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Delaktighet i vardagssysslor för personer med lindrig 

utvecklingsstörning på en gruppbostad  

- utifrån ett personalperspektiv                                                   
 

Elin Hagman 

 

 

Delaktighet är ett multidimensionellt fenomen som gynnas av ett flertal 

faktorer, främst positiva personegenskaper och underlättande faktorer i 

miljön. Syftet med studien var att undersöka hur vårdare på en gruppbostad 

för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning uppfattar samt menar sig 

skapa förutsättningar för brukarnas delaktighet i fritid, mathållning, städ/tvätt 

och ekonomi. Studien genomfördes med hjälp av 6 individuella intervjuer 

med halvstrukturerade frågor. Resultatet visade att vårdarna uppfattar 

brukarnas delaktighet i sin fritid som stor, då självbestämmandet och 

engagemanget är stort. I mathållningen har brukarna självbestämmande, men 

de väljer att inte vara delaktiga. Brukarna är delaktiga i städ/tvätt, men 

engagemanget saknas och i ekonomin har brukarna en mindre delaktighet, på 

grund av att de har god man. Vårdarna skapar förutsättningar för delaktighet 

genom att ge brukarna valmöjligheter. Undersökningen har förhoppningsvis 

bidragit med kunskap för personal som arbetar med personer med 

funktionshinder.  

 

Key words: participation, self-determination, intellectual disability, group 

home. 

 

 

Inledning 

 

Delaktighet är ett multidimensionellt fenomen som påverkas av ett flertal faktorer. Detta 

innebär att det är möjligt att påverka en individs delaktighet på ett flertal sätt. De 

påverkansmöjligheter som finns innebär i första hand att vidareutveckla positiva 

personegenskaper samt stärka underlättande faktorer i miljön (Almqvist, Eriksson & 

Granlund, 2004). I de verksamheter som bedrivs för personer med utvecklingsstörning lyfts 

ofta delaktighet fram som en av de viktigaste målsättningarna. En anledning till detta är att 

gruppen, historiskt sett, haft stora inskränkningar i sin delaktighet, något som de senaste årens 

handikappolitiska insatser strävat efter att motverka. Dagens handikappolitik bygger på full 

delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde (Tideman, 2004; Regeringens 

proposition 1999/2000:79). Denna studie belyser delaktighet i vardagssysslor för personer 

med lindrig utvecklingsstörning genom intervjuer gjorda med vårdare på en gruppbostad.  De 

personer som bor på gruppbostaden där undersökningen genomfördes benämns i den här 

studien som brukare. Med personal avses i denna studie den vårdande personalen som arbetar 

på gruppbostaden. Studiens resultat kan vara av intresse både för brukarna själva samt för 

personal som arbetar med personer med funktionshinder då den kan ge en bild av hur 

personalen upplever brukarnas delaktighet samtidigt som den också till viss del visar vad som 

kan behöva utvecklas eller förbättras. Kunskap som kan bidra till ökad förståelse för 

problematiken inom detta område är av intresse för samhället i stort, på grund av att 

delaktighet är en viktig målsättning för handikappolitiken i Sverige. Samhället kan då göra en 
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insats om det behövs, till exempel genom att lägga resurser på att försöka öka delaktigheten 

för personer med funktionshinder.  
 

 

Från handikapp till funktionshinder 
 

I ett historiskt perspektiv har människor med funktionshinder alltför ofta varit diskriminerade 

och utestängda från stora delar av samhället. Ända fram till 1960-talet var de offentliga 

insatserna för personer med funktionshinder begränsade till institutioner och hade en påtaglig 

medicinsk prägel. Den dominerande synen på personer med funktionshinder var att det var de 

fysiska eller psykiska svagheterna eller begränsningarna hos individen som orsakade 

svårigheten att leva ett liv som andra. Under 1960-talet började man istället fokusera på de 

problem som samhällets utformning medförde för personer med funktionshinder. Man ökade 

uppmärksamheten på att det var samhället som skulle förändras, inte personen med 

funktionshinder. Ett nytt miljörelativt synsätt växte fram, som innebar att ett handikapp inte 

längre sågs som en individuell egenskap, utan något som uppkommer i samspelet mellan en 

person som har en skada eller sjukdom och faktorer i den omgivande miljön som leder till 

svårigheter för individen. Handikapprörelserna började verka utifrån det nya miljörelativa 

synsättet och detta hade stor betydelse för den vidare utvecklingen. Man började successivt 

avveckla institutionerna och normalisering och integrering blev målet för den nationella 

handikappolitiken (Regeringens proposition, 1999/2000:79). Från början handlade strävandet 

efter normalisering om att tillvaron på institutionerna skulle göras så normal som möjligt. I 

takt med den allt kraftigare kritiken mot institutioner kom normaliseringsprincipen att 

kombineras med integreringsprincipen. Integrering, att personer med funktionshinder ska leva 

bland andra människor, blev en väg för att nå normalisering. Den skandinaviska tolkningen av 

normaliseringsprincipen innebär att personer med funktionshinder inte ska behöva sträva efter 

att bete sig som andra, eller på något annat sätt göra om sig för att bli normala. Personer med 

funktionshinder ska ges förutsättningar att vara delaktiga i samhället utifrån sina egna 

förutsättningar (Tideman, 2000; Tideman, 2004). Begreppet funktionshinder har ersatt termen 

handikapp och används för att beskriva funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och 

delaktighetsinskränkningar, det vill säga de negativa aspekterna av interaktionen mellan en 

person och faktorer i denna persons omgivning (World Health Organization [WHO], 2001).  

     Omsorgslagen ersattes år 1994 med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

[LSS] (SFS 1993:387). LSS (SFS 1993:387) är en rättighetslag som har stor betydelse för att 

kunna skapa så bra livsvillkor som möjligt och lättare ha möjlighet att kunna hitta individuella 

lösningar så att vardagen fungerar på ett tillfredsställande sätt för personer med 

funktionshinder (Ekensteen, 2000). Goda levnadsvillkor är det övergripande 

kvalitetsbegreppet för insatser enligt LSS (SFS 1993:387). Andra kvalitetskriterier som kan 

urskiljas är respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och 

delaktighet samt helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2007). I LSS (SFS 

1993:387), 9 §, fastställs även rätten till särskild bostad för vuxna eller annan särskilt 

anpassad bostad. Bostad med särskild service kan bli aktuellt då personer med 

funktionsnedsättning trots stöd, inte klarar ett ordinärt boende. Insatsen kan bland annat 

utformas som gruppbostad, som avser bostäder med gemensamhetsutrymmen där det finns 

personal som kan ge service och omvårdnad dygnet runt.  
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Utvecklingsstörning   
 

Med utvecklingsstörning menas en nedsättning i de intellektuella funktionerna som har 

uppkommit före sexton års ålder. Funktionshindret kan ha stora variationer, det gemensamma 

är en hämmad begåvningsutveckling (Brockstedt, 2004). Enligt Kylen (1981) kan personer 

med lindrig utvecklingsstörning antas ha en intelligenskvot mellan 50-70. En normalbegåvad 

person har en intelligenskvot över 85. Utvecklingsstörning kan delas in i tre olika stadier 

beroende på hur stor funktionsnedsättningen är. En person som befinner sig på A-stadiet har 

en grav utvecklingsstörning och kan inte tala, men kan använda sig av kroppsspråk och ljud 

för att kommunicera med sin omgivning. Rums- och tidsperspektivet är mycket begränsat. 

Rumsuppfattningen sträcker sig till att känna igen invanda miljöer och tidsuppfattningen 

sträcker sig endast till nuet. En person som befinner sig på B-stadiet har en måttlig 

utvecklingsstörning och uppfattar sin närmiljö som en helhet. Personen förstår bildsymboler 

och talar i mer eller mindre sammanhängande meningar. Tidsperspektivet är mer utvecklat än 

på A-stadiet och personen förstår igår och imorgon. Det är svårt för personen att föreställa sig 

en förändring utan att se den utföras. En person som befinner sig på C-stadiet har en lätt 

utvecklingsstörning och har en allmän uppfattning om tillvaron. Personen förstår att det finns 

en framtid och en dåtid. De vet även att det finns platser som de själva inte varit på och 

människor som de inte har träffat. Personer på detta stadium kan lära sig att läsa och skriva, 

men har svårt att lösa problem där många faktorer samverkar.  

     Ett annat relevant begrepp är intelligensålder. Med intelligensålder menas den prestation 

som är genomsnittlig för en viss ålder. En person som klarar det som en genomsnittlig 

sjuåring klarar, har en intelligensålder på sju år oavsett levnadsålder. A-, B-, C-indelningen 

kan jämföras med intelligensåldern på följande sätt. Personer på A-stadiet har en 

intelligensålder som sträcker sig fram till cirka två år. Personer på B-stadiet har en 

intelligensålder från cirka två år upp till sju år, medan personer på C-stadiet har en 

intelligensålder från sju år upp till elva år (Kylen, 1981).  

     De flesta personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning har arbeten eller andra 

aktiviteter på dagtid, sociala kontakter och fritidssysselsättningar. De är dock mindre 

delaktiga i dessa områden än personer utan funktionshinder och de deltar sällan i aktiviteter 

med personer utan funktionshinder. Personer över femtio år med måttlig utvecklingsstörning 

är mindre delaktiga i samhället än de under femtio år som har en lindrig utvecklingsstörning 

(Dusseljee, Rijken, Cardol, Curfs & Groene-Wegen, 2011). En stor del av personer med 

utvecklingsstörning har insatsen daglig verksamhet enligt LSS (SFS 1993:387). Syftet med 

daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning under dagtid som bidrar till 

den personliga utvecklingen och främjar delaktigheten i samhället. Variationen av aktiviteter 

inom daglig verksamhet är stor. Det finns allt från köks- och restaurangarbete till 

fastighetsskötsel, snickeri- och musikaktiviteter. Det erbjuds även habilitering och 

rehabilitering (Socialstyrelsen, 2008).  

 

 

Självbestämmande 
 

En faktor som påverkar graden av delaktighet för personer med utvecklingsstörning är 

självbestämmande. Med självbestämmande menas att en person handlar utifrån sina egna 

önskemål och sin egen förmåga oberoende av extern påverkan eller yttre störningar 

(Wehmeyer, Kelchner & Richards, 1996). Delaktighet och självbestämmande inverkar 

positivt på den psykologiska hälsan (Duvdevany, Ben-Zur & Ambar, 2002; Kroese, Hussein, 

Clifford & Ahmed, 2002). Brukarnas möjlighet till självbestämmande beror på omgivningens 

förmåga att lyssna och bekräfta brukarnas vilja. Till vilken grad omgivningen stöttar och gör 
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det möjligt för personen att uttrycka vad den vill, göra val, fatta beslut och själv ta initiativ till 

aktiviteter är avgörande för personens självbestämmande. Mindre boenden som liknar ett 

vanligt hem ökar självbestämmandet. Om omgivningen uppmuntrar till självständighet och 

autonomi främjar detta brukarnas möjligheter att göra val och ta kontroll. En omgivning som 

har en god gemenskap och fokuserar på individen leder till ökat självbestämmande och ökad 

livskvalitet (Wehmeyer & Bolding, 2001; Nota, Ferrari, Soresi & Wehmeyer, 2007; Miller & 

Chan, 2008; Egli, Feurer, Roper & Thompson, 2002). Vilka möjligheter till 

självbestämmande som personer med utvecklingsstörning har på gruppbostaden varierar med 

typ av val och beslut. Brukarna har en högre grad av självbestämmande när det gäller dagliga 

aktiviteter, till exempel val av kläder och fritidssysselsättningar, än när det gäller större 

livsbeslut, till exempel vilka de bor med och vilken personal som arbetar på gruppbostaden 

(Hatton et al., 2004). Fritidssysselsättningar är en viktig faktor när det gäller 

självbestämmande för personer med utvecklingsstörning. Ju mer fritidssysselsättningar en 

individ har desto fler möjligheter har individen att träna på att interagera med andra 

människor och göra val. Detta ökar individens självständighet och självbestämmande 

(McGuire & McDonell, 2008; Ringsby-Jansson, 2002). Det är viktigt hur personal som 

arbetar på gruppbostäder ställer frågor och ger förslag till personer med utvecklingsstörning. 

När personal exempelvis frågar vilken maträtt brukaren vill ha eller erbjuder en fritidsaktivitet 

är det viktigt att personalen använder neutrala ord och ansiktsuttryck för att inte påverka 

brukaren. Om personalen frågar flera gånger om personen vill ha en viss maträtt eller åka på 

en fritidssysselsättning kan detta få brukaren att ändra sitt svar för att brukaren tror att han 

eller hon har svarat fel. Det är också viktigt att inte erbjuda för många alternativ då det kan 

vara förvirrande och försvåra för brukaren att göra ett val (Antaki, Finley, Walton & Pate, 

2008). 

      Brukarnas engagemang i aktiviteter som exempelvis matlagning, tvätt och 

fritidssysselsättningar beror på hur mycket tid personalen spenderar på att hjälpa brukarna att 

ta del i dessa aktiviteter, hur effektiv hjälpen är och hur mycket uppmuntran brukarna får. Om 

brukarna får mycket tid och uppmuntran ökar deras motivation till att delta i aktiviteter och de 

blir således mer delaktiga. Om brukarnas engagemang ökar, ökar även deras 

självbestämmande eftersom de då blir mer motiverade att göra val och fatta beslut (Stancliffe, 

Harmon, Toogood & McVilly, 2008). Hinder för självbestämmande och delaktighet för 

personer med utvecklingsstörning kan vara personalens kontroll, tidsbegränsningar, dåligt 

självförtroende, negativa attityder från omgivningen, dålig information och för få tillgängliga 

aktiviteter (Abbott & McConky, 2006). Även inarbetade vanor och rutiner som styr 

personalens arbete kan hindra brukarnas självbestämmande (Kjellberg, 2002).  

 

 

Teoretiska utgångspunkter kring delaktighet 
 

FN:s standardregler innebär ett moraliskt och politiskt åtagande för medlemsländerna att 

anpassa samhället till människor med funktionshinder och de grundar sig på de internationella 

reglerna om mänskliga rättigheter. FN:s standardregler är 22 stycken och innefattar 

förutsättningar för delaktighet på lika villkor samt hur delaktighet för personer med 

funktionshinder kan uppnås. Förutsättningar för delaktighet är ökad medvetenhet om 

människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter. Medicinsk 

vård, behandling och rehabilitering ska erbjudas så att människor med funktionsnedsättning 

ska kunna uppnå och bibehålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga. För att 

delaktighet ska kunna uppnås måste den yttre miljön samt information och kommunikation 

anpassas till människor med funktionshinder. De ska även få samma möjligheter till 

utbildning, arbete och fritidssysselsättning som personer utan funktionshinder. Kunskap och 
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forskning som bidrar till ökad förståelse kring levnadsvillkor och de hinder som personer med 

funktionsnedsättning upplever är viktigt samt att lagstiftningen leder till delaktighet och 

jämlikhet (United Nations, 1993).             

     International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är en modell med 

avsikt att beskriva människors fungerande och hälsa. Kroppsfunktion, hur individen genomför 

aktiviteter och handlingar samt delaktighet och omgivning beskrivs som viktiga aspekter 

(WHO, 2001). WHO (2001) definierar delaktighet som en persons engagemang i en 

livssituation. Delaktighetsinskränkningar är alltid föränderliga beroende på individens 

förutsättningar och påverkas av aktivitetsbegränsningar. Aktivitetsbegränsningar innebär att 

en person har svårigheter att genomföra en viss aktivitet. Hinder i miljön inskränker 

delaktigheten medan underlättande faktorer i miljön kan öka delaktigheten. 

Delaktighetsinskränkningar påverkas även av de förväntningar som personen själv och andra 

personer i omgivningen har på en viss situation.   

     Molins (2004) delaktighetskarta är en begreppsanalys av olika former av delaktighet och 

hur de förhåller sig till varandra, tillämpat på svenska förhållanden. Molin (2004) anser att 

delaktighet bör beskrivas som ett samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska 

omgivning. Molins utgångspunkt är delaktighetsbegreppet i ICF, där delaktighet avser en 

individs engagemang i livssituationer i förhållande till hälsoförhållanden, kroppsfunktioner, 

aktiviteter och faktorer i omgivningen.  Engagemang, aktivitet, formell tillhörighet, informell 

tillhörighet, autonomi, makt samt interaktion är viktiga begrepp i Molins delaktighetskarta. 

Engagemang och aktivitet är centrala begrepp i ICF som påverkas av faktorer i omgivningen, 

vilket även formell/informell tillhörighet, autonomi, makt samt interaktion gör. En faktor som 

enligt litteraturgenomgången visade sig vara viktig i studier av delaktighet var 

självbestämmande, vilket kan kopplas till Molins (2004) begrepp autonomi, som handlar om 

självbestämmande.  

      För att en person ska vara engagerad i en verksamhet krävs att personen är medveten om, 

har tillgång till och är emotionellt intresserad av verksamheten. Dessutom krävs samtidighet, 

vilket innebär att man endast kan vara delaktig i samma tid, inte i en annan tidsepok. Aktivitet 

rör en persons genomförande av en uppgift eller handling. En aktivitet kan genomföras med 

olika grad av engagemang. Molin (2004) menar att engagemang handlar om hur personen 

utför aktiviteten, vilket beror på hur känslomässigt engagerad personen är i aktiviteten. En 

aktivitet kan även genomföras utan engagemang. Även en tankemässig handling kan ses som 

en aktivitet. En person kan alltså vara delaktig utan att aktivt utföra en aktivitet. Med formell 

tillhörighet menas att en person tillhör ett socialt sammanhang, exempelvis en skolklass. Den 

formella tillhörigheten säger dock inget om huruvida personen är accepterad i till exempel 

skolklassen. Det finns en subjektiv dimension av tillhörigheten som Molin (2004) kallar för 

informell tillhörighet. Då handlar det om att personen har en subjektiv upplevelse av att 

tillhöra något, det vill säga en känsla av att vara accepterad. En annan form av delaktighet är 

autonomi som handlar om en persons möjligheter att göra självständiga val och själv 

bestämma över sin situation. Det innebär även att personen har rätt att välja att inte vara 

delaktig i vissa situationer. Begreppet makt handlar om möjligheten att få sin vilja igenom i 

en social relation. På ett individuellt plan kan makt handla om förmågan att bestämma över 

sig själv (egenmakt). Interaktion är den sista delaktighetsformen, som innebär att 

ömsesidighet råder i ett socialt sammanhang. Med detta menas att den sociala interaktionen 

kännetecknas av ett givande och tagande som förutsätter handlingar från både individen och 

dennes omgivning. 
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Syfte och frågeställningar   
 

Tidigare forskning har visat att delaktighet är en viktig faktor för det psykologiska 

välbefinnandet. Till vilken grad personer med funktionshinder är delaktiga beror till stor del 

på hur mycket tid och uppmuntran de får från personalen (Stancliffe et al., 2008). För att på 

bästa sätt kunna skapa goda förutsättningar för brukarnas delaktighet kan det därför vara av 

vikt att ta reda på hur personalen uppfattar delaktighet samt om och i så fall på vilket sätt de 

arbetar för att öka brukarnas delaktighet. Denna studie syftar därför till att undersöka hur 

erfarna vårdare på en gruppbostad för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning 

upplever brukarnas delaktighet i vardagssysslor samt på fritiden. Vardagssysslor rör 

mathållning, städ/tvätt och ekonomi. Studien utförs på ett representativt boende med personal 

som har olika mängd erfarenhet av att arbeta som vårdare. Därmed kan en någorlunda god 

inblick i hur personal upplever brukarnas delaktighet erhållas, även om inga generella 

slutsatser kan dras. Studiens syfte kan preciseras enligt följande frågeställningar:  

 Hur beskriver vårdarna brukarnas delaktighet i vardags- samt fritidsysslor?  

 Hur skapar vårdarna förutsättningar för brukarnas delaktighet i vardagssysslor samt i 

fritidsaktiviteter?  

 

 

Metod    

 
För att få en ökad förståelse för hur personal som arbetar på en gruppbostad för vuxna 

personer med lindrig utvecklingsstörning upplever brukarnas delaktighet utformades den här 

studien som en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa forskningsintervjun kännetecknas av 

en närhet till respondenterna och forskaren försöker se världen utifrån respondenternas 

synvinkel. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att försöka beskriva och tolka 

meningen av olika kvalitativa aspekter av respondenternas livsvärld (Kvale, 1997). Valet av 

kvalitativ intervjumetod motiveras främst genom att den kan ge en djupare och mer 

fullständig uppfattning rörande personalens syn på delaktighet än vad en kvantitativ metod 

kan göra. Med hjälp av den kvalitativa intervjumetoden erhålls riklig information om några få 

undersökningsdeltagare, vilket innebär att undersökningen går på djupet och därmed ger en 

helhetsbild av det undersökta fenomenet.  

 

 

Deltagare       
 

Deltagarna var sex vårdare på en gruppbostad för vuxna personer med lindrig 

utvecklingsstörning belägen i mellersta Sverige. Samtliga var kvinnor i åldern 40-62 år.  
Kriteriet för deltagarna var att de skulle ha arbetat minst ett år som vårdare för att författaren 

skulle vara säker på att de hade en god kännedom av yrket. Deltagarna hade mellan 5-30 års 

erfarenhet av yrket som vårdare. På gruppbostaden där studien genomfördes bor sex personer, 

en kvinna och fem män i åldern 36-63 år. Samtliga brukare på gruppbostaden har ansökt om 

och fått insatsen gruppbostad enligt LSS (SFS 1993:387) beviljat. I denna gruppbostad är 

lägenheterna utrustade med kök, sovrum, vardagsrum och badrum. I 

gemensamhetsutrymmena finns storkök och vardagsrum/allrum. Fem av brukarna deltar i 

daglig verksamhet på dagarna, bland annat arbetar de med fastighetsskötsel och köksarbete. 

Brukarna spenderar olika lång tid på sin dagliga verksamhet. Samtliga åker hemifrån på 

morgonen och kommer hem mellan klockan 14.00 och 16.00 på eftermiddagen. En av 

brukarna har valt att inte delta i daglig verksamhet, vilket innebär att den personen är hemma 
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på gruppbostaden under dagarna. Urvalet var ett bekvämlighetsurval, då författaren genom 

egna kontakter inom omsorgen fick förslag på en gruppbostad där vårdarna kunde tänkas ha 

tid och eventuellt vara intresserade av att delta i undersökningen. 

 

 

Material     
 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide med 

halvstrukturerade frågor som gav respondenterna stor frihet att berätta om det som var viktigt 

för deras syn på brukarnas delaktighet. Intervjuguiden bestod av en övergripande inledande 

fråga samt fyra frågeområden med två frågor vardera. Som övergripande inledande fråga 

ombads vårdarna att berätta vad begreppet delaktighet betyder för dem. Med delaktighet 

avsågs både brukarnas delaktighet och vårdarnas egna personliga delaktighet. De fick stort 

utrymme att berätta fritt om sin syn på delaktighet. WHO:s definition av delaktighet nämndes 

dock i början för att vårdarna skulle ha en gemensam utgångspunkt. De fyra frågeområdena 

behandlade 1) uppfattningen om brukarnas delaktighet i sin fritid, där vårdarna ombads att 

beskriva brukarnas delaktighet i sin fritid både på boendet och ute eller vid besök på andra 

platser samt hur de skapar förutsättningar för att brukarna ska vara delaktiga i sin fritid. 2) 

uppfattningen om brukarnas delaktighet i mathållningen, där det frågades hur deltagarna 

tänker kring brukarnas delaktighet i mathållningen samt hur de skapar förutsättningar för att 

brukarna ska vara delaktiga i mathållningen. 3) uppfattningen om brukarnas delaktighet i 

städ/tvätt, som innefattade frågor rörande hur vårdarna tänker kring brukarnas delaktighet i 

städ/tvätt samt hur de skapar förutsättningar för delaktighet i städ/tvätt. 4) uppfattningen om 

brukarnas delaktighet i sin ekonomi, där deltagarna ombads att beskriva brukarnas delaktighet 

i sin ekonomi samt hur de skapar förutsättningar för att brukarna ska vara delaktiga i sin 

ekonomi. Bakgrundsfakta användes i början av intervjuerna i form av vårdarnas kön, ålder 

och anställningstid.  

 

 

Procedur     
 

Inledningsvis kontaktades verksamhetsledaren för gruppbostaden, för vilken studiens syfte, 

genomförande och etiska regler angavs. Verksamhetsledaren gav information om hur många 

vårdare som arbetar och hur många brukare som bor på gruppbostaden, samt deras kön och 

ålder. Ett missivbrev skickades till verksamhetschefen för att få ett medgivande att intervjua 

personalen. Efter godkännande från verksamhetschefen lämnades även ett missivbrev till 

vårdarna på gruppbostaden med information om studien, såsom studiens syfte, intervjulängd 

samt etiska regler. Samtliga sex vårdare som är fast anställda var intresserade av att medverka 

i studien. De skrev upp sitt namn och kontaktades sedan för att boka tid för intervju. 

Intervjuerna utfördes under två veckors tid.  Samtliga intervjuer ägde rum på gruppbostaden 

under tider då inga brukare var hemma eller då det fanns annan personal som kunde ta hand 

om brukarna så att intervjun kunde ske ostört. För att intervjun skulle ske så ostört som 

möjligt valdes ett personalrum som ansågs ligga lugnast till på gruppbostaden. Intervjuerna 

spelades in på filer i en bärbar dator och varade mellan trettio och sextio minuter. Det 

förtydligades att det var frivilligt att delta och att varken personalens eller gruppbostadens 

namn skulle presenteras i undersökningen. Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principer 

som Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt; informations- och samtyckeskravet samt 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Samtliga respondenter gavs möjligheten att få ett 

exemplar av den färdiga studien. 
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Databearbetning     
 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Utskrifterna av de sex intervjuerna utgjorde  cirka 50 

sidor text. Intervjuerna analyserades med hjälp av meningskoncentrering (Kvale, 1997) för att 

kunna reducera intervjutexterna till kortare formuleringar. Målet var att finna likheter 

respektive olikheter i respondenternas berättelser. Intervjuerna lästes först igenom för att få en 

känsla av helheten. Därefter sammanfattades det väsentliga i varje intervju, det vill säga de 

naturliga meningsenheterna fastställdes. Utifrån de naturliga meningsenheterna skapades 

kategorier, vilka inordnades under tre teman: synen på delaktighet, vårdarnas upplevelser av 

brukarnas delaktighet samt vårdarnas förutsättningar för att skapa delaktighet. I det första 

temat, synen på delaktighet, ingick fyra kategorier som bäst återspeglade vårdarnas 

beskrivningar: självbestämmande, ansvar, initiativ samt samspel. I det andra temat, vårdarnas 

upplevelser av brukarnas delaktighet samt det tredje temat, vårdarnas förutsättningar för att 

skapa delaktighet, ingick kategorierna fritid, mathållning, städ/tvätt och ekonomi, vilka 

skapades utifrån frågeområdena. Samtliga kategorier är beskrivna ur vårdarnas perspektiv och 

uttryckt i deras termer. Kategorierna förtydligades med hjälp av textutdrag från intervjuerna, 

där vårdarna är kodade med V1 (vårdare 1), V2 (vårdare 2) etcetera. Temana vårdarnas 

upplevelser av brukarnas delaktighet samt vårdarnas förutsättningar för att skapa delaktighet 

relaterades även till Molins (2004) delaktighetskarta, i syfte att urskilja olika former av 

delaktighet med relevans för personer med funktionshinder och personal som arbetar med 

personer med funktionshinder. De fyra frågeområdena representerade domänerna fritid, 

mathållning, städ/tvätt samt ekonomi och analyserades utifrån de sju begrepp som ingår i 

Molins (2004) delaktighetskarta: aktivitet, engagemang, formell tillhörighet, informell 

tillhörighet, autonomi, makt och interaktion.  

     De sysselsättningar som vårdarna beskrev att brukarna utför tolkades som aktiviteter. 

Vårdarna beskrev att de bjuder in brukarna i aktiviteter genom att fråga eller informera 

brukarna om vad det finns för något att göra, vilket tolkades som att vårdarna försöker skapa 

förutsättningar för aktivitet. När brukarna kommer med egna önskemål eller talar mycket om 

något tolkades som tecken på brukarnas engagemang. Om vårdarna sade sig vara 

uppmuntrande, motiverande och positiva tolkades detta som tecken på att vårdarna försöker 

skapa förutsättningar för engagemang. Med den formella tillhörigheten avsågs insatsen 

gruppbostad enligt LSS (SFS 1993:387), vilket samtliga brukare och vårdare har i och med att 

de bor och arbetar på en gruppbostad. När vårdarna beskrev att brukarna känner sig trygga 

och upplever gemenskap togs det som tecken på informell tillhörighet. Vårdarna beskrev att 

de stöttar och låter brukarna vara delaktiga efter sin förmåga, vilket tolkades som tecken på att 

vårdarna försöker skapa förutsättningar för informell tillhörighet. De uttryck som tolkades 

som tecken på brukarnas autonomi var självbestämmande, valmöjlighet och valfrihet. Om 

vårdarna ansåg sig erbjuda alternativ till brukarna och låter brukarna göra självständiga val 

tolkades det som att vårdarna försöker skapa förutsättningar för autonomi. Om vårdarna 

beskrev att brukarna har inflytande och kan bestämma över sig själva tolkades det som tecken 

på att brukarna har makt. Vårdarna beskrev att de försöker få brukarna att vara med och 

påverka beslut, vilket tolkades som att vårdarna försöker skapa förutsättningar för makt. 

Samspel  mellan brukarna och vårdarna togs som tecken på interaktion och om vårdarna 

ansåg att de ger brukarna tid och uppmärksamhet och är lyhörda tolkades det som att vårdarna 

försöker skapa förutsättningar för interaktion. Dessa begrepp karaktäriserar olika former av 

delaktighet. Om ingen vårdare har betonat förekomsten av formen av delaktighet har detta 

markerats med -, om en till två vårdare har betonat förekomsten av formen av delaktighet har 

detta markerats med +, om tre till fyra vårdare har betonat förekomsten av formen av 

delaktighet har detta markerats med + + och om fem till sex vårdare har betonat förekomsten 

av formen av delaktighet har detta markerats med + + +. 
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Resultat 
 

Resultatet redovisas utifrån de teman och kategorier som framkom vid analysen av 

intervjuerna. Först redovisas vårdarnas syn på delaktighet utifrån kategorierna 

självbestämmande, ansvar, initiativ och samspel. Sedan redovisas vårdarnas upplevelser av 

brukarnas delaktighet samt vårdarnas förutsättningar för att skapa delaktighet indelade i de 

fyra frågeområdena fritid, mathållning, städ/tvätt samt ekonomi, vilka relateras till Molins 

(2004) begrepp aktivitet, engagemang, formell tillhörighet, informell tillhörighet, autonomi, 

makt och interaktion. Texten är strukturerad efter Molins begrepp.  

 

 

Synen på delaktighet    
 

Vårdarna ombads att beskriva vad delaktighet betyder för dem. Delaktighet innefattade här 

både brukarnas delaktighet och vårdarnas egna personliga delaktighet. När det gäller 

vårdarnas beskrivningar av brukarnas delaktighet var dessa snarlika. Samtliga menade att 

brukarnas delaktighet handlar mycket om självbestämmande. Vårdarna framhöll att brukarna 

ska få säga sin mening, välja vad de vill göra och känna att de är delaktiga i de beslut som tas. 

En av vårdarna beskrev sin syn på brukarnas delaktighet på följande sätt: ”Jag jobbar ju i 

deras hem så det är olika från individ till individ som bor här. De bestämmer och man får ju 

utgå ifrån dem.” (V6). Alla vårdare betonade också att brukarna har rätt att välja att inte vara 

delaktiga. Om brukarna till exempel inte vill städa, laga mat eller följa med på någon aktivitet 

så behöver de inte göra det. De har rätt att säga nej. Fem av vårdarna nämnde att brukarna har 

svårt att säga nej och ibland svarar ja för att de tror att personalen förväntar sig att de ska 

svara ja. Tre av vårdarna ansåg därför att det är viktigt att brukarna känner trygghet och 

självsäkerhet så att de känner att de kan göra ett val och att det inte spelar någon roll vad de 

väljer. En vårdare uttryckte följande: ”De ska kunna säga nej och de ska inte behöva oroa sig 

eller vara rädda att vi blir besvikna eller så. De ska inte känna att de måste göra saker. Det är 

deras val. De bestämmer själva.” (V2).  

     Vårdarna var samstämmiga i sina beskrivningar gällande sin egen personliga delaktighet i 

arbetet på gruppbostaden. Samtliga vårdare betonade att de har ett ansvar som personal att 

hjälpa och stötta brukarna och ge råd när det behövs. Två av vårdarna berättade: ”Jag 

bestämmer ju inte över dem, jag kan bara vara delaktig i det som de tycker och vill och inte 

vill. Jag kan ju försöka att styra in på saker och ting.” (V6). ”Det är att stödja och hjälpa till. 

Kanske att sätta på rätt spår liksom.” (V2). Alla vårdarna tyckte att det är viktigt att som 

personal ta initiativ, till exempel genom att ge förslag på aktiviteter som skulle kunna passa 

brukarna. För de brukare som inte kan uttrycka själva vad de vill så framhöll alla vårdare att 

de ger olika alternativ, antingen med hjälp av bilder eller med ord, så att brukarna kan välja 

vad de vill göra. På detta sätt försöker vårdarna öka brukarnas självbestämmande. En av 

vårdarna beskrev det på följande sätt: ”En del har ju svårt att veta att de får välja på olika 

saker. Jag tror att det är viktigt för oss som personal att ge alternativ till olika saker för att de 

ska veta att det är okej att välja olika saker.” (V4). En av vårdarna uttryckte att samspel 

mellan personalen och mellan personalen och brukarna är viktigt för delaktigheten. Hon 

menade att det är viktigt att man kommer överens och att man reder ut de konflikter som 

uppstår.  

     Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga vårdare upplevde att brukarnas delaktighet 

innefattar självbestämmande. Med självbestämmande menade samtliga vårdare att brukarna 

skall ha val. När det gäller vårdarnas syn på sin personliga delaktighet menade samtliga att de 

själva, som vårdare, har ansvar, och de syftade främst på sina egna initiativ. En vårdare lyfte 

fram samspel.  
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 Vårdarnas upplevelser av brukarnas delaktighet    
     

     Fritid. Vid intervjuerna framkom att det finns ett stort utbud av aktiviteter på 

gruppbostaden som tillsammans har valts fram. Aktiviteter utanför gruppbostaden kan vara 

besök på fritidsgården, sjunga i en sånggrupp, gymnastik på Friskis & Svettis samt länsdans. 

Det varierar mellan aktivitet och även från gång till gång hur många av brukarna som vill åka 

på dessa aktiviteter. Det nämndes även att brukarna går till affären, går på restaurang eller 

fikar, åker på stan, går till biblioteket, åker till kyrkogården, åker till loppis, går på bio, går på 

promenader och åker hem till personalen och hälsar på. Två av vårdarna berättade även att de 

ibland på somrarna åker till ett sommarhus och grillar och badar och eventuellt sover över där. 

Fem av brukarna har dessutom en kontaktperson som brukar komma ungefär en gång i veckan 

och hitta på något med dem. När det gäller aktiviteter hemma på gruppbostaden framkom det 

att de brukar titta på TV, rita, spela spel, lyssna på musik, ha lässtund, få massage och fotvård, 

hälsa på hos varandra, få besök av anhöriga och vänner eller bara ta det lugnt.  

     Utifrån vad personalen berättade framgår det att engagemanget är stort hos brukarna 

gällande fritiden, speciellt när det gäller aktiviteter utanför gruppbostaden. Brukarna vill ofta 

följa med på de aktiviteter som ordnas och kommer även ibland med egna önskemål. En av 

vårdarna berättade följande: ”Ofta säger de ju att de vill åka hem till oss personal. Det tycker 

de ju är jättemysigt och det frågar de ofta efter och pratar om väldigt länge efteråt när de har 

varit hemma hos någon.” (V4). 

      När brukarna har varit ute på någon aktivitet så tycker de ofta att det är skönt att komma 

hem till gruppbostaden igen, berättade en av vårdarna. Hon upplevde det som att 

gruppbostaden står för någon sorts trygghet och gemenskap. Samtliga vårdare betonade 

förekomsten av den informella tillhörigheten. De uttryckte att gemenskapen på gruppbostaden 

är god och att samspelet mellan brukarna samt mellan personal och brukare fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. En av vårdarna uttryckte det på följande sätt: ”Jag tycker det är som en 

stor jättefamilj här.” (V4). Samtliga vårdare ansåg att brukarnas autonomi är stor när det 

gäller  fritiden då brukarna till stor del kan göra självständiga val och själv bestämma över sin 

fritid. En av vårdarna berättade följande: ”De som kan komma med egna önskemål...de 

försöker man ju tillfredsställa.” (V1). Brukarnas autonomi är dock till viss del begränsad av 

att det inte alltid finns tid eller personal som kan följa med på aktiviteter och ofta får brukarna 

göra saker i grupp. När det gäller brukarnas makt över sin egen fritid så framkom det att den 

är stor. Brukarna kan till stor del bestämma vad de vill göra, både när det gäller aktiviteter 

hemma på gruppbostaden och aktiviteter utanför gruppbostaden. En vårdare berättade: 

”Börjar de med någonting och vill inte sedan så har de ju möjlighet att säga ifrån så att de 

själva styr över det ändå.” (V5). De har även boendemöten där brukarna får tala om vad de 

tycker och vad de vill. Alla vårdare uttryckte även att interaktionen är stor, vilket illustreras i 

följande utdrag: ”När jag till exempel hjälper dem att raka sig, så får de göra det sista själv. 

Likadant med tandborstning, jag borstar först sedan får de avsluta själva.” (V6). ”Jag gick 

med brukare B flera timmar i fredags på IKEA. Det var bara hon och jag. Då ville hon mer 

och mer. Då fick hon hundra procents uppmärksamhet.” (V2). ”Det där när man gör ingenting 

tillsammans, det är ju nästan viktigast.” (V5).  

 

     Mathållning. Fem av vårdarna ansåg att brukarna har en mindre delaktighet när det gäller 

mathållningen på grund av att de lagar mat kollektivt. Brukarna har själva valt att de vill laga 

mat och äta gemensamt, men de har även möjlighet att laga mat inne i sina egna lägenheter 

om de vill, men måste då äta för sig själva. Engagemanget hos brukarna när det gäller 

mathållningen är inte så stort. En av vårdarna beskrev det på följande sätt: ”Den som vill får 

ju gärna vara med och laga maten. Det är väl någon här som tycker att det är kul. De andra 

står gärna över.” (V3). Fem av vårdarna menade att brukarnas aktivitet vid mathållningen är 
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liten eftersom de ofta väljer att inte vara delaktiga. De brukare som vill vara med vid 

matlagningen brukar utföra följande sysslor: ”De kan ju vara med och röra i en gryta, de kan 

vara med och göra en sallad, de kan vara med och duka.” (V1). ”Baka kakor, baka bullar och 

baka tårtor.” (V3). En av vårdarna tyckte att brukarna har en stor delaktighet i mathållningen: 

”Ofta kommer de ut allihop och är med. Jag tycker vi är väldigt många kockar innanför den 

här disken.” (V4). Tre av vårdarna betonade förekomsten av den informella tillhörigheten. En 

av vårdarna berättade följande om samspelet vid mathållningen: ”Det är ju en gemenskap i 

matlagning. Det känns som att vi tycker det här allihop, att matlagningen är en väldigt positiv 

stund i det här huset.” (V4). Samtliga vårdare framhöll att brukarnas autonomi är stor när det 

gäller själva matlagningen då brukarna får bestämma själva om de vill vara med och hjälpa 

till vid matlagningen: ”Ibland kommer de ju själva och säger att de vill vara med och laga 

maten i stora köket.” (V5). ”Sedan märker man ju ibland att någon person kanske går in i sin 

lägenhet i en sådan situation och då väljer den att inte vara delaktig.” (V4). Däremot har varje 

brukare bara möjlighet att bestämma maträtt cirka en gång i veckan. Fyra av vårdarna tog upp 

att några av brukarna kanske skulle vilja laga mat och äta inne i sina lägenheter om 

personalen hade möjlighet att sitta kvar och äta med dem. Den möjligheten finns inte, på 

grund av att tiden inte räcker till. Om brukarna lagar mat inne i sina lägenheter så får de äta 

själva och det är det ingen av brukarna som vill göra. Med de förutsättningar som finns och 

med den erfarenhet som brukarna har så har de därför valt att äta gemensamt: ”Som det är nu 

så är det en trygghet att äta med personalen, men om de fick rätt möjligheter så kanske de 

skulle välja att äta inne hos sig.” (V5). Samtliga vårdare uttryckte att brukarna inte har så stor 

makt över mathållningen, i och med att de inte alltid har möjlighet att få sin vilja igenom och 

bestämma över sig själva. Det rådde delade meningar rörande interaktionen. Fem vårdare 

beskrev en bra interaktion: ”Ibland är det jättekul att gå in och baka hos någon för den vill det 

verkligen och då är det en lugn, skön, mysig stund där både personal och brukare är väldigt 

delaktiga i momenten och i varandra.” (V4). ”Brukare B står ju gärna och vispar om man gör 

en sockerkaka.” (V6). En vårdare uttryckte en mindre bra interaktion: ”Brukare A kan ju bara 

titta på, och jag tror att han tittar åt ett annat håll också i så fall.” (V3).  

 

     Städ och tvätt. Samtliga vårdare berättade att det är olika från brukare till brukare hur pass 

delaktiga de är i städ och tvätt. En brukare städar och tvättar helt själv medan de fem andra 

brukarna städar och tvättar med hjälp av personalen. Brukarna har en städdag i veckan som 

brukarna och personalen gemensamt har kommit överens om och för det mesta är brukarna 

delaktiga i städningen men det händer att de väljer bort det, på grund av att de inte har någon 

lust att städa just den dagen. Alla vårdare var överens om att brukarnas engagemang i 

städning och tvätt inte är så stort: ”De är inte så pigga på att hjälpa till.” (V1). ”De väljer 

många gånger bort det, för att de vill inte. Det är tråkigt.” (V5). När brukarna vill vara med 

och hjälpa till vid städ och tvätt, så gör brukaren det han eller hon kan själv och så hjälper 

personalen till med resten. Var och en är delaktig efter sin förmåga. Gällande brukarnas 

aktivitet i städ och tvätt berättade fyra vårdare att brukarna för det mesta är med och hjälper 

till. När det gäller städningen kan det handla om att dammsuga, torka golven, hänga ut 

mattorna eller gå ut med soporna. Vid tvätt kan brukarna vara med och sortera mörk och ljus 

tvätt, lägga in tvätten i tvättmaskinen, dosera tvättmedel, trycka på startknappen och hänga 

tvätten när den är färdig. Tre av vårdarna nämnde att mycket går på rutin och att det ibland 

glöms bort att fråga om brukarna vill vara med och tvätta. En av vårdarna tog upp 

tidsaspekten, att det finns en viss tid som kan ägnas åt städ och tvätt, för sedan finns det andra 

saker som också måste göras. En av brukarna kan ibland ta lång tid på sig när han hjälper till 

med städningen: ”Om det händer att man tar ett golv då och så nej nu ska jag ha paus. Jag 

menar, det skulle kanske kunna sträcka sig över en hel dag.” (V1). Den tiden finns inte, vilket 

resulterar i att personalen ibland får städa åt brukaren. Samtliga vårdare uttryckte att den 
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informella tillhörigheten är stor. De menade att det inte spelar någon roll på vilket sätt 

brukarna är delaktiga, det viktiga är att de är delaktiga på något sätt. En av vårdarna uttryckte 

det på följande sätt: ”Det är viktigt att de är med hela tiden. Oavsett hur de gör. Då känner de 

sig behövda.” (V2). Samtliga vårdare uttryckte att brukarnas autonomi är stor när det gäller 

städ och tvätt då alla brukare har möjlighet att välja om de vill vara delaktiga eller inte: ”De 

behöver inte om de inte vill, men får om de vill. De har rätt att säga nej, det där vill jag ha 

hjälp med.” (V3). ”De har ju kommit på att jag måste inte göra det om jag inte vill, för då gör 

personalen det.” (V5). Alla vårdarna menade att brukarna även har stor makt rörande städ och 

tvätt då de har inflytande och därmed kan få sin vilja igenom: ”Det kan ju vara så att en 

boende har en städdag i veckan och då vägrar han städa den dagen, men han städar alla andra 

dagar. Sopar och kanske inte städar jättebra för han gör det ju själv utan personal, men då har 

han bestämt själv.” (V5). Tre av vårdarna beskrev att interaktionen i de flesta fall är stor: 

”Brukare E, han är suverän på att hjälpa till. Han vill. Han blir så glad när jag hjälper honom.” 

(V2). ”Vi har ganska kul ihop. Skrattar när vi viker lakan och sådär.” (V6). Ibland händer det 

dock att vissa av brukarna inte vill delta i städ och tvätt: ”Det finns ju en del som går ut och 

inte vill vara delaktiga alls.” (V4).  

 

     Ekonomi. Samtliga vårdare var överens om att brukarna inte är så delaktiga i sin ekonomi. 

Brukarna har inte så stort inflytande över sin ekonomi som helhet, på grund av att alla har en 

god man som styr över hur mycket pengar de får. De vet inte pengarnas värde och de vet inte 

hur mycket pengar de har på sina konton: ”De förstår inte det här med habiliteringsersättning 

och så vidare. De har inget begrepp om var det kommer ifrån.” (V6). Alla vårdare ansåg att 

brukarnas informella tillhörighet, autonomi samt makt är liten eftersom brukarnas god man 

styr över deras ekonomi och brukarna måste fråga personalen om de får pengar. 

Engagemanget hos brukarna gällande ekonomin ansåg samtliga vårdare vara litet: ”Ekonomin 

är en sådan liten del i deras liv, för den bara finns där. Det är ju ingenting som de funderar 

över.” (V5). Två vårdare tog upp att vissa brukare visar intresse för fickpengen: ”Brukare D 

och brukare C, de frågar ju hur mycket pengar har jag kvar? De är intresserade och vill veta.” 

(V4). ”Brukare A han frågar ofta om priser på affären. Hur mycket kostar tidningen?” (V2). 

Den enda delen av sin ekonomi som de är delaktiga i är den fickpeng som de får varje månad. 

Denna fickpeng får de till stor del bestämma över: ”De får välja vad de vill handla för de 

pengarna faktiskt i jättestor utsträckning.” (V3). ”Brukare E kanske vill handla lite drickor 

och lite chips och lite frukt till kvällen och om han har pengar till det så får han naturligtvis 

det.” (V4). ”Brukare B får ju ha lite pengar i plånboken så att hon kan gå och köpa något om 

hon vill.” (V1). Två av brukarna har listor på skåpdörren inne i sina lägenheter, där de kan se 

hur mycket pengar de har kvar. En av brukarna går även till banken och hämtar ut sina pengar 

själv. Fem vårdare uttryckte att brukarnas aktivitet rörande ekonomin är liten på grund av att 

de inte har hand om sina egna pengar och inte (förutom en) hämtar ut sina pengar själv. Även 

interaktionen menade fem av vårdarna är liten när det gäller ekonomin på grund av att den 

endast sträcker sig till fickpengen: ”Det är viktigt att om man går iväg med någon att de får ha 

sina pengar och betala själv. Även om det kostar nittio kronor och de lägger upp en 

femtiolapp. Då kan man ju hjälpa dem, säga att ta den där också.” (V6). ”Fickpengen tycker 

jag att de ska göra av med och jag hjälper dem med det.” (V3). Fickpengen ger alltså brukarna 

möjlighet att interagera med personer utanför gruppbostaden, vilket gör dem delaktiga i 

samhället.  

     I Figur 1 ses en sammanställning av vårdarnas upplevelser av brukarnas delaktighet utifrån 

Molins (2004) delaktighetskarta. De fyra frågeområdena (fritid, mathållning, städ/tvätt och 

ekonomi) har relaterats till Molins sju teoretiska begrepp; aktivitet, engagemang, formell 

tillhörighet, informell tillhörighet, autonomi, makt samt interaktion.  
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                   Delaktighetens 

                             domäner 

 

Former av 

delaktighet 

Fritid Mathållning Städ / Tvätt Ekonomi 

Aktivitet + + + + + + + 

Engagemang + + + + - + 

Formell tillhörighet + + + + + + + + + + + + 

Informell tillhörighet + + + + + + + + - 

Autonomi + + + + + + + + + - 

Makt + + + - + + + - 

Interaktion + + + + + + + + + 

 

Figur 1. Sammanställning av vårdarnas upplevelser av brukarnas grad av delaktighet utifrån 

Molins (2004) delaktighetskarta.  

 

 

Vårdarnas förutsättningar för att skapa delaktighet  
 

     Fritid. Vårdarna var samstämmiga i sina redogörelser för hur de skapar förutsättningar för 

att brukarna ska vara delaktiga i sin fritid. Samtliga vårdare menade att det är viktigt att 

informera brukarna om vad det finns för något att göra och sedan låta brukarna bestämma. På 

detta sätt försöker vårdarna skapa förutsättningar för aktivitet och makt: ”Man kan ju ge olika 

alternativ. Man kan åka och handla, åka och fika eller åka till gravarna.” (V3). ”Man kan 

komma med idéer. Som att åka till X, då kan man påminna dem om att där var vi på grillfest 

förut. Ska vi åka dit?” (V2). ”Om vi säger delaktighet när man väljer kläder till exempel, då 

kan man ju ha två stycken och fråga vilken de helst vill ha.” (V1). Vårdarna påpekade också 

att det är viktigt att vara lyhörd: ”Jag kan ju försöka läsa av och se och lära mig ungefär vad 

de tycker om att göra.” (V5).   

     Alla vårdare framhöll att de uppmuntrar till engagemang genom att vara positiva om 

brukarna kommer med något eget initiativ. Samtliga vårdare ansåg att de skapar 

förutsättningar för informell tillhörighet genom att stötta, pusha på och ge brukarna tid och 

uppmärksamhet. Vårdarna menade att de på detta sätt skapar trygghet så att brukarna känner 

sig säkra i sig själva så att de känner att de kan göra ett val. Två av vårdarna ansåg att de 

skapar förutsättningar för delaktighet genom att vara neutral och utgå från brukaren och inte 

lägga in sina egna värderingar: ”Det beror på hur man frågar och på ens kroppsspråk. Man ska 

visa så lite som möjligt vad man själv vill.” (V2). Genom att ge brukarna möjligheten att göra 

självständiga val skapar vårdarna förutsättningar för autonomi. Två av vårdarna framhöll att 

de skapar förutsättningar för interaktion genom att göra aktiviteter enskilt med brukarna och 

inte bara göra saker i grupp. Då får brukarna mer uppmärksamhet och kan på så sätt bli mer 

delaktiga. Även vårdarna själva upplever mer delaktighet ju mer brukarna deltar i aktiviteter.  

 

     Mathållning. Även här framhöll samtliga vårdare att de erbjuder olika alternativ genom att 

fråga brukarna om de vill laga mat inne hos sig eller äta ute i det gemensamma köket. De 

erbjuder också brukarna att vara med och laga maten i det gemensamma köket. Detta är dock 

något som ibland glöms bort. Alla vårdare menade att de skapar förutsättningar för aktivitet 

och autonomi genom att ge brukarna möjlighet att kunna vara med och laga mat om de själva 

vill det. När matsedeln för veckan ska skrivas berättade alla vårdare att de visar brukarna vad 

de kan välja för mat antingen med ord eller med bilder och att de försöker motivera och 

uppmuntra brukarna till engagemang: ”När jag gör listan så är det mycket från förslag och då 
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gör jag ofta så att jag tar fram kokboken och försöker bläddra i den och hitta...åh, men titta 

här. Här finns det här och det här.” (V4). Tre vårdare framhöll att de skapar förutsättningar för 

interaktion genom att vara lyhörd och ge brukarna tid och uppmärksamhet: ”På sina lediga 

dagar när man verkligen ägnar sig åt en person, då är de ju naturligtvis mer delaktiga än när 

sex stycken springer omkring och man hjälper till lite här och var.” (V4). 

     

      Städ och tvätt. Att ge brukarna den tid som de behöver och att vara positiv och försöka 

motivera dem till att vilja städa och tvätta ansågs viktigt för att skapa förutsättningar för 

aktivitet och engagemang. Samtliga vårdare betonade att de skapar förutsättningar för den 

informella tillhörigheten genom att låta brukarna få vara delaktiga efter sin förmåga: ”Det 

spelar ingen roll om de hänger tvätten och det blir lite skrynkligt. Då får de i alla fall göra 

någonting.” (V6). För att skapa förutsättningar för autonomi beskrev tre vårdare att de 

erbjuder alternativ så att det ska finnas valmöjligheter: ”Man frågar vill du göra det eller det? 

De måste ju välja vad de vill göra.” (V3). Samtliga vårdare framhöll att de skapar 

förutsättningar för aktivitet och interaktion när de är med och hjälper brukarna att städa och 

tvätta: ”Man kan dela upp arbetet. Jag dammsuger och du torkar golvet. Vara med hela tiden, 

för de vill ju inte städa själva.” (V2).  

 

     Ekonomi. Den enda delen av sin ekonomi som brukarna är delaktiga i är den fickpeng som 

de får en gång i månaden och fem av vårdarna ansåg inte det meningsfullt att försöka förklara 

ekonomin i det stora hela för dem på grund av att de inte skulle förstå. När det gäller 

fickpengen så menade fyra av vårdarna att de skapar förutsättningar för aktivitet genom att de 

följer med om brukarna vill handla något samt att de uppmuntrar vissa brukare att spendera 

sin fickpeng: ”Jag får ju gå med dem till affären eller åka på den där restaurangen.” (V5). 

”Det finns ju några som inte riktigt har den här spenderlusten, som inte förstår det på samma 

sätt. Då får man ju liksom hjälpa till lite, säga att ska du inte köpa en bulle eller lägga en 

blomma på graven?”(V3). Fyra vårdare uttryckte att de skapar förutsättningar för interaktion 

genom att brukarna får ha sin plånbok och betala själva samt att tala med brukarna och 

förklara för dem att fickpengen ska räcka hela månaden: ”Personalen kan vara med och styra 

och förklara att det räcker inte, då får du inte cigaretter sista veckan. Han är ju delaktig på det 

viset att han är ju med i alla diskussioner. Han vet varför och han får förklaringar.” (V5). Två 

av brukarna har listor där vårdarna skriver upp uttag och insättning, så att brukarna kan se hur 

mycket pengar de har kvar.  

     I Figur 2 ses en sammanställning av vårdarnas förutsättningar för att skapa delaktighet 

utifrån Molins (2004) delaktighetskarta. De fyra frågeområdena (fritid, mathållning, städ/tvätt 

och ekonomi) har relaterats till Molins sju teoretiska begrepp; aktivitet, engagemang, formell 

tillhörighet, informell tillhörighet, autonomi, makt samt interaktion.  

 

                   Delaktighetens 

                             domäner 

 

Former av 

delaktighet 

Fritid Mathållning Städ / Tvätt Ekonomi 

Aktivitet + + + + + + + + + + +  

Engagemang + + + + + + + + + - 

Formell tillhörighet - - - - 

Informell tillhörighet + + + - + + + - 

Autonomi + + + + + + - 

Makt + + + - - - 

Interaktion + + + + + + + + 
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Figur 2. Sammanställning av vårdarnas förutsättningar för att skapa delaktighet utifrån 

Molins (2004) delaktighetskarta. 

 

 

Diskussion    
 

Syftet med denna studie var att undersöka brukarnas delaktighet i vardagssysslor samt på 

fritiden på en gruppbostad för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning ur personalens 

perspektiv. Resultatet visar att samtliga vårdare beskriver sin syn på brukarnas delaktighet 

genom att lyfta fram  brukarnas självbestämmande. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning (Duvdevany et al., 2002; Kroese et al., 2002) som har visat att självbestämmande är 

en viktig faktor för delaktighet och god hälsa. Vårdarna upplever att brukarna ibland har svårt 

att säga nej på grund av att de tror att personalen förväntar sig att de ska säga ja. Detta kan 

kopplas till delaktighetsbegreppet i ICF (WHO, 2001) på grund av att 

delaktighetsinskränkningar påverkas av de förväntningar som personen själv och andra 

personer i omgivningen har på en viss situation. Det kan även relateras till Abbott & 

Mcconkeys (2006) studie, som visar att självförtroende är en viktig faktor för delaktighet. En 

slutsats som kan dras av detta är att om brukarnas självförtroende stärks, exempelvis genom 

att ge dem mer erfarenhet, skulle de våga uttrycka mer vad de vill. Då skulle brukarnas 

självbestämmande öka och därmed deras delaktighet. Vårdarna beskriver sin personliga 

delaktighet på gruppbostaden genom att betona att de har ett ansvar att hjälpa och stötta 

brukarna. Även samspel och att ta initiativ framhävs som viktigt, vilket kan relateras till 

Molins (2004) delaktighetskarta, där interaktion ses som viktigt för att uppnå delaktighet. 

     Resultatet visar att vårdarna i den här studien uppfattar brukarnas delaktighet i sin fritid 

som stor, då det finns ett stort utbud av aktiviteter att välja på, engagemanget hos brukarna är 

stort och brukarna till stor del kan bestämma vilka fritidsaktiviteter de vill delta i. Det finns 

dock vissa tidsbegräsningar i form av att personalen inte alltid har tid att följa med brukarna 

på aktiviteter och ofta får brukarna göra saker i grupp. Tidigare forskning (Stancliffe et al., 

2008; Wehmeyer & Bolding, 2001; Nota et al., 2007; Miller & Chan, 2008; Egli et al., 2002) 

har visat att tid och uppmärksamhet är viktiga faktorer när det gäller brukarnas motivation till 

att delta i aktiviteter. Detta innebär att brukarna skulle kunna bli mer delaktiga om det fanns 

mer tid som kunde ägnas åt att göra saker enskilt med brukarna. Då behövs mer personal, 

vilket är en ekonomisk fråga. I mathållningen upplever vårdarna att brukarna är mindre 

delaktiga på grund av att de lagar mat kollektivt. Brukarna har möjlighet att vara delaktiga i 

mathållningen men väljer ofta att inte vara det. Brukarnas engagemang i mathållningen skulle 

kanske vara större om maten lagades inne i brukarnas lägenheter och personalen hade tid att 

sitta ner och äta med var och en. På så sätt skulle brukarna kunna vara mer delaktiga i 

mathållningen än vad de är idag. När det gäller städ och tvätt upplever vårdarna att brukarna 

för det mesta är delaktiga, men att de inte är så engagerade och det händer att de väljer bort 

det för att de tycker att det är tråkigt. Om de väljer bort det är de inte delaktiga rent fysiskt, för 

de utför ingen aktivitet, men enligt Molins (2004) delaktighetskarta så är de autonoma i städ 

och tvätt, vilket är en form av delaktighet. Brukarna vet att de inte måste städa och tvätta om 

de inte har lust, för då gör personalen det åt dem. Det verkar som att brukarnas uthållighet inte 

är så stor, vilket inverkar på deras engagemang. Vårdarna vill dock att brukarna är med och 

städar och tvättar efter sin förmåga och försöker motivera dem till detta, vilket kan innebära 

att vissa brukare städar och tvättar för att de tror att personalen förväntar sig det. Även 

personalen har ett behov av delaktighet och när brukarna drar sig undan och inte vill delta 

upplever personalen mindre delaktighet. Kjellberg (2002) visar med sin studie att inarbetade 

vanor och rutiner som styr personalens arbete kan vara ett hinder för brukarnas delaktighet. 
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Även i den här studien framkommer att mycket av vårdarnas arbete går på rutin, vilket 

innebär att det finns få tillfällen till spontana aktiviteter. Detta kan i sin tur leda till att 

brukarnas självbestämmande och motivation minskar. I ekonomin uppfattar vårdarna 

brukarna som mindre delaktiga eftersom samtliga brukare har en god man som ansvarar för 

deras ekonomi. Den enda delen av sin ekonomi som brukarna är delaktiga i är den fickpeng 

som de får varje månad som de till stor del kan bestämma över. Slutsatsen som kan dras av 

detta är att vårdarna anser att brukarna har den delaktighet som de klarar av när det gäller 

ekonomin och att de inte anser det vara meningsfullt att försöka förklara ekonomin i det stora 

hela för brukarna eftersom de inte tror att brukarna skulle förstå. Ekonomi är en av de saker 

som är svårt för brukarna att förstå. Det kan vara svårt för brukarna att hantera pengar, vilket 

kan bero på att de aldrig har fått lära sig det. Om brukarna ska bli mer delaktiga i sin ekonomi 

kan det vara en god idé att tala mer om ekonomi med brukarna för att på så sätt få dem mer 

insatta i sin ekonomi. Fickpengen ger brukarna möjlighet att interagera med personer utanför 

gruppbostaden, vilket gör dem delaktiga i samhället. Vårdarna reflekterar dock inte över vad 

detta kan tänkas betyda för brukarna. Denna delaktighet kan betyda mycket för brukarna, 

medan vårdarna inte förstår det. Vårdarna intar en förmyndaraktig attityd när det gäller 

brukarnas ekonomi, vilket gör att de inte ser ekonomin ur brukarnas perspektiv.  

     Resultatet visar att vårdarna försöker skapa förutsättningar för delaktighet i fritid, 

mathållning och städ/tvätt genom att ge brukarna valmöjligheter. Vårdarna erbjuder olika 

alternativ exempelvis genom att ge förslag på olika aktiviteter. Genom att ge brukarna 

möjlighet till att göra självständiga val skapar vårdarna förutsättningar för självbestämmande. 

Detta är något som också i hög grad kom fram i Antakis et al. (2008) studie. Vårdarna 

försöker även att motivera och uppmuntra brukarna till att ta del i olika aktiviteter samt ge 

brukarna tid och uppmärksamhet. Både Antakis et al. (2008) och den här studiens resultat 

visar att det är viktigt att personalen använder neutrala ord och ansiktsuttryck för att inte 

påverka brukaren. Det är därför förvånande att bara två vårdare framhåller att de skapar 

förutsättningar för delaktighet genom att vara neutral och inte lägga in sina egna värderingar, 

eftersom de upplever att brukarna försöker läsa av vad personalen förväntar sig av dem. När 

det gäller ekonomin tyder resultatet på att vårdarna anser att brukarna är så delaktiga som de 

klarar av att vara i ekonomin, därför försöker de heller inte skapa förutsättningar för 

delaktighet i ekonomin som helhet. Däremot skapar vårdarna förutsättningar för delaktighet 

när det gäller fickpengen genom att de följer med när brukarna vill handla något, låter 

brukarna betala själv samt uppmuntrar vissa brukare att handla något. En slutsats som kan 

dras av detta är att vårdarna endast skapar förutsättningar för att brukarna ska kunna spendera 

sin fickpeng.  

     Denna undersökning kan förhoppningsvis bidra till mer kunskap om olika former av 

delaktighet och vad det har för betydelse för brukare och personal på gruppbostäder. Personal 

som arbetar på gruppbostäder kan få ett nytt perspektiv på delaktighet och bättre förstå hur 

deras beteende kan påverka brukarnas delaktighet. Studiens resultat kan användas för att 

synliggöra problem och visa möjligheter till förbättring för brukarnas delaktighet. Detta kan 

leda till att förändringar görs som ökar brukarnas delaktighet, vilket i sin tur kan påverka 

deras hälsa positivt. Studien kan även vara av intresse för annan personal som arbetar med 

personer med funktionshinder. Studiens viktigaste bidrag är att visa på vilket sätt vårdarna 

anser att brukarna är delaktiga i vardags- samt fritidssysslor och vilka former av delaktighet 

som vårdarna anser sig skapa förutsättningar för, vilket gör det möjligt för vårdarna och 

cheferna att utveckla och förbättra arbetet med brukarnas delaktighet.  
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Validitet och reliabilitet      
 

Den interna validiteten får anses vara hög då mätinstrumentet, det vill säga intervjuguiden, 

utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. De svar som erhölls från intervjuguiden 

besvarade frågeställningarna. Den kvalitativa intervjumetoden fick därmed fram vårdarnas 

uppfattning kring brukarnas delaktighet. Studiens resultat stöds av tidigare forskning vilket 

stärker validiteten. Generaliserbarheten i denna undersökning är dock begränsad och resultatet 

går inte att generalisera till vårdare i allmänhet då undersökningen endast är baserad på sex 

respondenters upplevelser. Urvalsstorleken kan ses som en brist i studien, då ett större urval 

av vårdare från fler gruppbostäder hade kunnat berika materialet ytterligare. Men med hänsyn 

till studiens begränsade tid, får det ändå anses som acceptabelt med de sex vårdare som 

intervjuades. Resultatet får därmed endast antas gälla för denna undersökningsgrupp.  När det 

gäller reliabiliteten så spelades intervjuerna in på filer i en bärbar dator. Inspelningskvaliteten 

på alla intervjuer var bra, alla ord kunde uppfattas och transkriberas ordagrant. Intervjuerna 

genomfördes i en lugn och avslappnad miljö i ett avskilt rum på gruppbostaden. Dock blev en 

intervju avbruten då en annan vårdare knackade på dörren och kom in, vilket kan ha upplevts 

som störande. De respondenter som deltog i undersökningen hade kunskap och erfarenhet av 

att arbeta som vårdare och kunde även förmedla sina erfarenheter. Att få vårdarna att öppna 

sig för författaren befarades i förväg bli ett problem på grund av att författaren arbetar på 

gruppbostaden. Så blev det dock inte, utan det verkade som att vårdarna var öppna och ärliga 

när de beskrev sin syn på delaktighet och de delgav även information som kan uppfattas som 

negativ. Flera av vårdarnas berättelser liknade varandra. Detta togs som tecken på att vårdarna 

förstod frågeformuleringarna. I de fall vårdarna var osäkra på en fråga förklarade intervjuaren 

vad som menades genom att formulera om frågan. Respondenterna påverkades inte medvetet i 

någon riktning av författaren. Därmed bör intervjumaterialet vara tillförlitligt.  

     Utifrån att ha arbetat på en gruppbostad för personer med lindrig utvecklingsstörning har 

författaren till denna studie en viss förförståelse för vad detta arbete innebär. Dessa 

erfarenheter utgör en förståelse av problematiken inom området. Författaren är insatt i vilka 

aktiviteter som brukar förekomma vid olika tidpunkter under dagen och vilka resurser som 

brukar finnas till hands, till exempel hur mycket tid som finns till förfogande för 

fritidsaktiviteter, matlagning och så vidare. Vid analysen av intervjuerna togs det hänsyn till 

denna förförståelse för att undvika att detta skulle påverka de slutsatser som drogs. 

Medvetenheten om förförståelsen bidrog till ett neutralt förhållningssätt genom hela studien i 

den mån det var möjligt.  

 

 

Vidare forskning 

 

För att ytterligare öka förståelsen för hur vårdare upplever brukarnas delaktighet föreslås att 

vårdare från fler gruppbostäder ingår i en studie liknande denna. Med utgångspunkt från 

studiens resultat kan det vara relevant för framtida forskning med en fördjupning av begreppet 

makt och vad det innebär för de personer som bor och arbetar på gruppbostäder. Det skulle 

kunna undersökas både ur ett brukar- och ett personalperspektiv. Eftersom endast personalen 

intervjuades i aktuell studie skulle en studie där även brukarna intervjuades kunna tillföra 

insikter om vad brukarna själva upplever som delaktighet. En sådan studie skulle kunna 

fokusera på vad brukarna styr över och vad de får att välja mellan och hur pass mycket frihet, 

möjligheter och utveckling de tycker att det ger dem. Tidigare forskning (Duvdevany et al., 

2002; Kroese et al., 2002) visar att delaktighet har stor betydelse för hälsan. Därmed bör det 

vara ett samhällsintresse att undersöka hur brukarna upplever sin delaktighet för att på så sätt 

ta reda på om det behövs läggas resurser på att öka brukarnas delaktighet. Om brukarna blir 
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mer delaktiga kan det tänkas att de mår bättre både psykiskt och fysiskt vilket minskar 

kostnaderna för samhället. För att få en ökad förståelse för brukarnas delaktighet bör 

brukarnas egna upplevelser och erfarenheter tas tillvara för att på så sätt berika forskningen 

inom området 
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