjun görs 

utifrån anteckningar finns risken att intervjupersonernas svar ändras eller förvrängas. Denna 

risk minimeras genom att dessa två intervjuer sammanfattades direkt efter intervjutillfället. 

Vi har även kommit fram till att det fattas vissa frågor i vår intervjuguide, en fråga kring 

utbildningsnivå skulle exempelvis varit intressant.  

 

Våra intervjupersoner arbetade med olika brukare med varierande grad av 

funktionsnedsättning vilket gjorde att vi fick en mer allsidig bild av hur personalen resonerar 

kring främjande av självbestämmande för brukare med olika funktionsnedsättningar. Vi tror 

att brukarnas grad funktionsnedsättning kan påverka personalens upplevelse av brukarnas 

möjlighet till självbestämmande. Exempelvis på boenden där brukarna har låg grad av 

funktionsnedsättning kunde personalen ha en mer positiv syn på brukares möjlighet till 

självbestämmande.  

I vår vinjett valde vi att benämna våra fiktiva brukare som Johan i ena hälften och Johanna i 

andra för att undersöka om det finns eventuella könsskillnader i personalens bemötande. Vi 

upptäckte inga skillnader bland intervjupersonernas svar beroende på vilket namn det stod. 

Vi såg att personalen i sina svar benämnde brukaren som en könsneutral person och det 

framkom aldrig i deras svar några könsrelaterade faktorer som kunde påverka 

självbestämmande. Utifrån det valde vi att inte ha med ett könsperspektiv i studien. Vi talade 

inte om för intervjupersonerna att vi skulle byta namn på den fiktiva brukaren för att 

eventuellt se om brukarens kön påverkar dennes möjlighet till självbestämmande. Detta 

bedömde vi dock inte som ett etiskt problem eftersom vårt huvudsakliga syfte inte var att 

undersöka könsskillnader, alltså har vi inte undanhållit studiens syfte från våra 

intervjupersoner. Vi bedömde också att vi inte kunde i förväg säga till intervjupersonerna att 

vi skulle undersöka könsskillnader, eftersom det troligtvis skulle leda till att 

intervjupersonerna anpassade sina svar. 
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7.4.1 Förslag för vidare forskning 

Under våra intervjuer framkom det bristande information om digital teknik som hjälpmedel 

vid kommunikation med brukare vilket vi tyckte var anmärkningsvärt. Vidare läste vi om 

vikten av detta hjälpmedel i den tidigare forskningen där det framgick att digitala hjälpmedel 

kan underlätta i brukares vardag och öka deras självständighet. Utifrån det skulle det vara 

intressant att få en bild av hur användande av digitala hjälpmedel ser ut på LSS-boenden i 

Sverige. 
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BILAGA A; FRÅGEGUIDE 

 

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? Och hur länge har du arbetat inom LSS?  

Vilka brukare jobbar du med? Vilka funktionsnedsättningar har de? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Vad tycker du är den viktigaste arbetsuppgiften? 

 

Vinjett 

 

Har du varit med om någon liknande situation? Hur skulle du hantera situationen?  

Till vilken grad ska XX få välja hur ofta/hur länge hen vill spela TV-spel samt hur mycket 

godis hen får äta?  

Till vilken grad ska XX få välja hur ofta/hur länge hen vill duscha? 

Anser du att brukare har tillräckligt med självbestämmanderätt?  

Tycker du att det är bra med självbestämmande?   

Var går gränsen för brukarens självbestämmanderätt?  

Hur arbetar du för att främja brukares självbestämmanderätt?  

Tycker du att det finns några svårigheter kring självbestämmande? Hur hanterar du dessa 

svårigheter som uppkommer i arbetet?  

Finns det regler och rutiner som du måste förhålla dig till som gör att du inte kan beakta 

brukares självbestämmanderätt?  

Skiljer sig ditt förhållningssätt mellan olika brukare när det kommer till självbestämmande?  

Vad tycker du att man behöver ha med sig för att göra ett bra jobb? (Är det handledning, 

utbildning, chefen?)  

Hur ser din arbetssituation ut? Är det någonting som du anser behöver utvecklas eller 

förändras? 

Är det någonting du vill lägga till? 
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BILAGA B; VINJETT  

 

Johanna/Johan har en måttlig intellektuell funktionsnedsättning och bor i en gruppbostad. 

Johanna/Johan har praktik två gånger per vecka i kyrkan men saknar annan daglig 

verksamhet. Förut brukade Johanna/Johan gå ut på långa promenader tillsammans med 

personal och en gång i veckan åka och spela bowling. Johanna/Johan har blivit mer och mer 

stillasittande då personen lägger stor del av sin tid på att spela tv-spel. Hen har även börjat 

vägra duscha på sistone. Personalen försöker hitta sätt att motivera Johanna/Johan till att 

komma ut och utöva aktiviteter och duscha men hon/han påstår att hon/han inte vill och 

vägrar röra sig från soffan. Nu har Johanna/Johan inte besökt bowlingen i två månader. Den 

enda gången Johanna/Johan tar sig ut ur bostaden är när han/hon ska till sin praktik två 

dagar i veckan. Johanna/Johan har på senaste tid gått upp i vikt på grund av stillasittandet 

och hens godisätande.
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BILAGA C; MISSIVBREV  

 

Vi är två socionomstudenter som studerar den sjätte terminen vid Mälardalens högskola i 

Eskilstuna. Vi skriver nu vår C-uppsats som handlar om hur personal på LSS-boenden 

arbetar för att främja brukares självbestämmanderätt. Därför vill vi utföra intervjuer med 

personalen och dessa beräknas ta cirka 30–60 minuter. 

Det är frivilligt att delta, ni kan när som helst avbryta er medverkan och materialet vi samlar 

in kommer enbart att användas till denna specifika studie. Intervjuerna spelas in för att 

vidare transkriberas och när uppsatsen är godkänd raderas materialet. Uppgifterna kommer 

att behandlas med högsta konfidentialitet och ingen plats eller person kommer kunna röjas.  

Om du vill ta del av resultatet så är du välkommen att höra av dig. 

 

Matilda Borg mbg16003@student.mdh.se 070–5397264 

Valeriya Lyeskova leskova_95@outlook.com 072–3958475 

 

Kontaktuppgifter till vår handledare:  

Gunnel Östlund gunnel.ostlund@mdh.se 
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