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SAMMANFATTNING 
__________________________________________________________________________ 

Namn: Channa Lönnå 

Titel: Självbestämmande i daglig verksamhet:  
Personalens roll i deltagarens självbestämmande 

 
Syftet med studien var att få fördjupad förståelse kring hur personal som arbetar med personer 
på tidig utvecklingsnivå ser på sin roll i deltagarens självbestämmande i daglig verksamhet. 
   Studien använde kvalitativ fallstudiebaserad forskning och utgick från fokusgrupper och 
observationer i två separata dagliga verksamheter. Att använda två verksamheter gav 
möjlighet att studera beskrivningen av rollen utifrån verksamheternas olika Activity Settings.  
   Meningstolkning kopplat till tidigare teori har använts som stöd vid analysen.  
   Resultatet visade att verksamheterna tillskriver sin egen roll stor betydelse för deltagarens 
självbestämmande när deltagaren har en tydlig kommunikation. Studien visade också att 
personalens syn på självbestämmande skiljer sig åt mellan verksamheterna. I verksamhet A 
ansågs den egna rollen som en förutsättning för självbestämmande medan verksamhet B lade 
större vikt på deltagarens kommunikativa förmåga. Tre kategorier av strategier identifierades 
som personal använde för att nå självbestämmande. Dessa strategier har kallats omvårdande, 
reaktiva och proaktiva strategier. Reaktiva strategier förekommer frekvent i fokusgrupperna 
och i varierande grad i observationerna vilket kan förklaras av olika förutsättningar i 
verksamheternas Actvity Settings. De proaktiva strategierna som av forskning framhålls som 
särskilt positiva är mindre tydliga i observationerna. Studien synliggjorde verksamheternas 
utgångsläge och faktorer vilket kan vara gynnsamt i skapandet av framtida interventioner. 
   Slutsatser som dras är att det finns behov av att öka användningen av proaktiva strategier i 
verksamheterna. Förutom medvetenhet och praktisk kunskap om hur arbetet ska utföras 
behöver daglig verksamhet vidare studeras utifrån ett Activity Settings perspektiv för att finna 
gynnsamma faktorer som möjliggör deltagarens självbestämmande och minskar gapet mellan 
teori och praktik.  

Nyckelord: Självbestämmande, vuxna personer på tidig utvecklingsnivå med 
flerfunktionshinder, kommunikation, personal i daglig verksamhet, Activity Settings 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning  
Strindberg skriver i pjäsen ”Fadren” om kampen mellan en mor och en far (Strindberg, 1997). 
Kampen om vem som har rätten att bestämma över dottern Bertha. Kampen blir intensiv och 
önskan att vara dotterns ställföreträdande röst blir så stark att föräldraparet helt glömmer bort 
att lyssna till dotterns egna önskningar. Vid ett tillfälle i pjäsen utbrister Bertha: ”Jag vill vara 
mig själv” (Strindberg, 1997, s.67). Berthas önskan är att få ha en egen röst, att få ha kontroll 
över sitt liv. Då ingen i hennes omgivning hörsammar hennes önskan kan hon inte göra sin 
röst hörd. I Sverige har alla människor, med eller utan funktionsnedsättning, rätten att 
bestämma över sig själv. Sedan 1994 finns LSS-lagen, lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade. Detta är en rättighetslag som förutom att lyfta fram vilka insatser personer 
med funktionsnedsättning har rätt till även beskriver vilka rättigheter man har (SFS, 
1993:387). Däribland finns rätten till självbestämmande. Självbestämmande handlar om rätten 
att få bestämma över sig själv. Det är något som ses som grundläggande för att uppnå respekt, 
värdighet och påverkar uppfattningen av det egna värdet (Wehmeyer, 1998). Precis som för 
Bertha gäller det att omgivningen hörsammar den som har svårt att uttrycka sig.  

Personer på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionsnedsättning behöver ett livslångt stöd för 
att kunna utnyttja rätten att bestämma över sig själv (Olney, 2001). Dessa individer står i en 
beroendeställning till andra och behöver en samspelspartner som kan tolka uttrycken, skapa 
tillfällen där kommunikation får framträda och uppmuntrar personens egna kommunikativa 
uttryck (Dunst, Masiello, Raab & Trivette, 2008; Hostyn & Maes, 2009; Winlund & 
Rosenström Bennhagen, 2004). Den här magisteruppsatsen intresserar sig för personer på 
tidig utvecklingsnivå som kommunicerar på försymbolisk nivå och deras möjligheter till 
självbestämmande. Försymbolisk nivå innebär en avsaknad av talat språk men en förmåga att 
uttrycka sig genom gester, ljud och mimik (Bashinski & Siegel-Causey, 1997). Likt Bunning, 
Grove, Olsson och Porter (1999) ställer sig forskaren av denna uppsats frågan vem denna 
samspelspartner är, vilken kunskap och erfarenhet formar denne?  

Föräldern har en central roll i tolkandet av barn på tidig utvecklingsnivå (Wilder & Granlund, 
2003). För vuxna individer med funktionsnedsättning har förälderns roll kompletterats eller 
bytts ut mot personal på boenden och i den dagliga verksamheten. Rollen som förälder och 
personal skiljer sig åt på en viktig punkt. Personal har en betald professionell roll där det ställs 
krav på att denne är medveten om sin egen roll och kan använda sig av metoder som är 
lämpliga och följer lagstiftningen (Bunning et al., 1999). Personal som arbetar i daglig 
verksamhet är en heterogen grupp med stor spridning av utbildningsbakgrund. En stor del av 
personalgruppen har lång erfarenhet och har ofta arbetat med målgruppen på institution långt 
före LSS-lagen trädde i kraft (SOC, 2012). Det finns inga generella krav på utbildning för att 
arbeta i daglig verksamhet, det finns heller ingen läroplan eller tydligare beskrivning av rollen 
än att följa lagen. Daglig verksamhet är den insats inom LSS som flest personer tar del av 
(SOC, 2012) trots detta är det få studier som riktat sin uppmärksamhet mot detta område. 
Denna studie kommer att ta fokus på personal i daglig verksamhet som arbetar med vuxna 
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personer på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionsnedsättning. Personerna med 
funktionsnedsättning kommer att benämnas deltagare då detta är ett vanligt förekommande 
begrepp inom daglig verksamhet.  

I bakgrunden kommer läsaren att få ta del av forskning som rör området självbestämmande 
och hur självbestämmande går att appliceras på deltagare på tidig utvecklingsnivå som har en 
begränsad uttrycksförmåga. Vidare ges en översikt om den tidiga 
kommunikationsutvecklingen och vilken roll personalen har i deltagarens kommunikation. I 
slutet ges en inblick kring interventionsforskning som syftat till att höja kompetensen hos 
samspelspartnern vilket leder fram till syftet med studien. 

1.2 Självbestämmande 

1.2.1 Definition 
Att lyfta fram deltagarens rättigheter och behovet att ta dennes perspektiv är något som 
adresserats flitigt de senaste decennierna (Banat, Pring & Summers, 2002). Detta är ett 
paradigmskifte som även återspeglas i lagtexter (Downs, Morgan, Ouvry & Porter, 2001). 
Deltagaren ses inte enbart som en mottagare av vård och omsorg utan som en aktiv part som 
fattar beslut (Bakk & Grunewald, 2006). Deltagare på tidig utvecklingsnivå med 
flerfunktionsnedsättning inkluderas i detta paradigmskifte men få studier tittar på hur 
självbestämmande kommer till uttryck (Ware, 2004; Olney, 2001).  

Självbestämmande innebär enligt svenska akademins ordbok en handling eller en förmåga att 
bestämma över sig själv och fatta beslut (SAOB, 2013). Det handlar om att uppleva kontroll 
och möjligheten att handla utifrån sina egna önskningar. Det inkluderar även en möjlighet att 
fatta beslut som leder till en förändring (Wehmeyer, 1998). Förutom att inrymma en möjlighet 
innebär självbestämmande också en förmåga. Huruvida alla deltagare har denna förmåga, att 
bli självbestämmande, har diskuterats i forskarsamhället (Wong & Wong, 2008; Wehmeyer, 
1998). När det hävdats att självbestämmande inte kan nås av alla har tanken grundats på att 
självbestämmande är en inre angelägenhet som involverar förmågor, attityder och motivation 
(Wong & Wong, 2008). Att utgå ifrån en sådan definition blir diskriminerande (Wehmeyer, 
1998). Det synsättet tar inte hänsyn till omgivningens möjligheter och skyldigheter att stötta 
till självbestämmande (Wong & Wong, 2008). Wehmeyer (1998) menar att hur man har 
definierat självbestämmande över tid har fått konsekvensen att vissa grupper av människor 
har exkluderats från begreppets innebörd. Wehmeyer (1998) menar att det finns en spridd 
missuppfattning att det handlar om ett absolut självbestämmande, att alltid få sina önskningar 
uppfyllda, att utföra saker på egen hand och att självbestämmande bara skulle handla om val. 
Alla kan inte uppnå självbestämmande inom livets alla områden men genom att utgå från hur 
miljön, personal och hjälpmedel används skapas förutsättningar som gör att deltagaren kan 
komma närmare detta (Wong & Wong, 2008; Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). 
Flera studier har visat att genom att förbättra omgivningen kring deltagaren kan möjligheten 
till självbestämmande påverkas (Wilder & Granlund, 2003; Ware, 2004). Då rätten till 
självbestämmande gäller alla deltagare måste definitionen och omgivningen verka som att 
detta är möjligt. I den här studien kommer utgångspunkten att tas ifrån ett relationellt 
perspektiv där omgivningen ses som en viktig faktor för att självbestämmande ska kunna 
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uppnås (Nilholm, 2006). Följande definition av självbestämmande kommer användas i 
studien: ”Deltagaren har rätt att bestämma över sig själv och ska ges möjlighet att fatta 
beslut som leder till en förändring i omgivningen”. 

Varför självbestämmande, förutom att det är en rättighet, är viktigt är att upplevelsen av att 
kunna kontrollera och påverka omgivningen har betydelse för livskvalitén (Wehmeyer, 1998). 
Livskvalitet och meningsfullhet för målgruppen kopplas samman med delaktighet, känslan av 
att kunna påverka (Hostyn, Lambrechts, Maes & Petry, 2007) och delad uppmärksamhet 
(Hostyn, Maes & Neerinckx, 2010). Kommunikation får här en central roll då det är genom 
kommunikationen som delaktighet, möjligheten att påverka och delad uppmärksamhet blir 
möjligt. För att studera hur självbestämmande kan förbättras måste utgångspunkten tas från 
hur självbestämmandet uttrycks av personer på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionshinder. 
Kommunikationen är det verktyg vilket genom man når självbestämmande (Olney, 2001). 
 

1.3 Hur personer på tidig utvecklingsnivå uttrycker sin vilja 

1.3.1 Den tidiga kommunikationsutvecklingen 
Carlstrand, Claesson, Rensfeldt Flink & Thunberg (2011) har beskrivit den tidiga 
kommunikationsutvecklingen utifrån en trappstegsmodell som här ses i en förenklad version. 
Se figur. 1.  

 
Figur 1. Steg i kommunikationsutvecklingen 

Tidig kommunikationsutveckling delas här in i fem olika faser där medvetenheten om den 
egna kommunikationen samt förmågan att använda sig av kommunikativa strategier ökar för 
varje trappsteg (Carlstrand et al., 2011). Övergripande brukar man dela in 
kommunikationsutvecklingen i partnerberoende och självständig kommunikation. Den 
partnerberoende kommunikationen är precis som namnet låter kommunikation som är 

Spontana	  
handlingar	  
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kommunikation	  
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handlingar	  

Symbol	  
kommunikation	  

Symbol	  
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beroende av en partner som tolkar uttryck, ljud och handlingar. Det kan också handla om att 
partnern erbjuder bildstöd, pekpratar eller visar föremål (Carlstrand et al., 2011). Individer 
med flerfunktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå kommunicerar ofta på försymbolisk 
nivå som kan vara partnerberoende i olika utsträckning.  

När barnet föds är kommunikationen inte medveten. Barnet reagerar på stimuli inifrån den 
egna kroppen och reagerar med skrik eller spontana uttryck. För att ett beteende ska bli 
kommunikativt krävs det att en person i barnets omgivning tolkar detta som kommunikation 
(Bashinski & Siegel-Causey, 1997; Olsson, 2006; Thunberg, 2010; Wilder, 2008).  De uttryck 
som barnet visar har ofta att göra med emotioner såsom hunger, törst och behov av sömn 
(Rye, 2009). När barnet utvecklas ökar medvetenheten om den egna kroppen och förståelsen 
om att kroppen går att styras. Fortfarande saknar barnet insikt om att de egna handlingarna 
kan påverka människor i omgivningen (Thunberg, 2010). En medveten handling, steg två i 
kommunikationstrappan, är t.ex. förmågan att kunna flytta föremål och kroppsdelar avsiktligt 
(Carlstrand et al., 2011). När den medvetna kommunikationen utvecklats kan barnet rikta sin 
kommunikation till andra. Kommunikationen har ett mål och en avsikt. Det kan t.ex. handla 
om att peka på ett föremål och tillsammans med samspelspartnern titta på det (Dunst et al., 
2008). Barnet kan nu förstå hur den kan få saker att ske i omgivningen och har börjat förstå att 
även andra har en avsikt och uppmärksamhet (Thunberg, 2010). I den här kommunikativa 
fasen har barnet utvecklat förmågan till delad uppmärksamhet (Hostyn et al., 2010). När 
barnet är ett år utvecklas symbolkommunikation. Barnet börjar använda enstaka ord för att 
sedan utveckla ett rikt ordförråd (Thunberg, 2010).  

1.3.2 Samspelspartnerns roll i kommunikationsutvecklingen 
För personer som denna studie riktar sig mot sker kommunikationen i nära samarbete med 
omgivningen genom hela livet (Olney, 2001). Deltagaren kan vara medveten eller omedveten 
om att de egna uttrycken kan skapa en förändring i verkligheten (Bashinski & Siegel-Causey, 
1997). Detta beror dels på deltagarens utvecklingsnivå men mycket kommer att handla om 
deltagaren fått möjligheten att göra kopplingar mellan sitt eget handlande och yttre 
förändringar (Dunst et al., 2008). Det är därför samspelspartners roll får stor betydelse för den 
tidiga kommunikationsutvecklingen. Genom att tilldela uttryck kommunikativ innebörd och 
övertolka beteenden läggs grunden för medveten kommunikation (Dunst et al., 2008). Genom 
att erbjuda dessa kopplingar kan man påverka deltagarens förmåga att styra omgivningen och 
därmed också påverka deltagarens självbestämmande (Winlund & Rosenström Bennhagen, 
2004).	  Även den motoriska förmågan spelar en viktig roll när den medvetna 
kommunikationen utvecklas (Rye, 2009). Barnet använder sin motorik för att ta sig till olika 
platser, peka på föremål, för att visa vad den vill ha eller vad den vill prata om (Dunst et al., 
2008). Deltagare med flerfunktionsnedsättning, där rörelsehinder finns, har svårare att 
utveckla sin kommunikation på grund av sin begränsade rörelseförmåga (Rye, 2009). Även i 
detta avseende blir samspelspartnern viktig. Denne måste presentera material och upplevelser 
som deltagaren annars aldrig skulle komma i kontakt med. Det handlar även om att deltagaren 
ges möjlighet att ta initiativ. Bergdahl, Granlund och Pettersson (2000) menar att barn med 
flerfunktionsnedsättning ofta saknar initiativförmåga till kommunikation. Dessa barn svarar 
oftare på tilltal än att själva inleda ett samspel (Wilder, 2008). Ett långsiktigt arbete där 
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samspelspartnern svarar på kommunikationen tros ge positiva effekter på initiativförmågan 
vare sig det gäller barn eller vuxna (Dunst et al., 2008). Det kan däremot vara svårare att 
väcka initiativ hos vuxna som under lång tid saknat möjligheten att påverka omgivningen 
(Dunst et al., 2008). Studier som syftat till att förändra samspelspartnerns förmåga har haft 
svårt att påvisa förändringar på initiativförmågan hos deltagaren vilket tros bero på att man 
inte ger deltagaren den kontinuerliga respons som krävs (Bloomberg, Iacono & West, 2003). 
När omgivningen inte upplever att ett samspel går att uppnå avtar försöken att inleda samspel 
vilket leder till sämre kommunikationsmöjligheter för deltagaren (Dunst et al., 2008; Rye, 
2009). Risken är då att det uppstår en ond spiral där deltagarens inlärda passivitet tolkas som 
en oförmåga att uttrycka sin vilja och leder till vad som kallas inlärd hjälplöshet (Dunst et al., 
2008) Personalens roll riskerar då att bli mer omsorgsinriktad utan att ta hänsyn till 
deltagarens vilja (Rye, 2009). 

Kommunikationen hos deltagarna på försymbolisk nivå kan handla om små uttryck som en 
blick eller en beröring. Dessa uttryck kan vara svåra att uppfatta för omgivningen och risken 
är stor att deltagaren misstolkas eller ignoreras (Bunning et al., 1999). För att förbättra 
kommunikationen hos deltagaren har studier gjorts som syftar till att förbättra deltagarens 
kommunikativa stil, andra syftar till att förändra förutsättningarna i den fysiska miljön och 
vissa försöker förbättra samspelspartners roll (Bashinski & Siegel-Causey, 1997).  Den här 
studien sätter fokus på samspelspartnern då denna har en nyckelroll och kommer vara viktig i 
flera olika avseenden. Samspelspartnern har möjlighet att förändra miljön runt deltagaren, 
anpassa stödbehovet utifrån deltagarens förutsättningar samt förändra sitt eget bemötande 
(Bashinski & Siegel-Causey, 1997).  Med hjälp av en skicklig partner som förstår och 
förstärker hur deltagaren uttrycker sig kan kommunikativa initiativ leda till självbestämmande 
(Olney, 2001). Bertha, rollfiguren från Strindbergs pjäs Fadren, tolkades av sina föräldrar. 
Föräldrarna hade dotterns bästa för ögonen men såg det bästa ur skilda perspektiv. Frågan är 
vem som hade rätt? 

1.3.3 Att vara tolk - Vem är det egentligen som tycker? 
När små uttryck som mimik, ljud och blickar tolkas finns det en risk att felaktiga tolkningar 
görs som inte gynnar deltagarens självbestämmande (Downs et al., 2001). Behovet kan istället 
för att grundas på deltagarens vilja komma att handla om vad andra tycker är bra för 
deltagaren (Bakk & Grunewald, 2006). Det svåra ligger i att avgöra validiteten i de tolkningar 
som omgivningen gör när det egentligen inte finns ett sätt att ta reda på svaret. Den enda som 
vet svaret är personen som inte kan uttrycka sin mening (Bunning et al., 1999; Olsson, 2006). 
Det är inte ovanligt att deltagarens vilja påverkas av den personal som för tillfället arbetar 
(Downs et al., 2001). På grund av den stora utsatthet som deltagaren finner sig i är det av stor 
vikt att personal runt deltagaren är medveten om att tolkningar kan vara eller är påverkade av 
den egna förförståelsen (Bunning et al., 1999). Att olika människor läser in olika saker i sin 
tolkning går inte att komma ifrån. Furenhed (2000) menar att det är en förutsättning och 
omöjligt att uppnå en absolut samstämmighet. Ett gynnsamt arbetssätt kan vara att samarbeta 
runt tolkningen av deltagaren (Bunning et al., 1999). Arbetet blir ett kontinuerligt sökande 
efter deltagarens önskningar. Det ska inte ses som en uppgift som kan bli färdig utan ett sätt 
att arbeta (Ware, 2004).  
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1.3.4 Finns det ett rätt sätt att tolka? 
Tanken att det finns ett rätt svar och en korrekt tolkning är inte nödvändigtvis sann. Denna 
tanke utgår ifrån en definition av kommunikation som kan ses gammaldags där 
kommunikation endast handlar om överförandet av ett budskap (Daelman, Hostyn, Janssen & 
Maes, 2010; Olsson 2006). Många forskare idag väljer att titta på kommunikation som något 
mer där inte budskapet betonas utan mötet och hur budskapet förändras när minst två 
människor möts. Ett kommunikativt samspel går inte att förutsäga och förändras allteftersom 
samspelspartnerna får tillgång till den andres tankevärld (Daelman et al., 2010; Olsson, 2006). 
Enligt detta synsätt finns det inte nödvändigtvis ett korrekt sätt att tolka deltagaren på. Båda 
parter ses som aktiva och påverkar slutresultatet (Hostyn, 2010; Wilder, 2008). Det finns 
situationer när samspelet är viktigast och situationer då budskapet får en överordnad roll 
(Furenhed, 2000). Vissa kommunikativa uttryck kommer att tolkas lika av alla medan andra 
uttryck kommer att vara knutet till den som tolkar (Bunning et. al., 1999). Det flera forskare 
återkommande pekar på är vikten om medvetenhet i personalgruppen (Olsson, 2006; Ware, 
2004). Självbestämmande bör ses som något viktigt men också som något som är svårt att 
uppnå utan att för den skull sluta sträva mot det (Ware, 2004). Att personal tror på deltagarens 
förmåga att bli självbestämmande kommer vara avgörande för vilka möjligheter som skapas 
(Rye, 2009). Genom medvetenhet skapas tillfällen där kommunikation kan uppstå.  

1.4 Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet kallades tidigare dagcenter och utvecklades under 1970-talet. Daglig 
verksamhet ska ge deltagarna ett miljöombyte där nya upplevelser erbjuds (Bakk & 
Grunewald, 2006). Från början kom verksamheterna mestadels att präglas av legoarbeten 
vilket är monteringsuppgifter som företag kan få utförda av deltagarna. T.ex. handlar det om 
att paketera, montera eller sortera varor till kunder. Idag har den dagliga verksamheten blivit 
mer inriktad på individuella behov och erbjuder även andra typer av sysselsättning. Kravet är 
att verksamheterna ska bistå med meningsfull sysselsättning och utgå från deltagaren (Bakk & 
Grunewald, 2006). I 6 § i LSS står det att verksamheten ska grundas på respekt för den 
enskildes självbestämmande och integritet (SFS, 1993:387). Såväl aktiviteter som personalens 
stöd ska anpassas till deltagarens förmågor och behov (Lag 1997:723). Daglig verksamhet är 
därför en frivillig insats inom LSS som erbjuds till personer som tillhör personkrets 1 och 2 
och som inte kan få behov av sysselsättning tillgodosedd på annat sätt. Daglig verksamhet är 
den insats inom LSS som flest personer tar del av (SOC, 2012).  

I och med det paradigmskifte som gjorts inom omsorgen, där ett omvårdande perspektiv fått 
ge vika för deltagarens rättigheter som samhällsmedborgare, har också personalrollen i daglig 
verksamhet förändrats (SOC, 2012). Enligt en kartläggning som gjorts av socialstyrelsen 
(SOC, 2012) framställs personalgruppen som en heterogen grupp med stora variationer. Såväl 
personal med gymnasial utbildning som personal med akademisk utbildning finns 
representerade i yrkesgruppen. Arbetslivserfarenheten från yrket skiftar även om det inte är 
ovanligt att personal som arbetar inom daglig verksamhet har lång erfarenhet och i många fall 
har arbetat i vad som förr kallades institutioner (SOC, 2012).  

Sedan 1 januari 2012 har nya bestämmelser gällande kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheter 
trätt i kraft (SOC, 2012). Socialstyrelsen lägger stor vikt vid att personal ska ha den 
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kompetens som uppdraget kräver och menar att det idag finns brister i kompetens och att 
kvalitén på verksamheterna inte uppnår önskad nivå (SOC, 2012). Socialstyrelsen har tagit 
fram riktlinjer för grundläggande krav på kompetens i arbetet med personer med 
funktionsnedsättning. Bland annat tas vikten av att kunna kommunicera med deltagaren 
utifrån dennes förutsättning upp. Personal ska kunna anpassa sin kommunikation, använda 
hjälpmedel och förstå vilka konsekvenser funktionsnedsättningen kan ge deltagaren. Risken 
med bristande kompetens är att personal kan ha svårt att hantera komplexa situationer och då 
tar till metoder som berövar deltagaren på dess rättigheter (SOC, 2012).  

Bloomberg et al. (2003) menar att begränsad tillgång till professionell hjälp har lett till att mer 
ansvar läggs på personalen. Svårigheten med detta är att kompetensen måste erövras av en 
stor mängd personer med olika bakgrund och förutsättningar. Samtidigt finns fördelen att 
interventioner kan utföras i deltagarens vardagsmiljö (Batorowicz, King & Rigby, 2012). En 
god samspelspartner beskrivs i flera studier som en aktiv partner som skapar tillfällen till 
kommunikation, ger respons på uttryck samtidigt som det krävs en avvaktande roll som ger 
deltagaren utrymme att ta initiativ (Bashinski & Siegel-Causey, 1997; Hostyn et al., 2010; 
Burakoff, Koski, Launonen & Martikainen, 2010; Dunst et al., 2008; Wilder & Granlund, 
2003). Hur den ökade kompetensen ska uppnås är dock oklart. 

Även forskare har adresserat behovet av ökad kompetens i personalgrupper som arbetar med 
deltagare med stora kommunikativa svårigheter. Bland annat finner flera studier att personal 
överskattar deltagarnas språkliga förmåga vilket leder till att deltagaren inte ges möjlighet att 
uttrycka sig utifrån sina egna förutsättningar (Banat et al., 2002). I en amerikansk studie som 
gjorts av Hogg, Mudford, Reeves och Roberts (2001) fick 24 anställda göra uttalanden om 
fyra deltagares uttryck via videoupptagningar. Deltagarna var väl kända för personalgruppen. 
Studien jämförde personalens tolkningar och fann att det fanns stora variationer i 
bedömningarna. Nedan presenteras ett antal interventionsstudier som intresserat sig för att 
förbättra personalens kompetens i syfte att stärka deltagarens kommunikativa uttryck.  

1.5 Intervention 
Att utbilda personal har visat sig kunna ge positiva effekter på deltagarens kommunikativa 
förmåga (Bloomberg et al., 2003; Fischer et al., 1996; Nind, Samuel, Scriven & Volans, 2008; 
Wong & Wong, 2008). Bloomberg et al. (2003) använde sig av ett träningsprogram 
(PICTURE IT) för att studera om ökad kunskap hos personalen gav effekt på personalens 
arbetssätt. Efter utbildningen sågs en förändring i personalens agerande. Mer tid spenderades 
till interaktion och personalen började efter utbildning i högre grad att se deltagarens ljud och 
beteenden som kommunikativa. Nind et al. (2008) visade att en personalgrupp via 
videoobservationer fick kunskap i intensiv interaktion vilket syftade till att förbättra de 
kommunikativa och sociala färdigheterna hos deltagaren. Intensiv interaktion utgår från 
samma principer som finns i interaktionen mellan föräldern och spädbarnet. Studien visade att 
personalen fått ökad kunskap om responsiv kommunikation, delad uppmärksamhet och 
engagerade sig mer i interaktionen (Nind et al., 2008). Det som varit problematiskt i studier 
av effekter av kommunikativa interventioner har varit att påvisa långtidseffekter. Dels att 
behålla kunskapen över tid, dels att generalisera kunskap till andra situationer och deltagare 
(Hostyn et al., 2007). Kunskapen tenderar också att försvinna med personal som slutar och är 
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svår att föra vidare till personal som inte tagit del av utbildningen (Hostyn et al., 2007). För 
att få effekter att kvarstå över tid menade de finska forskarna Burakoff et al. (2010) att 
nyckeln kan ligga i att förändra personalens tankemönster. Förutom att få kunskap och 
färdigheter krävs en förändring av vad den egna rollen som samspelspartner ges för betydelse. 
Få studier har titta på just detta. Forskarna studerade genom djupintervjuer vilka förändringar 
träningsprogrammet OIVA gav personalens tankevanor. Efter utbildningen gav personalen 
kommunikation en högre prioritet, såg uttryck som kommunikativa, arbetade med större 
tålamod, värderade pauser högre och såg behovet av att förändra sin egen kommunikativa stil 
utifrån deltagarens behov (Burakoff et al., 2010). Studien visade däremot inte vilka effekter 
den ökade medvetenheten fick för det praktiska arbetet med deltagaren.  

Wilder och Granlund (2003) har i en studie intervjuat sju föräldrar till barn med 
flerfunktionsnedsättning om hur de uppfattade interaktionen med barnet. Föräldrarnas roll och 
sätt att agera i samspelet var betydande för interaktionen med det egna barnet. Föräldern 
uppgavs i studien kunna förstå barnets uttryck väl och anpassade sin egen stil efter barnets. 
Förälderns kunskap, menar Wilder och Granlund (2003), bör tas på allvar och ses som viktig 
när insatser utformas. Personal i daglig verksamhet har inte samma nära relation till 
deltagaren men träffar deltagaren under stor del av deltagarens dag och ofta under lång tid. 
Detta skapar förutsättningar som andra professionella saknar. Andra yrkesgrupper som 
psykologer och habiliteringspersonal har inte samma tillgång till deltagarens vardag och får 
ofta begränsad information om deltagaren via tillfälliga observationer (Bloomberg et al., 
2003). Personalen har däremot kunskap om deltagaren och känner bäst till hur deltagaren 
fungerar i verksamheten (Ware, 2004) de har dessutom kunskap om vilka förutsättningar den 
aktuella verksamheten har. Trots detta är det få interventionsstudier som tar hänsyn till 
personalens förhållningssätt och deras egen upplevelse av sin yrkesroll kopplat till den 
aktuella verksamheten. Det kan skapa en besvikelse och frustration över att den befintliga 
kunskapen och erfarenheten inte ses som viktig (Forster & Iacono, 2008). Utbildningar kan då 
upplevas som att de inte ger ny kunskap och dessutom inte passar in i den egna verksamheten 
(Forster & Iacono, 2008).  

1.6 Activity Settings 
Hur personal ser på sin roll och hur arbetet utförs kan inte separeras från den verksamhet eller 
kontext man arbetar inom. Livet består av en mängd olika kontexter som påverkar en 
människas utveckling (Batorowicz et al., 2012). Activity Settings är ett begrepp som beskriver 
såväl aktivitet samt förhållandena runt aktiviteten och interaktionen där emellan. De 
omgivande faktorerna såsom individerna, aktiviteterna och den fysiska miljön är inga 
konstanter utan faktorer som påverkas och samspelar med varandra (Batorowicz et al., 2012). 
I denna studie används det engelska ordet Activity Settings för att inte förlora betydelse av 
begreppet i översättningen. Batorowicz et al. (2012) menar att det inte går att förvänta sig att 
olika miljöer ger samma effekter på deltagarens beteende, inte heller personalens. I en daglig 
verksamhet finns en lång rad olika Activity Settings. Dessa kan antingen gynna eller hindra 
deltagarens självbestämmande (Bruder & Dunst, 1999). Personalrollen och hur den beskrivs 
bör därför studeras utifrån den Activity Setting som är med och formar upplevelsen av 
personalens roll i deltagarens självbestämmande. Daglig verksamhet som insats ska erbjuda 



	  

9	  
	  

meningsfulla aktiviteter som uppmuntrar deltagarens självständighet och självbestämmande i 
en omväxlande miljö (Bakk & Grunewald, 2006). Hur verksamheten utformas och vilka 
aktiviteter som erbjuds är upp till den enskilda verksamheten. I daglig verksamhet kan en 
Activity Settings vara en musikaktivitet, en läsegrupp, en promenad eller en lunchsituation. 
Hur självbestämmande uppmuntras i den specifika situationen är beroende av flera faktorer 
kopplat till den plats där aktiviteten utförs (Batorowicz et al., 2012). Faktorer som kan tänkas 
påverka deltagarnas självbestämmande i en lunchsituation är bland annat hur den fysiska 
miljön är utformad, hur stort rummet är, hur deltagaren är placerad, hur personalen sitter och 
vad personalen fokuserar på. I aktiviteten är det gynnsamt om personalen ser sig som 
medskapande, som en aktiv del i hur upplevelsen av självbestämmande nås (Hostyn et al., 
2010).  

Kan personalens befintliga expertis tas tillvara (Bloomberg et al., 2003) och gynnsamma 
faktorer i verksamhetens Activity Settings identifieras kan det vara en tillgång när 
interventioner och verksamheter utformas (Batorowicz et al., 2012). Istället för att lägga 
resurser på att utbilda personalgrupper i generell kompetens rikta interventionen till den 
aktuella verksamheten.  

1.7 Syfte 
Behovet av ökad kompetens som samspelspartner till personer på tidig utvecklingsnivå 
beskrivs av flera forskare. Få studier har tittat på hur personal i daglig verksamhet ser på sin 
egen roll som medskapande av deltagarens självbestämmande och interventioner som gjorts 
har sällan visat några långtidseffekter. Hur rollen beskrivs är avhängt verksamheten och 
upplevelsen av självbestämmande. Samtidigt kan beskrivningar av den egna rollen skilja sig 
från den observerbara verkligheten (Arthur-Kelly, Foreman & Pascoe, 2007). Detta gör det 
intressant att koppla beskrivningen av rollen till en specifik Activity Setting. Syftet med 
studien är att få fördjupad förståelse kring hur personal som arbetar med personer på tidig 
utvecklingsnivå ser på sin roll i deltagarens självbestämmande i daglig verksamhet och få 
förståelse kring hur det praktiska arbetet uppmuntrar självbestämmande. Studien kan bidra 
med kunskap om personalens utgångsläge och gynnsamma faktorer i skapandet av deltagarens 
självbestämmande.  

1.7.1 Frågeställningar 
	  

- Hur beskriver personal i daglig verksamhet sin roll i att påverka självbestämmande 
hos deltagare på tidig utvecklingsnivå?  
 

- Vilka strategier använder personal sig av för att underlätta självbestämmande hos 
deltagare på tidig utvecklingsnivå? 
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2. Metod 
I studien har kvalitativ fallstudiebaserad forskning använts för att söka svar på 
frågeställningarna. Fallstudier anses användbara då komplexa fenomen helt eller delvis är 
okända (Gustavsson, 2004) och då verkligheten beskrivs utifrån andra människors sätt att 
uttrycka den (Chirac & Einarsson, 2002).  Metodvalet bestod av två fokusgrupper och 
observationer från två olika dagliga verksamheter. Att kombinera dessa metoder syftade till 
att ge en bredare och djupare bild av hur personalen förhåller sig till självbestämmande. 
Fokusgrupp är en intervjuform där en grupp människor tillåts diskutera och reflektera kring 
ett givet ämne. Interaktionen som uppstår används för att belysa fenomenet från olika 
perspektiv (Chirac & Einarsson, 2002). Informanterna kan fylla i varandras uttalanden och 
bygga vidare på andras tankegångar vilket ger intervjun ett ytterligare djup (Edström & 
Nyström, 2004). Beskrivningar av verkligheten och att se fenomenet i sitt naturliga tillstånd 
kan skilja sig åt vilket tidigare interventionsstudier visat (Arthur-Kelly et al., 2007). 
Observationer kan ge kompletterande information och stärka studiens trovärdighet (Chirac & 
Einarsson, 2002). Observationerna användes i denna studie för att se det studerade i sitt 
naturliga tillstånd kopplat till en given Activity Setting. Tidigare interventionsstudier har 
belyst behovet av att studera personalrollen i direkt koppling till den aktuella verksamheten 
(Burakoff et al., 2010). Studiens procedur har alltså varit två fokusgrupper som analyserats 
utifrån noggranna transkriberingar, därefter har personalens agerande i särskilda Activity 
Settings observerats. 

 
Figur 2. Översikt av delmomenten i studien 

2.1 Deltagare 
Deltagarna i studien bestod av personal från två olika dagliga verksamheter. I studien 
benämns verksamheterna som verksamhet A samt verksamhet B.  

Verksamhet A bestod av en personalgrupp på 15 personer, samtliga kvinnor. Åldersspannet 
låg mellan 30-65. Utbildningsbakgrunden varierade och fyra stycken i personalgruppen hade 
akademisk utbildning. Det fanns 27 deltagare i verksamheten samtliga med diagnosen 
utvecklingsstörning (måttlig till grav).  En majoritet av deltagarna har flerfunktionshinder och 
kommunicerar utan talat språk. Verksamheten var indelad i olika arbetslag. Sju personer 
tackade ja till medverkan i fokusgruppen, alla utom två tillhörde samma arbetslag. Med 
undantag för en hade alla arbetat i verksamheten i mer än fem år och som högst tolv år. Varje 
arbetslag hade två egna rum, ett kök och ett aktivitetsrum. I verksamheten fanns även 
sinnesupplevelserum, taktilrum, badkar samt ett större rum för biovisning eller 
rörelseaktivitet. Verksamheten hade ett år före föreliggande studie avslutat ett projekt som 
syftat till att höja personalens kompetens kring tidig kommunikation samt vilka rättigheter 
personer med funktionsnedsättning har. Forskaren fick senare veta att under våren när studien 

Observationer 
upprepas, Dag 2 

Analys, 
kategorier 
identifieras 

Observationer Dag 1 

	  

Fokusgrupp 
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utfördes pågick ett arbete med att implementera verksamhetens värdegrund i praktiken där 
självbestämmande var ett tydligt tema.  

Verksamhet B bestod av en personalgrupp på 8 personer, 7 kvinnor och 1 man. Åldersspannet 
låg mellan 37-59. Ingen i verksamheten hade akademisk utbildning däremot hade samtliga i 
verksamheten stor erfarenhet av yrket. En ur personalgruppen hade arbetat åtta år medans 
övriga i snitt arbetat tjugo år i verksamheten. Det fanns 21 deltagare i verksamheten samtliga 
med diagnosen utvecklingsstörning (måttlig till grav). En majoritet av deltagarna har 
flerfunktionshinder och kommunicerar utan talat språk. Verksamheten är indelad i olika 
arbetslag. Samtliga i personalgruppen tackade ja till medverkan i fokusgruppen men 2 föll 
bort på grund av sjukdom. Fokusgruppen bestod således av 6 personer. Varje arbetslag hade 
ett eget rum som bestod av bord, ett litet pentry, samt sängar. Lunchen intogs i en större 
matsal som delades av hela verksamheten. Det fanns även sinnesupplevelserum, ett skapande 
rum, taktilrum, badkar samt ett större rum för biovisning eller rörelseaktivitet. 
Personalgruppen har i verksamhet B inte genomfört någon gemensam utbildningssatsning. 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Kontakt före kurs  
Verksamheterna kontaktades inledningsvis via mail. Kontakten togs via verksamheternas 
chefer för övergripande information om studien. Kontakt via telefon togs därefter för att ge 
möjlighet att ställa frågor. Därefter skickades ett missivbrev med svarsformulär ut till 
personal. Se bilaga 1. Information till företrädare för deltagare på daglig verksamhet 
behandlades olika i de två verksamheterna. I ena verksamheten valde chefen att själv 
informera företrädarna medan företrädarna i den andra verksamheten genom ett missivbrev 
fick ge sitt medgivande. Ett medgivande av företrädarna för deltagarna ansågs inte vara 
nödvändigt då observationerna enbart riktade sig mot personalen och inte deltagarna men då 
forskaren är känd i den ena verksamheten valdes att ge extra information där. 

2.2.2 Fokusgrupp 
Fokusgruppen användes för att ge personal i daglig verksamhet möjlighet att tillsammans 
reflektera över hur personal såg på sin egen roll i deltagarens självbestämmande. 
Fokusgruppen leddes av en moderator vars roll var att leda diskussionen, se till att 
diskussionen höll sig till ämnet, fördela ordet samt föra diskussionen vidare (Chirac & 
Einarsson, 2002). Fokusgruppen träffades i den dagliga verksamheten under arbetstid. 
Studiens syfte var känt sedan tidigare och intervjun spelades in på ljudfil. Moderatorn gav 
information om att deltagandet var frivilligt, att man närsomhelst kunde avbryta sin 
medverkan, att materialet skulle behandlas konfidentiellt samt att resultatet endast skulle 
komma att användas i studiesyfte. Moderatorn utgick från en intervjuguide som bestod av 
öppningsfrågor, inledningsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. Totalt var det tolv 
frågor. Se intervjuguide i bilaga 2. Som stöd under diskussionen fanns en lapp tillgänglig där 
en definition av självbestämmande stod. Definitionen löd ”Deltagaren har rätt att bestämma 
över sig själv och ska ges möjlighet att fatta beslut som leder till en förändring i 
omgivningen”. Lappen syftade till att säkerställa att alla diskuterade ifrån samma 
utgångspunkt samt att fungera som ett stöd kring vilket ämne diskussionen skulle röra sig. I 
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såväl verksamhet A som B tog fokusgruppen en och en halv timma. Efter fokusgrupperna har 
ljudfilerna transkriberats i sin helhet. 

2.2.3 Observationer  
Efter fokusgruppen valdes två situationer ut som enligt personalen var situationer där 
deltagarnas självbestämmande var framträdande. De situationer som valdes ut i verksamhet A 
var lunchsituationen samt en aktivitet som kallades hushållsaktivitet. I verksamhet B valdes 
lunchsituationen samt en samlingsaktivitet ut. I resultatdelen beskrivs aktiviteterna samt 
miljön där aktiviteterna utfördes mer ingående. Dessa situationer observerades två gånger. 
Totalt blev det åtta observationer, fyra per verksamhet. I tabell 1 åskådliggörs 
bakgrundsinformation kring observationerna. Vid observationerna användes ett öppet 
observationsunderlag samt löpande anteckningar kring vad personalen gjorde och sa. Syftet 
med observationsunderlaget var att underlätta nedtecknandet av observationerna och rikta 
fokus mot frågeställningarna. Se bilaga 3. Observationerna utfördes i realtid utan ljud eller 
videoupptagning. Observationerna höll låg grad av struktur för att inte bli hindrande i vad som 
observerades (Chirac & Einarsson, 2002). En pilotobservation utfördes varefter 
observationsunderlaget samt observatörens placering modifierades. Direkt efter avslutad 
observation transkriberades anteckningarna till löpande text. Observatörsrollen var känd för 
personalen men var inte deltagare i gruppen. Detta är vad Chirac och Einarsson (2002) kallar 
”observatör som deltagare” och är vanligt förekommande inom fallstudier då det främsta 
redskapet för observationen är forskaren själv.  

Tabell 1. Bakgrundsinformation över observationerna 

 Verksamhet A Verksamhet B 
                   Lunch Hushållsaktivitet Lunch Samling 

 Dag 1 Dag 2 Dag 1 Dag 2 Dag 1 Dag 2 Dag 1 Dag 2 
Antal 
personal 

4 4 2 2 5 5 2 2 

Antal 
deltagare 

5 5 4 4 5 5 2 4 

Tid på dagen 11.30 11.30 10.00 10.00 11.30 11.30 9.30 9.30 

Plats Köket Köket 
Köket/ 

korridor 
Köket/ 

korridor 
Matsal Matsal 

Grupp- 
Rum 

Grupp- 
rum 

Längd på 
observation 

30min 25min 40min 40min 35min 30min 40min 25min 

 

2.3 Analys 
Analysen har genomförts genom växelvis jämförelse mellan teori och empiri. Utgångspunkten 
var kvalitativ meningstolkning (Kvale & Brinkman, 2009) där det insamlade materialet 
kondenserats så att endast det mest meningsbärande behållits (Gustavsson, 2004). 
Meningsbärande enheter i transkriptionerna har tagits ut och i dem har forskaren sökt efter 
gemensamma teman (Fejes & Thornberg, 2009). Ur fokusgruppen fann forskaren två 
huvudteman som kom att få stor betydelse för beskrivningen av självbestämmande. 
Huvudtemana hade tydlig koppling till tidigare forskning om samspelspartnerns roll. Det ena 
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handlade om medvetenhet om hur den egna rollen påverkar deltagarens självbestämmande. 
Det andra huvudtemat handlade om förhållningssätt till självbestämmande. Huruvida 
personalgrupperna ansåg att självbestämmande var möjligt att uppnå för alla deltagare. Dessa 
teman finns beskrivna av flera forskare som viktiga förutsättningar i arbetet för att öka 
deltagarnas självbestämmande och kommunikativa möjligheter (Bunning et al., 1999; Olsson, 
2006; Rye, 2009; Ware, 2004; Wehmeyer, 1998) Utifrån dessa huvudteman identifierades 
sedan tre kategorier av strategier som personal använde sig av i det praktiska arbetet. 
Strategierna kom att kallas omvårdande, reaktiva och proaktiva strategier. Dessa strategier 
kan också kopplas till tidigare forskning där responsen, de reaktiva, och den medskapande 
proaktiva rollen hålls fram som särskilt gynnsam för deltagarens självbestämmande. 
Observationerna synliggjorde strategier personalen använde i en given Activity Setting. Dessa 
analyserades sedan enligt de omvårdande, reaktiva och proaktiva strategierna som 
fokusgruppen identifierat. Det kommunikativa innehållet i personalens konversation har 
återkopplats till de huvudteman som fokusgruppen identifierat. Att analysera observationen 
utifrån fokusgruppens kategorisering var dels ett sätt att hantera den stora mängd rådata som 
inhämtats samt att se hur den observerbara verkligheten kan kopplas till personalgruppens 
beskrivningar av verkligheten.  

2.4 Förförståelse 
I kvalitativ analys, då forskaren är det viktigaste forskningsinstrumentet, kommer 
förförståelsen, erfarenheter, värderingar och forskningssyn alltid ligga till grund för hur 
analysen utförs (Gustavsson, 2004). Forskaren i undersökningen har arbetat som 
specialpedagog i daglig verksamhet i fem år. Rollen i daglig verksamhet har fungerat som en 
övergripande roll utan bindning till en enskild verksamhet. Huvuduppgiften är att utbilda 
personal och handleda personal i individärenden. Tidigare har forskaren arbetat direkt med 
deltagare i daglig verksamhet samt i särskola med barn med autism. I en av verksamheterna 
som ingår i undersökningen är forskaren känd för personalgruppen som handledare och 
utbildningsledare. Läs mer om detta i metoddiskussionen. Forskaren har stor förförståelse 
inom ämnet vilket kan påverka studien om förutfattade meningar inte sätts inom parentes 
(Larsson, 2005). Som stöd i detta fanns bland annat intervjuguiden. Genom följdfrågor och 
sammanfattande frågor tilläts personalgrupperna utveckla sina tankar vilket minskade 
forskarens eget tolkningsutrymme. Frågorna formulerades som öppna frågor vilket gav 
personalgrupperna fritt spelrum utan att bli dirigerade åt ett visst håll. 

2.5 Metodval 
För studien valdes metoderna fokusgrupp och observationer då dessa ansågs kunna 
komplettera varandra och besvara frågeställningarna på ett djuplodande sätt. Fokusgruppen 
hade styrkan att en större mängd informanter kunde nås samt att det skapade utrymme för 
informanterna att reflektera tillsammans (Edström & Nyström, 2004). I en pilotstudie som 
forskaren tidigare utfört på magisterprogrammet utfördes enskilda intervjuer med personal 
inom daglig verksamhet. Dessa skapade mer utrymme för den enskilde men den reflekterande 
diskussionen och möjligheten att se fenomenet ur andras ögon uteblev. Hur ett fenomen 
beskrivs och hur fenomenet framträder i verkligheten kan skilja sig åt (Chirac & Einarsson, 
2002) varför observation valdes som kompletterande verktyg. Observationerna skapade också 
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utrymme att koppla personalens beskrivningar till en given Activity Setting vilket kan bidra 
med fördjupad kunskap om vilka faktorer som är gynnsamma för deltagarnas 
självbestämmande. Observationernas tillförlitlighet är starkt kopplat till forskarens förmåga 
(Chirac & Einarsson, 2002). Då forskaren arbetar med att observera personalgruppers 
arbetssätt i sin yrkesroll anses forskarens erfarenhet gynna studien. För att minimera att viktig 
information tappades bort upprepades observationerna två gånger vilket bidrar till studiens 
reliabilitet. En pilotobservation genomfördes varefter observationsunderlaget modifierades. 
Observationerna gav stor samstämmighet mellan de två dagarna. Analysen, en växelvis 
jämförelse av teori och empiri, har varit ständigt pågående. Detta menar Kvale och Brinkman 
(2009) är ett sätt att rikta fokus mot frågeställningarna vilket i sin tur bidrar till studiens 
validitet. Att utgå från två verksamheter gav studien möjlighet att se personalrollen kopplat 
till olika Activity Settings. Skillnader mellan verksamheterna var givet från början då 
kontexterna är helt skilda. Resultatet ska inte utläsas som att den ena verksamhetens arbetssätt 
är bättre eller sämre eller att arbetssättet kan kopplas till en enskild faktor. Snarare ska 
resultatet påvisa hur olika Activity Settings skapar olika utgångslägen och att det är detta 
utgångsläge som är intressant när interventioner skapas. Studiens resultat är därför inte 
generaliserbart men kan ge kunskap om vilka faktorer som är viktiga när rollen som god 
samspelspartner utvecklas. 

2.6 Etiska aspekter 
Personalen som deltog i studien fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte och 
tillvägagångssätt. De fick även upprepad information om samtyckeskravet. Samtliga gav ett 
skriftligt medgivande om deltagande. När det gäller konsekvenser av att delta i fokusgruppen 
kan det komma att handla om konsekvenser under själva diskussionen men även efteråt 
(Vetenskapsrådet, 2011). För att undvika negativa konsekvenser under diskussionen var det 
viktigt att alla fick komma till tals och utrymme att lägga till information i slutet av 
diskussionen. Efter fokusgruppen var det många i personalgrupperna som tog kontakt med 
moderatorn och uttryckte sig positivt till möjligheten att reflektera tillsammans. Inga negativa 
kommentarer har återkopplats. Personalen var införstådd med att de observerades och var 
föremål för forskning vilket anses minska risken för negativa upplevelser (Vetenskapsrådet, 
2011). Vid observationerna fanns deltagarna i verksamheten närvarande. För att undvika 
eventuell integritetskränkning av deltagarna diskuterade forskaren och chefen för 
verksamheten vilka eventuella men observationen skulle kunna tänkas ha för deltagaren. Då 
observationerna var riktade mot personalen och vad personalen gjorde och utfördes i realtid 
utan ljud eller videoupptagning ansågs observationerna inte medföra negativa konsekvenser 
för deltagarna. Inspelat material medför alltid större risk att integritetskänsligt material 
exponeras även om det kan gynna datainsamlingen (Vetenskapsrådet, 2011). Forskaren har 
inte tagit del av information om enskilda deltagare. I den verksamhet där forskaren är känd 
har företrädare fått möjlighet att ge sitt medgivande. Endast deltagare där företrädarna gett sitt 
medgivande är medtagna i studien. De men medverkande i studien kan riskera ska alltid vägas 
mot nyttan av studien (Vetenskapsrådet, 2011). Forskaren bedömer att nyttan är hög för 
målgruppen samt har ett högt nyttovärde för personal och chefer då studien belyser 
personalens roll i att skapa självbestämmande hos deltagare. 
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3. Resultat 

3.1 Fokusgrupp  
Inledningsvis redovisas två huvudteman som berör personalgruppernas beskrivning av sin 
egen roll. Det handlar om medvetenhet kring den egna rollens betydelse och därefter om vilket 
förhållningssätt personalgrupperna har till självbestämmande. Resultatet redovisas i löpande 
text samt genom citat hämtade ifrån fokusgrupperna. Citat som hämtats från verksamhet A 
markeras med ett (A) och citat från verksamhet B markeras med ett (B). Utifrån huvudteman 
beskrivs strategier som personalen använder i arbetet. De strategier som identifierats 
kategoriseras enligt omvårdande, reaktiva samt proaktiva strategier, se figur 3. 

 

 

Figur 3. Översikt av huvudteman och kategorisering av strategier 

3.1.1 Medvetenhet  
Medvetenhet handlar här om vilken betydelse personalgrupperna tillskriver sin egen roll. Att 
rollen upplevs som en viktig del av deltagarens självbestämmande. Personal, i båda 
verksamheterna, upplevde att det fanns möjligheter att påverka deltagarens självbestämmande 
genom att vara lyhörd, tolka och skapa en förändring utifrån deltagarens uttryck. I 
verksamheterna fanns dock en skillnad i hur personalen diskuterade kring betydelsen av den 
egna rollen och vilket ansvar som tillskrevs rollen. 

Personalgrupperna fick rangordna sju faktorer som upplevdes viktiga i deltagarnas 
självbestämmande. Faktorerna var: Boendepersonal, deltagarens förmåga att uttrycka sig, 
aktiviteter, anhöriga/företrädare, personalen i daglig verksamhet, fysiska miljön och 
hjälpmedel. Denna del av fokusgruppen upptog längst tid och blev mest livlig i båda 
verksamheterna. I verksamhet B sågs personalrollen initialt minst viktig för att sedan få större 
betydelse i slutet av diskussionen. Personalen i verksamhet A tog direkt upp sin egen roll som 
mest betydelsefull även om deltagarens förmåga i slutändan sattes först då det ansågs viktigt 
att alltid utgå från deltagarens behov. Resultatet går att utläsa i tabell 2 där 1 ansågs som 
viktigast och 8 minst viktigt. 

Omvårdande	  strategier	  

Reaktiva	  strategier	  

Proaktiva	  strategier	  
	  Självbestämmande	  

Medvetenhet	  

Förhållningssätt	  
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Tabell 2. Rangordning av viktigaste faktorer i deltagarnas självbestämmande 

 Verksamhet A  Verksamhet B 
1 Deltagarens förmåga att 

uttrycka sig 
1 Personal i daglig verksamhet 

2 Personal i daglig verksamhet 2 Deltagarens förmåga att 
uttrycka sig 

3 Fysiska miljön 3 Anhöriga 
4 Personal i boendet 4 Hjälpmedel 
5 Anhöriga/företrädare 5 Fysiska miljön 
6 Habiliteringen 6 Boendepersonal 
7 Hjälpmedel 7 Aktiviteter 
8 Aktiviteter 8 Habiliteringen 
 

I verksamhet A ansågs alla faktorer vara delar av en helhet där personalen har ett 
medskapande ansvar för alla enskilda delar. Allt som stod på lapparna var viktigt för 
deltagarnas självbestämmande och måste finnas. Utifrån deltagarens behov formar personalen 
den fysiska miljön, initierar hjälp från habiliteringen, tar fram hjälpmedel och anpassar 
aktiviteter. Samarbete med företrädare och boende lyftes fram som mycket viktigt.  

Allt måste finnas på plats. Det är en helhet. (A) 

Men det är ju samarbete mellan anhöriga, bostadsgrupp och verksamheten. Det är 
ju där man måste få ett samarbete för hur gör dom, hur kan vi göra? Gör ni på det 
sättet kanske vi kan göra på ett annat sätt eller lika. Och så kanske det kan växa 
fram någonting. Någon gemensam nämnare av alla dom här tre. (A) 

I verksamhet B samlades personalgruppen kring tanken att personalen var viktigast då 
deltagarens uttryck inte kan bli kommunikativa utan en tolk. Detta gällde dock bara deltagare 
som kunde uttrycka sig. För deltagare som personalen inte upplevde hade uttrycksförmåga var 
anhöriga viktigast för att säga vad deltagaren gillar. Personalgruppen la mindre betydelse 
kring sin egen roll och förlitade sig mer på andra runt deltagaren. Habiliteringen initierar 
hjälpmedel och förändringar av verksamheten kom oftast genom assistenter eller anhörigas 
önskemål.  

Så går det nästan alltid till att det vi får veta om dom här personerna det är nästa 
aldrig vad dom själva vill utan vad andra berättar. (B) 

3.1.2 Förhållningssätt till självbestämmande 
Förhållningssätt avser här huruvida självbestämmande ses som något alla har möjlighet att 
uppnå. Det finns en påtaglig skillnad i de olika verksamheternas förhållningssätt gentemot 
självbestämmande. I verksamhet A genomsyrades fokusgruppen av en positiv anda där 
självbestämmande lyftes fram som något viktigt och positivt.  

Det är så härligt att se. Han har blivit så självständig. (A) 
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Nästintill alla i verksamhet A var överens om att självbestämmande kan nås av alla deltagare. 
Flera beskrev att självbestämmande måste anpassas och utgå från kommunikationen som 
finns. Alla måste få påverka. Personalgruppen ansåg att det fanns ett behov av att utveckla sitt 
arbetssätt för att ge stöd åt deltagare med mindre kommunikativa uttryck då detta upplevdes 
som svårt. 

Får man möjlighet och nån förstår så växer ju jag som individ. Om jag får 
bestämma liksom själv. Så det är ju också sånt som är jätteviktigt. Det vet man väl 
själv liksom… Man blir ju galen om nån annan ska tala om för mig vad jag ska 
göra. (A) 

Det var inte, vi har inte jobbat så förut tror jag. Länge sen. Som du sa, det var 
vuxenpassning bara. Vi flyttade på rullstolar bara. Så det var så. För dom 
(deltagarna) det är också nytt och man måste liksom förstå att dom får säga nej 
eller ja. (A) 

Även i verksamhet B lyftes självbestämmande fram som viktigt och kopplat till individens 
välmående. Däremot genomsyrades diskussionen av tanken att självbestämmande inte var 
möjligt för alla vilket upplevdes svårt att bära. 

Ja, jag tycker vi har ingen rätt att tvinga dom här personerna att göra något eller 
vissa saker. Det kan va jobbigt, jag tycker det är jobbigt med de här personerna 
som inte visar någonting, att man kanske gör något som den inte vill. (B) 

Man önskar ju ändå att man skulle veta vad dom ville. Det är ju… men det är 
svårt. (B) 

Nej, egentligen har dom inget självbestämmande egentligen. Men man gör ju saker 
och så och så försöker man att se hur dom reagerar och så. (B) 

3.1.3 Strategier 
Ur personalens beskrivningar identifierades tre kategorier av strategier som beskrev hur 
personalgrupperna arbetade med självbestämmande i verksamheten. Strategierna benämns här 
omvårdande, reaktiva och proaktiva strategier. Dessa strategier identifierades under analysen 
men har tydliga kopplingar till forskning om gynnsamma faktorer i 
kommunikationsutvecklingen (Carlstrand et al., 2011; Dunst et al., 2008; Olney, 2001). De 
omvårdande strategierna har det gemensamt att de utgår från andras beskrivning av vad 
deltagaren vill. De reaktiva strategierna svarar på deltagarens expressiva uttryck och 
möjliggör på så vis dennes vilja. De proaktiva strategierna skapar aktivt tillfällen där 
deltagaren kan uttrycka sin vilja. I tidigare forskning lyfts särskilt strategier, som här kallas 
reaktiva och proaktiva, fram som gynnsamma i kommunikationsutvecklingen (Carlstrand et 
al., 2011; Dunst et al., 2008; Olney, 2001). I tabell 3 ges exempel på strategier som 
personalen beskrivit i fokusgrupperna. En asterisk markerar områden som personalen själva 
vill utveckla. 
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Tabell 3. Funna strategier i fokusgrupperna 

Omvårdande Reaktiva Proaktiva 
Verksamhet A 
Deltagarens dagsform Lyhörd Testar nya saker /Erbjuder* 
 Uppmärksam Prövar flera gånger 
 Ge respons Lockar 
 Bekräfta* Visar vad som händer  
 Tolka* Ger valmöjligheter* 
 Förändring utifrån 

deltagarens vilja 
Använda hjälpmedel* 

 Observerar Vänta in/ge tid* 
  Samarbetar 

Omvårdande Reaktiva Proaktiva 
Verksamhet B 
Utgår från föräldern Lyhörd* Prövar flera gånger 
Utgår från assistent Uppmärksam* Använda hjälpmedel 
Känner deltagaren Tolka* Samarbetar* 
Följer schemat Läsa av deltagaren* Testar nya saker 

3.1.4 En omvårdande roll 
Strategier som utgår från andras vilja och kunskap om deltagaren kom att kallas omvårdande 
strategier. Genom personalens och omgivningens uppfattningar om deltagaren formas stödet 
för deltagaren. Omvårdande strategier beskrevs av verksamheterna som viktiga för deltagare 
med färre kommunikativa uttryck. De skapar en trygg miljö runt deltagaren med intentionen 
att deltagaren ska må bra och vara glad över att vara i verksamheten. Samtidigt skapas få 
chanser för deltagaren att själv uttrycka sin vilja genom dessa strategier vilket flera upplever 
som besvärande. De omvårdande strategierna riktas framförallt till deltagare som inte upplevs 
kunna uttrycka sin vilja. De utgår från den kunskap personalen har om deltagaren eller från 
boende eller anhörigas önskemål. Dessa strategier var framträdande i verksamhet B och 
beskrevs i mindre utsträckning i verksamhet A.  

Sen finns det ju dom här som inte visar så mycket och då är det ju svårt, även om 
jag har jobbat med personen länge så är det svårt. (B) 

Man provar ju emellanåt. Men sen ibland går det inte. Då är det så då har dom 
bestämt sig. Då är det bara att acceptera. (A) 

I båda verksamheterna uttrycktes med bestämdhet att trots att personalgrupperna utgår från 
sin erfarenhet kan ingen veta vad deltagaren egentligen vill. Ingen kan vara säker på sin 
tolkning av deltagaren. Arbetet beskrevs som svårt då önskan om att deltagaren ska kunna bli 
mer självbestämmande är stor. Att väcka deltagarens uttrycksförmåga ansågs i verksamhet B 
inte vara möjligt. Det ansågs dessutom svårt att uppnå självbestämmande i en daglig 
verksamhet utan personlig assistans då den direkta responsen ofta uteblir när personal arbetar 
med flera deltagare.  
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Nej, jag tror inte det. Inte så här i en daglig verksamhet där man får arbeta i 
grupp. Liksom. Det är större chans om du har assistent som hela tiden kan följa 
din vilja. (B) 

3.1.5 En reaktiv roll 
I beskrivningarna av den egna rollen i deltagarens självbestämmande lyfte verksamheterna 
fram vikten av att observera, vara lyhörd, närvarande och skapa en förändring utifrån 
deltagarens vilja. Dessa strategier kom att benämnas reaktiva. Dessa strategier var tydliga i 
båda verksamheterna och återkommande beskrevs situationer då man handlat reaktivt för att 
ge deltagaren stöd att lämna en aktivitet som missnöje uttryckts i. Personalgrupperna beskrev 
hur deltagare visar nej genom sitt kroppsspråk eller genom ljud och hur viktigt det då var att 
ge en respons.  

Det är ju personalens bit sen då att förverkliga det… Annars kan ju va att man 
sitter och lyssnar men skiter i det sen. (A) 

De flesta exempel som personalen lyfte fram handlade om deltagare som har en fysisk 
förmåga. Deltagaren kan vägra att gå in i ett rum, tar tag i dörrposten eller sätter ner foten i 
marken för att visa missnöje. Även genom deltagarens ljud beskrev personalen hur viljan hos 
deltagaren kommer till uttryck. 

Om man märker att nån börjar skrika då går vi ju ut med den deltagaren. Och då 
gäller det att göra på ett bra sätt så att det inte blir som ett straff. Så att inte 
personen känner att ja, jag får inte vara här. (B) 

Nej då satte han handen liksom så här på dörrposten. Nehej, sa jag då vill du inte 
ha taktil? Så då gick vi runt så här och tillbaks så här. Och så skulle dom andra 
titta på film. Vill du titta på film? Nej, då vände han och titta i väggen. Då sa jag, 
ska du och jag gå och titta på nåt på datorn själva?  Då gick han direkt in i vårt 
aktivitetsrum. Så där fick han ju både säga nej till taktil och sen bestämma vad vi 
skulle sitta vid datorn. (A) 

I den reaktiva rollen reagerar personalen på en negativ respons och ger deltagaren möjligheten 
till nya alternativ.  Dessa strategier tillskriver den egna rollen en mer aktiv del av deltagarnas 
självbestämmande. När de båda verksamheterna beskrev hur deltagare uttrycker vad som 
önskas uttryckte sig personalen med större osäkerhet.  

De flesta kan visa nej genom att låta eller säga nej eller visa som man läser av från 
ansiktet. Det är lite värre med ja. Eller vad dom vill. (A) 

Vi har en deltagare som kan ge ett leende. Men det leende behöver inte betyda att 
personen är glad. Det kan vara stress och att det inte är bra. (A) 

Men man undrar ju, eller i alla fall jag och man verkligen gör rätt liksom. Och hur 
vet jag att det jag kommer fram till verkligen är det den personen vill ha eller det 
kanske finns något annat som skulle kunna fungera bättre. Hur vet man det 
liksom…? (B) 
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I rollen som reaktiv möjliggörare förväntas deltagaren förmedla en vilja som personalen sedan 
kan reagera på. Självbestämmandet kopplas samman med förmågan att kunna välja bort något 
vilket tillskriver deltagaren stort ansvar för självbestämmandet. 

3.1.6 En proaktiv roll  
	  
Vi har ett exempel på en kille som började kommunicera tillbaka med bilder. Det 
gjorde han inte förut men genom att bekräfta och erbjuda bilder då började han 
liksom. (A) 

Det är ju så att man provar sig fram och ser vi att personen gillar någonting så 
fortsätter vi. Annars vi hittar nånting annat. (B) 

Personalgrupperna diskuterade vikten av att våga prova och prova något nytt och aldrig stanna 
upp och känna sig nöjd. Att arbetet hela tiden handlade om att pröva sig fram och vara öppen 
för nya strategier. I verksamhet A beskrevs även att vänta in, erbjuda olika alternativ genom 
föremål som gynnsamt. Att ställa frågor till deltagare som kan ge ett svar tillbaka är strategier 
som användes i verksamhet B. Dessa strategier kom att kategoriseras som proaktiva då de inte 
inväntar deltagarens uttryck utan aktiv uppmuntrar kommunikation.  

Ibland kan det ju bli fel också att man tror sig veta saker som inte stämmer. Så 
kanske man fastnar i det och har bestämt sig att så här är det. När den här 
personen gör så här då är det det. Punkt slut. Det kan ju komma ny personal och 
säga att men kanske så här. Och då gäller det ju att man är öppen för det. 
Personalen alltså. (B) 

Jag tänker på en av våra som gärna ligger och sover mycket. Ibland när vi kanske 
har rytmik eller nåt liknande så börjar han gapa. Och då brukar jag släppa honom 
men ändå visa vad vi håller på med. (A) 

Att se sig som medskapande i deltagarnas självbestämmande var något som flera, framförallt 
verksamhet A, framhöll som viktigt men som borde utvecklas vilket framgår i tabell 3. Två ur 
personalgruppen hade nyligen gått en utbildning som berört detta och berättade hur 
självbestämmande kan utvecklas när personalen ger små uttryck kommunikativ mening. I 
verksamhet B fanns inte samma förhållningssätt, där såg inte personalgruppen hur deras roll 
skulle kunna skapa mer kommunikation. Kommunikation ansågs mer vara något deltagaren 
antingen hade eller saknade.  

3.2 Observation 
Utifrån tanken om Activity Settings valdes två situationer ut av respektive verksamhet där 
självbestämmande var framträdande. Aktiviteterna och den fysiska miljön skulle skilja sig åt 
och skapa förutsättningar för att studera självbestämmande i olika kontexter. Matsituationen 
valdes ut av båda verksamheterna. Under fokusgruppsintervjun gav verksamhet A exempel på 
reaktiva såväl som proaktiva strategier genom att skapa många valsituationer. I verksamhet B 
beskrevs matsituationen som ett tillfälle som gav deltagaren makten genom att kunna öppna 
munnen eller vända bort huvudet. I verksamhet A valdes dessutom en mer rörlig aktivitet, 
hushållsaktivitet, ut som personalgruppen själva format utifrån begreppet delaktighet. I 
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verksamhet B valdes en samlingsaktivitet ut då personalgruppen i fokusgruppsintervjun 
beskrev att detta skapade goda möjligheter till interaktion. I samtliga observationer blev dag 
två en bekräftelse på vad som redan framgått under dag ett. Skillnader handlade om olikheter i 
personalens stöd. Som exempel använde en i personalgruppen teckenstöd under dag två vilket 
inte gjordes av en annan personal dag ett. 

3.2.1 Activity Settings 
Lunchobservation verksamhet A 
Verksamhet A åt sin lunch i ett mindre rum som var ett av arbetslagets basrum. Rummet 
bestod av tre bord och ett litet pentry. På väggarna fanns tavlor och hyllor med pussel och 
andra bordsuppgifter. Under observationen var det tyst i rummet. Maten hämtades av 
personalen, en del deltagare hämtade sin egen mat och till andra dukade personalen fram 
skålar för självservering. På ett bord stod dryck, matskålar och sallad, de övriga borden var 
tomma. Personalen satt bredvid de eller den deltagare man arbetade med och åt tillsammans 
med deltagarna. Samtal skedde sparsamt med låga röster, nästan viskande.  

Lunchobservation verksamhet B 
I verksamhet B sker lunchen i en stor matsal som påminde om en skolmatsal med 
matbespisning och storkök i anslutning till matsalen. I rummet fanns fem större bord. Hela 
verksamheten delade på matsalen och åt vid samma tidpunkt. På väggarna hängde tavlor och 
borden var tomma så när som på servetter och en plastblomma. Maten hämtades av 
personalen som köade vid matbespisningen. Under tiden satt deltagarna vid borden. Det ekade 
i rummet och ljud kom ifrån storköket. Personalen pratade ofta med varandra, även över 
borden. I verksamhet B åt ingen ur personalen lunch samtidigt med deltagarna.  

Hushållsaktivitetsobservation verksamhet A 
Aktiviteten bestod av olika köksrelaterade vardagssysslor. Disk skulle ställas in i skåp, borden 
skulle torkas, koppar skulle lämnas till köket, tvätt skulle lämnas till tvättrummet och 
avslutningsvis samlades alla i rummet för att arbeta med olika bordsuppgifter. Bordsuppgifter 
var pussel, lägga klossar i burkar eller att stapla klossar på varandra. Aktiviteten utfördes i 
samma rum som beskrevs under lunchobservation verksamhet A samt i korridoren utanför 
rummet. Inledningsvis fanns inget material framtaget utan plockades fram allteftersom av 
personal. Personalen instruerade en deltagare åt gången medan de andra satt och väntade.  

Samlingsobservation verksamhet B 
Aktiviteten utfördes i arbetslagets grupprum. Rummet bestod av ett bord där alla samlades 
kring. I rummet fanns, förutom bord och stolar, även av två sängar, ett litet pentry samt två 
Saco-säckar. På väggarna fanns tavlor och på bordet låg pärmar med papper som personalen 
bläddrade i. Alla satt runt bordet. Personalen höll i samlingen som bestod av en 
inledningssång, att man tittade i almanackan, berättade om dagens lunch, vad som skulle 
hända under dagen och avslutningsvis fikade man tillsammans.  

3.2.2 Funna strategier 
Det fanns en stor spridning av vilka strategier som användes för att få deltagaren 
självbestämmande i de olika aktiviteterna. Det fanns som tidigare nämnts skillnader i vilket 
stöd olika personal gav. Som exempel fick deltagare välja dryck vid en lunchsituation men 
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inte vid nästa. Det var svårt att observera ett konsekvent val av strategier. I tabell 4, 5, 6 och 7 
redovisas vilka strategier som funnits under de olika observationerna. Tabellerna ger inte en 
rättvis överblick av vilka strategier som var mest frekventa då vissa strategier användes 
upprepade gånger. En asterisk markerar en strategi som endast använts en gång. Frekvensen 
kommenteras direkt under tabellen.  

Tabell 4. Funna strategier i observation lunch verksamhet A 

Lunchobservation verksamhet A 

Omvårdande Reaktiva Proaktiva 

Ställer frågor, inväntar ej svar Matar när deltagare gapar Samarbetar kring valmöjlighet 
Utför stöd utan att fråga deltagaren 
(torka mun, fylla på mat, lägger på 
mat utan att visa deltagaren, skär 
maten) 

Ljudar tillbaka Håller fram olika drycker* 

Avslutar lunchen utan att fråga 
deltagaren 

Ger stöd till deltagare som sträcker 
sig mot mat/dryck 

Ger olika drycker* 

Kör deltagare till annan plats utan 
att tillfråga deltagaren 

Uppmärksammar ljud  
 

Tar fram skålar* 
 

 Kommenterar vad deltagaren gör Uppmuntrar initiativ  
 Avslutar på initiativ från deltagaren Ställer frågor, väntar på svar 
  Ger deltagare tid, prövar igen 
	  
I lunchsituationen talade personalen mycket lite sinsemellan. De samtal som fördes var 
gällande planering, frågor om deltagares hälsotillstånd samt hur man skulle få deltagare att äta 
eller göra val. De flesta proaktiva strategier växte fram ur personalens gemensamma 
diskussion. Det fanns inga kommunikativa hjälpmedel under lunchen däremot var maten som 
stod på bordet synligt för deltagaren. Personalen gav direkt respons till deltagare som tog 
initiativ. Reaktiva strategierna användes oftast av personal som arbetade vid bordet där maten 
var visuellt presenterad. Omvårdande och reaktiva strategier var mest synliga.  

Tabell 5. Funna strategier i observation av lunch verksamhet B 

Lunchobservation verksamhet B 

Omvårdande Reaktiva Proaktiva 

Ställer frågor, inväntar ej svar Matar när deltagare gapar Uppmuntrar initiativ*  
Utför stöd utan att fråga deltagaren 
(torka mun, fylla på mat, lägger på 
mat utan att visa deltagaren, skär 
maten) 

Avslutar på initiativ från deltagare Ställer frågor, väntar på svar 

Avslutar lunchen utan att fråga 
deltagaren 

Kommenterar vad deltagaren gör 
 

Ger deltagare tid, prövar igen 

Kör deltagare till annan plats utan 
att tillfråga. 

 Visar bilder för val av dryck* 

Fysisk kontakt. (Håller hand, 
stryker håret) 

 Pratar om vad som ska hända* 
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I lunchsituationen talade personalen ofta till varandra med höga röster. Ljudnivån var 
generellt hög då ljud från köket blandades med matsalens ljud. De samtal som fördes 
handlade om organisatoriska frågor och mycket rörde deltagare som ej åt. Samtalen handlade 
ofta om deltagare som satt vid andra bord än det egna. Samtalen skedde även över borden. I 
början satt deltagarna själva när maten inhämtades från matbespisningen. Under lunchen satt 
man bredvid de deltagare man arbetade med. Personalen bytte ofta fokus. Personalen vände 
blicken ut i rummet mot sina kollegor eller gick iväg när något behövde göras. De mest 
frekvent använda strategierna var av omvårdande karaktär. De proaktiva strategierna riktades 
mot enskilda deltagare med större uttrycksförmåga. 

Tabell 6. Observation av hushållsaktivitet verksamhet A 

Hushållsaktivitetsobservation verksamhet A 

Omvårdande Reaktiva Proaktiva 

Instruerar deltagaren Ändrar innehållet i aktivitet efter 
deltagarens reaktion 

Visar föremål – vad som ska ske 

Går framför deltagaren* Svarar på deltagarens uttryck Visar med kroppen vad personalen 
vill 

 Följer deltagare* Lockar 
 Anpassar längden på aktiviteten 

efter deltagarens reaktion 
Val genom föremål* 

	  
I hushållsaktiviteten pratade personalen inte med varandra mer än inledningsvis då det 
beslutades vem som ska göra vad. Därefter pratade personalen nästan uteslutande med 
deltagaren. Personalen instruerade deltagaren i varje moment om vad denne skulle göra, 
lockade och visade och arbetade med en deltagare åt gången. Personalen rörde sig hela tiden i 
rummet. Instruktioner skedde främst med tal och kroppsspråk men även genom att visa 
föremål. Personalen lade stort fokus på vad som skulle ske och vilken uppgift som skulle 
utföras vilket gjorde att deltagarens signaler eller att deltagaren lämnade rummet missades. 
Reaktiva och därefter proaktiva strategier var mest framträdande. Initiativ kom i stor 
utsträckning från personalen. 

Tabell 7. Observation av samling verksamhet A 

Samlingsobservation verksamhet B 

Omvårdande Reaktiva Proaktiva 

Stryker deltagare över kinden Kommenterar vad deltagaren gör Använder stödtecken* 
Ändrar deltagarens sittställning Vänder sig mot deltagare som 

ljudar, svarar 
Ställer frågor, inväntar svar 

Rättar till kläder  Berättar vad som ska ske* 
Torkar munnen  För glas mot deltagare, inväntar 

respons 
Arbetar med andra uppgifter 
samtidigt 

 Förbereder på förändring av 
sittställning* 

Berättar vad deltagaren vill   
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I observationen av samlingen var det otydligt när aktiviteten tog sin början och slut. Samtliga 
satt redan samlade runt bordet och hade gjort det en bra stund innan samlingen inleddes. 
Personalen pratade både med deltagarna och med varandra och bytte snabbt fokus. Personal 
bytte även arbetsuppgift och lämnade bordet. När personalen pratade till deltagaren användes 
ofta fysisk beröring. För personer med tydliga uttryck ställde personalen frågor och använde 
proaktiva, medskapande strategier medan de omvårdande dominerade övriga deltagare. 

4. Diskussion 
Syftet med studien är att få fördjupad förståelse kring hur personal som arbetar med personer 
på tidig utvecklingsnivå ser på sin roll i deltagarens självbestämmande i daglig verksamhet 
och få förståelse kring hur det praktiska arbetet uppmuntrar självbestämmande. Studien har 
tagit sin utgångspunkt i två skilda verksamheter för att få möjlighet att studera fenomenet 
kopplat till olika Activity Settings. Resultatet har gett en inblick i två verksamheters 
beskrivning och praktiska verklighet vilket skapar förutsättningar för mer inriktade 
interventionssatsningar. Tidigare interventionsstudier har sällan tagit hänsyn till personalens 
egen beskrivning av rollen (Forster & Iacono, 2008).  

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Medvetenhet och förhållningssätt – studiens huvudteman 
Studien utgår från ett relationellt perspektiv där omgivningen tillskrivs stor betydelse för 
deltagarens möjligheter att uppnå självbestämmande (Nilholm, 2006). Den stora skillnaden 
mot ett kategoriskt perspektiv är huruvida det är deltagaren eller omgivningen som anses bära 
förändringsbördan (Nilholm, 2006). Under analysen blev det tydligt att personalgruppernas 
medvetenhet och förhållningssätt till självbestämmande kom att få betydelse för hur 
betydelsen av den egna rollen uppfattades. Därför kom medvetenhet och förhållningssätt att 
bli studiens huvudteman. Flera forskare talar om vikten av samspelspartnerns medvetenhet 
(Bunning et al., 1999; Olsson, 2006; Ware, 2004). Medvetenhet handlar här om insikten att 
självbestämmande kan påverkas utifrån omgivningens agerande. En annan viktig 
utgångspunkt, vilket är studiens andra huvudtema, är att självbestämmande är möjligt för alla. 
Om personal inte tror att kommunikation är möjligt kommer kommunikationen utebli 
(Bunning et al., 1999; Rye, 2009; Wehmeyer, 1998). I verksamhet A upplevdes 
självbestämmande som möjligt för alla medan verksamhet B inte såg detta som möjligt. 
Resultatet har dessutom visat att i verksamhet B förlades en större del av ansvaret för 
självbestämmandet hos deltagaren medan verksamhet A upprepade gånger återkom till sin 
egen rolls ansvar att skapa självbestämmande. Samtidigt förväntade sig båda verksamheterna 
att deltagaren själv ska vara aktiv och skapa tillfällen som personalen kan reagera på vilket 
synliggjordes i de exempel personalgrupperna lyfte fram. Att verksamhet B inte uttryckte sin 
roll som lika betydelsefull kan möjligtvis förklaras av att möjligheten att diskutera rollen och 
formulera dessa tankar inte getts utrymme. Verksamhet A var snabb med att tillskriva 
kommunikation och den egna rollen betydelse vilket kan bero på att detta diskuterats under 
det projekt som drivits och även under arbetet med verksamhetens värdegrund. Det faktum att 
personalgruppen i verksamhet B har lång erfarenhet av yrket kan ha betydelse för synsättet. 
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Sedan slutet av 1900-talet har ett paradigmskifte skett inom omsorgen mot ett samhälle som 
värnar om deltagarens rättigheter (Banat el al., 2002). I verksamhet B har inga gemensamma 
utbildningssatsningar förekommit. Den kompetens som utgjorde skäl till anställning för tjugo 
år sedan förväntas personalen idag ha förändrat i linje med gällande lagstiftning.  

Medvetenheten kring samarbetets betydelse och insikten om att aldrig kunna vara säker på en 
tolkning av deltagarens kommunikation syns i båda verksamheterna och stöds av tidigare 
forskning som gynnsam (Ware, 2004). Det fanns också en gemensam syn på att arbetet måste 
vara pågående. Det finns inget svar som håller för all framtid. Medvetenheten kring detta 
fanns men att arbeta enligt detta upplevdes svårare.  

4.1.2 Strategier 
I litteraturöversikten beskrivs hur en god samspelspartner bör vara vilket skapar 
förutsättningar för självbestämmande. Forskning påvisar vikten av att skapa kommunikativa 
tillfällen (Bruder & Dunst, 1999), svara på kommunikativa uttryck kontinuerligt (Bloomberg 
et al., 2003), möjliggöra kopplingar mellan det egna uttrycket och vad som sker i miljön 
(Dunst et al., 2008), skapa utrymme för deltagaren att ta initiativ (Bergdahl et al., 2000) och 
anpassa sin egen kommunikation utifrån deltagaren (Burakoff et al., 2010). De strategier som 
framhålls som positiva i tidigare forskning går att jämföra med de reaktiva och proaktiva 
strategier som funnits i studien. Omvårdande strategier antas av forskaren vara minst 
gynnsamma. Dessa är kopplade till beskrivningar som värnar om deltagarens välmående men 
ser självbestämmande starkt kopplat till deltagarens egen förmåga. När deltagaren inte aktivt 
kan påverka sin situation utgår stödet istället från omgivningens antaganden vilka inte 
nödvändigtvis behöver utgå från deltagarens vilja (Rye, 2009). De reaktiva strategierna ger 
respons på de signaler deltagaren sänder. Personalen möjliggör en förändring utifrån 
deltagaren vilja men fortfarande vilar stort ansvar på deltagarens kommunikativa förmåga. De 
proaktiva strategierna handlar om personalen som medskapande, ansvaret för deltagarens 
självbestämmande förskjuts i hög utsträckning till personalen. Samtliga strategier påträffades i 
båda verksamheterna. De omvårdande strategierna var mindre synliga i fokusgruppsintervjun 
men mer framträdande under observationerna. Personalens roll beskrevs tydligast som en 
reaktiv roll som svarar på uttryck och ger deltagaren stöd att komma bort från aktiviteter som 
upplevs negativa. Detta kräver en förmåga att kunna läsa av uttryck och att personalgruppen 
riktar sitt fokus mot deltagaren. Lyhörd, uppmärksam, närvarande är egenskaper som lyftes 
fram som de viktigaste för en personal i båda verksamheterna. Under observationen var 
närvaron och fokus ofta skiftande i verksamhet B vilket senare kommer att diskuteras kopplat 
till observationernas Activity Settings. 	  

Reaktiva strategier tenderar att vara naturligt för personalen och bygga på en intuitiv kunskap 
om att svara den som frågar. Detta kan jämföras med den ”medfödda kursen” som Carlstrand 
et al. (2011) skriver om vilket är en instinktiv kommunikationskurs som föräldrar spontant 
leder det egna barnet genom. Responsen är positiv för deltagare med tydliga kommunikativa 
uttryck men kan vara problematisk för deltagare med begränsad kommunikation (Downs et 
al., 2001). Arbetet med deltagare som har liten förmåga att själva förmedla vad de vill 
upplevdes av verksamheterna som svåra. Dels kan detta förklaras av att personal just ser sin 
roll som reaktiv och inte upplever att de har något att ge respons på och dels kan det ha att 
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göra med att det kommunikativa budskapet ges stor betydelse. Kommunikation, som är 
verktyget vilket genom självbestämmande nås (Olney, 2001) beskrevs i verksamheterna 
utifrån förmågan att sända ett budskap. Att den egna rollen påverkar mötet och att man 
tillsammans formar budskapet (Daelman et al., 2010) berördes aldrig. När budskapet får stor 
betydelse finns risken att deltagare som inte har medveten kommunikation, alltså inte sänder 
medvetna budskap, exkluderas från möjligheten att påverka sin omgivning (Wehmeyer, 
1998).  

De proaktiva strategierna lyftes i verksamhet A fram som värdefulla men visade sig sparsamt 
i observationerna av Activity Settings. Strategier som dock fanns var att personalen prövade 
sig fram och inväntade en respons, visade föremål, uppmuntrade initiativ och i ett fall i 
verksamhet B visades bilder. I verksamhet A skapades valsituationer med föremål som 
användes i själva aktiviteten och den muntliga kommunikationen förtydligades ibland med 
kroppsspråk eller genom att peka på föremål. Många av de proaktiva strategierna var 
kopplade till muntligt tal och få kommunikativa hjälpmedel var synliga under 
observationerna. Att personal överskattar deltagarens språkliga förståelse och underskattar 
behov av hjälpmedel är känt sedan tidigare (Banat et al., 2002). De proaktiva strategierna var 
ofta riktade till deltagare med tydlig kommunikation vilket kan vara en effekt av att personal 
inte upplevde att alla deltagare hade förmåga att uttrycka självbestämmande.  

4.1.3 Daglig verksamhet och dess Activity Settings 
Daglig verksamhet ska erbjuda meningsfull sysselsättning i en stimulerande miljö (Bakk & 
Grunewald, 2006). Insatsen ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och 
integritet (SFS, 1993:387). En Activity Setting, alltså den plats där aktiviteten utförs, kan 
uppmuntra eller vara hindrande för deltagarens självbestämmande (Bruder & Dunst, 1999). 
En uppmuntrande Activity Setting erbjuder deltagaren många olika möjligheter att själv 
involvera sig i aktiviteten (Bruder & Dunst, 1999).  Det handlar både om den fysiska miljön, 
vilket material som finns tillgängligt och samspelet som sker mellan deltagare och personal 
(Batorowicz et al., 2012). I observationerna fick forskaren en inblick i två olika Activity 
Settings per verksamhet. Skillnaderna mellan dag ett och två var små. Det gick dock att 
observera att användningen av strategier förändrades med personalen. Tecken som stöd 
användes dag två i samlingsobservationen och deltagare fick välja dryck dag ett men inte dag 
två i verksamhet A:s lunch. När innehållet i en Activity Setting förändras får detta effekt på 
resultatet (Batorowicz et al., 2012). I verksamhet A:s lunch och hushållsaktivitet fick 
personalen fler chanser att arbeta reaktivt. Deltagarna sträckte sig mot mat som var visuellt 
synligt eller bytte plats i rummet. Deltagarnas olikheter vad gäller rörelseförmåga kan ses som 
en förklarande faktor. Samtidigt kan miljön i sig uppmuntra initiativ (Dunst et al., 2008). I 
verksamhet B hämtades mat av personal vid en matbespisning vilket hindrade deltagaren från 
att själv påverka vilken mat, hur mycket och hur lite som önskades. I verksamhet A var maten 
(på ett av borden) synlig för deltagaren vilket framhålls som gynnsamt av Bruder och Dunst 
(1999). I den Activity Setting som lunchsituationen utspelade sig i, i verksamhet B, deltog 
många deltagare och personal. Ljudnivån var hög och synintrycken många. Personal satt 
bredvid deltagarna men satt vända mot den öppna matsalen vilket skulle kunna vara en av 
orsaken till att fokus ofta skiftades från deltagaren till andra saker som skedde i rummet. För 
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att hämta mat var personalen tvungen att lämna deltagaren och missade därmed 
interaktionsmöjligheter. Att visa maten, utestänga ljud och rikta personalens uppmärksamhet 
antas av forskaren ha varit faktorer som skapat förutsättningar för deltagarens 
självbestämmande. I hushållsaktiviteten i verksamhet A var personalen mycket styrande 
genom instruktioner. Inget material var synligt från början och de flesta initiativ togs av 
personalen. Hade materialet presenterats på samma sätt som i lunchsituationen kanske 
deltagarens initiativ hade ökat och fler möjligheter till val öppnat sig.  

I sammanhanget av Activity Settings beskrev personalgrupperna i fokusgruppsintervjun att de 
hade en önskan att arbeta mot ökat självbestämmande men att organisationen hindrade ett 
sådant arbetssätt. Verksamheterna beskrev svårigheten att arbeta i grupp med många deltagare 
samtidigt. Att den teoretiska modellen om hur en personal ska vara inte upplevs passa in i 
verksamhetens struktur har adresserats i tidigare studier (Arthur-Kelly et al., 2007; Forster & 
Iacono, 2008). Hinder upplevs ligga utanför den egna kontrollen. Personalen beskrev hur 
arbetet borde se ut men att detta inte var möjligt inom ramen för en daglig verksamhet. 
Personalen behöver ges möjlighet att bli medskapande i verksamhetens organisation så att 
teori och praktik kan närma sig varandra. Samtidigt behöver personalen bli medveten om 
vilka faktorer i en Activity Setting som ligger inom deras kontroll. Detta kan som exempel 
vara att rikta fokus mot deltagaren, lägga mindre fokus på kollegorna och presentera material 
synligt.   

4.1.4 Medvetenhet, förhållningssätt och Activity Settings 
I analysen av fokusgruppsintervjuerna beskrevs arbetet utifrån omvårdande, reaktiva och 
proaktiva strategier. Observationerna visade dock att användningen av proaktiva strategier var 
sparsam och många omvårdande strategier blev synliga. Hur verkligheten beskrivs och hur 
den framträder i observationer kan skilja sig åt (Chirac & Einarsson, 2002). Observationerna 
av Activity Settings kunde delvis påvisa detta. I verksamhet B vände sig personalgruppen ofta 
mot omvårdande strategier möjligtvis då chansen till reaktiva strategier inte bjöds. I 
verksamhet A användes också omvårdande strategier vilka varit sparsamt beskrivna i 
fokusgruppsintervjun. I verksamhet A fanns flera försök att hitta proaktiva strategier vilket 
visade sig genom personalens gemensamma diskussion. Att inte fler proaktiva strategier 
visade sig kan bero på att medvetenhet och förhållningssätt behöver kompletteras med 
ytterligare faktorer som skapar ett gynnsamt arbetssätt. 

4.2 Slutsatser 

4.2.1 Kunskap 
Skillnaden som är tydlig mellan verksamheterna i fokusgruppsintervjun blir inte lika tydlig 
under observationerna. Att medvetenhet skulle leda till att personal per automatik vet hur det 
praktiska arbetet ska utföras anser Wong och Wong (2008) som föga troligt. Medvetenhet 
måste kompletteras och gå hand i hand med praktisk kunskap (Burakoff et al., 2010). 
Forskaren finner även skäl att rikta den praktiska kunskapen till den aktuella verksamhetens 
Activity Settings för att överbrygga gapet mellan teori och praktik. För att personalen ska 
uppleva att kunskapen går att använda i den egna verksamheten bör kunskapen anpassas till 
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verksamhetens organisation alternativt att organisationen förändras utifrån det praktiska 
kunnandet. 

4.2.2 Behov av en tydligare definition av självbestämmande 
I båda verksamheterna lyftes självbestämmande fram som förmågan att göra val, att säga nej 
till aktiviteter eller visa vad som önskas. Självbestämmande definieras utifrån en förmåga som 
deltagaren förväntas ha. Detta leder till att deltagare som upplevs sakna uttrycksförmåga eller 
har väldigt små tecken upplevs som svåra eller ibland omöjliga att skapa självbestämmande 
hos (Wehmeyer, 1998). Det här är, menar Wehmeyer (1998), en felaktig bild av vad 
självbestämmande är. Det finns skäl att tydligare definiera självbestämmande i 
personalgrupperna och visa på hur självbestämmande i en vidare definition är möjligt för alla 
(Wehmeyer, 1998). Kanske skulle en vidare definition som tillskriver samspelet, snarare än 
budskapet, större betydelse få positiva effekter för deltagarnas självbestämmande. 

 
 
Figur 4. Utgångspunkt för framtida intervention 

4.2.3 Sammanfattande slutsats 
Forskaren har identifierat två huvudteman och tre kategorier av strategier som personal 
beskriver sin roll utifrån. De reaktiva och proaktiva strategierna beskrivs av personalen vara 
mest gynnsamma för deltagarens självbestämmande vilket stöds av tidigare forskning. För att 
öka dessa strategier antas ökad medvetenhet om den egna rollen samt en tro på att alla kan bli 
självbestämmande skapa förutsättningar för att kommunikation ska ges högre prioritet vilket 
även Burakoff et al. (2010) kunnat påvisa.  Forskaren ser att det finns ytterligare två områden 
som skulle behöva adresseras för att skapa en bra grund för vidare interventionsinsatser i 
verksamheterna. Dels handlar det om en tydligare definition av självbestämmande som 
inkluderar alla (Wehmeyer, 1998) och dessutom krävs praktisk kunskap om hur arbetet ska 
ske i verkligheten (Wong & Wong, 2008). I figur 4 åskådliggörs dessa områden som antas 
påverka arbetssättet mot fler proaktiva och reaktiva strategier.  

Personal i verksamhet A tillskriver självbestämmande stor betydelse och ser detta som något 
glädjefyllt. Det finns ett tydligt fokus på deltagarna i arbetet men resultatet visar att 
personalgruppen behöver mer stöd för att utveckla det praktiska kunnandet. I verksamhet B 
saknas tron att självbestämmande är möjligt för alla varför en intervention både skulle behöva 
adressera såväl synsätt som arbetssätt. I verksamheterna finns en vilja att arbeta mot 
självbestämmande samt en lång erfarenhet av daglig verksamhet. Personalen använder idag 
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många reaktiva strategier vilket lyfts fram som positivt. För att nå alla deltagare bör dock fler 
proaktiva strategier introduceras. Faktorer som gynnar självbestämmande i verksamheternas 
Activity Setting behöver vidare studeras och anpassas till arbetssättet i daglig verksamhet. 
Genom att utveckla den proaktiva rollen antas de omvårdande strategierna minska och 
deltagarens självbestämmande öka. Detta kan ses som utgångspunkt för vidare studier.  

4.3 Metoddiskussion  
Studien har gett svar på frågeställningarna som initialt ställdes. Metodvalet anses därför ha 
varit gynnsamt för studiens syfte. Tillförlitligheten i fokusgruppernas datainsamling kan 
påverkas av hur sammansättningen i gruppen ser ut och hur bekväm gruppen känner sig med 
att ge uttryck för sina tankar (Edström & Nyström, 2004) Moderatorns förmåga att leda 
intervjun och intervjuguidens utformning är också faktorer som kan leda till begränsat resultat 
(Edström & Nyström, 2004). Då forskaren är bekant med en av grupperna men obekant i den 
andre finns även risk att den ena personalgruppen haft lättare att diskutera frågan utan att 
känna sig obekväm med moderatorn. För att underlätta och skapa en avslappnad ingång var 
samtliga införstådda med ämnet långt i förväg, innan fokusgruppen fikade man tillsammans 
och startade med enklare öppningsfrågor. Fokusgruppen utspelade sig under arbetstid med väl 
tilltagen tid vilket antas minska risken att tiden skulle upplevas hindrande. Moderatorn har 
aldrig tidigare lett en fokusgrupp men är väl bekant med att leda diskussionsgrupper och 
handleda personalgrupper vilket kan vara en fördel i detta fall. En begränsning av 
fokusgruppsintervjun, till skillnad från enskilda intervjuer, är att vissa individer kan komma 
att få mer utrymme än andra. Forskaren var medveten om denna risk och var noga med att 
fördela ordet så att alla fick komma till tals. Det fanns dock skillnad i hur stor plats personalen 
tog i intervjun. I denna studie anses fokusgruppen varit gynnsam då det skapade utrymme för 
en gemensam reflektion. Flera ur personalgrupperna var positiva till fokusgruppen och 
upplevde att de egna tankarna fått utrymme.  

Observationer ställer stora krav på forskaren som måste hålla fler fokus samtidigt och 
dessutom anteckna löpande utan att glömma bort att rikta observationen mot frågeställningen 
(Chirac & Einarsson, 2002). Tillförlitlighet i observationen stärktes av forskarens tidigare 
erfarenhet av observationer, att upprepa observationerna samt att använda ett 
observationsunderlag som riktade fokus mot det undersökta. Det föreligger en begränsning i 
huruvida forskaren kunnat avläsa små kommunikativa uttryck. Att stärka observationerna med 
videoupptagning skulle kunna vara ett användbart verktyg för framtida studier om risken för 
integritetskränkning kontrolleras. Att kombinera observation och fokusgrupp anses särskilt 
gynnsamt då detta kunnat påvisa skillnader av beskrivningen av rollen och hur rollen 
framträdde i verkligheten.  

Forskarens relation till den ena verksamheten kan både medföra komplikationer och ha 
fördelar. Dels kan det skapa en beroendeställning till forskaren och skapa en förväntanseffekt. 
Att personalgruppen svarar det de tror att forskaren vill höra. Denna risk föreligger även i den 
andra verksamheten då samtalet har en inbyggd moralisk förväntan kring vad man bör tycka, 
så kallad politiskt korrekthet. För att undvika detta innehöll intervjuguiden frågor och 
övningar där personalgruppen tvingades fundera på sin roll ur olika perspektiv vilket gav en 
bred bild av rollen. Andra risker knutna till forskarens förförståelse är att det kan påverka 
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forskarens analys och bedömning (Chirac & Einarsson, 2002). Att kombinera fokusgrupp med 
observation var ett sätt att brygga över dessa risker. I den kvalitativa forskningen är forskarens 
tidigare kunskap och erfarenhet ett redskap som får betydelse för tolkningen av verkligheten 
(Fejes & Thornberg, 2009). Att stödja analysen utifrån noggranna transkriptioner samt 
tidigare teori var ett sätt för forskaren att, som Larsson (2005) kallar det, sätta sin egen person 
inom parentes. 

Studiens resultat är inte generaliserbart då den är intimt kopplad till de givna Activity Settings 
som studerats. Resultatet påvisar dock att olika Activity Settings skapar olika utgångslägen 
och identifierade gynnsamma faktorer som kan bli intressant när framtida interventioner 
skapas. För att kunna göra ett säkrare uttalande om vilka faktorer som är gynnsamma krävs 
vidare forskning.  

4.4 Vidare forskning 
Som tidigare nämnts finns det utifrån den aktuella studien en möjlighet att studera hur en 
riktad intervention skulle påverka personalens arbetssätt. Det bör i en sådan studie även finnas 
en koppling till vilka effekter ett förändrat arbetssätt har för deltagarens självbestämmande i 
praktiken. En annan fortsättning skulle vara att mer ingående studera gynnsamma faktorer i 
den dagliga verksamhetens olika Activity Settings. Förhoppningen är att då finna faktorer som 
möjliggör deltagarens rättigheter i den praktiska verksamheten.  
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Bilaga 1 
Hej! 

Mitt namn är Channa Lönnå. Jag studerar Magisterprogrammet i specialpedagogik vid Mälardalens 
högskola. Utöver detta är jag anställd som specialpedagog inom flera olika LSS-verksamheter. Fram 
till sommaren kommer jag att arbeta med en uppsats som handlar om självbestämmande för personer 
på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionsnedsättning. Syftet med studien är att förbättra 
möjligheterna till självbestämmande för denna målgrupp. Att studera daglig verksamhet utifrån 
självbestämmande är ett relativt outforskat område. Min studie kommer att ta utgångspunkten i 
personalrollen och vilken betydelse denna har för deltagarnas självbestämmande. 

Jag skulle nu behöva personal som arbetar i daglig verksamhet som kan diskutera ämnet utifrån ett 
personalperspektiv. Jag kommer att utföra intervjuer i fokusgrupp samt observationer i två olika 
dagliga verksamheter. Fokusgrupp är en slags gruppintervju där personalen tillsammans får resonera 
kring vissa frågeställningar.  Önskat antal i fokusgruppen är ca 7 personer. Samtalet kommer att spelas 
in och skrivas ut för att sedan analyseras och tolkas. Tid för fokusgruppen beräknas ta högst två 
timmar. Observationerna innebär att jag vill vara med i verksamheten och se utvalda delar av arbetet i 
praktiken. Jag kommer till verksamheten ca två gånger. Jag kommer att anteckna löpande men inte 
använda någon annan typ av dokumentation. Materialet behandlas konfidentiellt. Tid och plats för 
undersökningen sker efter överenskommelse.  

Jag hoppas att ni tycker detta skulle vara intressant och vill medverka. Svar om deltagande önskas 
senast 2012-03-15 via mail, sms eller telefon. Se uppgifter nedan. Fyll dessutom i talongen nedan och 
lämna till mig när vi möts.  

Med vänlig hälsning 

Channa Lönnå 
Student vid Mälardalens högskola 
channalonna@gmail.com 
 
 
Handledare: 
Jenny Wilder 
Universitetslektor 
 

__________________________________________________________________________________ 

            Jag vill medverka i undersökningen.  

            Min medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Materialet kommer att behandlas 
            konfidentiellt och kommer endast användas i studiesyfte. 
          
           
           Underskrift:______________________________________________ 

           Namnförtydligande:_______________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide: fokusgruppsintervju 

Bakgrund 

Fokusgruppen kommer att användas för att ge personal i daglig verksamhet möjlighet att 
tillsammans reflektera över hur personalen kan skapa förutsättningar för att öka deltagarens 
självbestämmande. Fokusgruppen kommer att ledas av en moderator vars roll är att leda 
diskussionen, se till att man håller sig till ämnet, fördelar ordet samt för diskussionen vidare. 
Samtalet kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Personalgrupperna har avsatt mellan 
en och två timmar för diskussionen.  

Studiens syfte är att förbättra deltagarnas möjligheter till självbestämmande och frågeställning 
är: ”Hur beskriver personal i daglig verksamhet sin roll i att påverka deltagarnas 
självbestämmande?” 

Genomförande 

Fokusgruppen träffas i den dagliga verksamheten. Moderatorn bjuder på fika innan samtalet 
startar. Alla får skriva varsin namnlapp och sätta fast på tröjan. Ljudinspelningen testas.  

Moderatorn berättar vad samtalet ska syfta till, vad moderatorns roll är, vikten av att alla får 
komma till tals och att det intressanta är att höra hur personalen själva tänker kring ämnet. 
Målet är inte att komma fram till en sanning utan att belysa personalens egna erfarenheter. 
Dessutom poängterar moderatorn att deltagandet är frivilligt, att man närsomhelst kan avbryta 
sin medverkan att materialet behandlas konfidentiellt samt att resultatet endast kommer att 
användas i studiesyfte. 

På bordet lägger moderatorn ut en lapp där det står: 

 
DEFINITION:  
Självbestämmande – Deltagaren har rätt att bestämma över sig själv och ska ges möjlighet att 
fatta beslut som leder till en förändring i omgivningen.  
 
 

Öppningsfrågor: 

 
- Hur länge har du arbetat här? 
- Har du tidigare erfarenhet av liknande verksamhet? 
- Kan ni berätta lite om vilka aktiviteter ni har? 
- Hur ser en vanlig dag ut för deltagarna i verksamheten? 

 

Titta på papperet jag lagt ut framför er. Det är en definition av självbestämmande. Jag vill 
först att ni funderar över definitionen.”Att deltagaren har rätt att bestämma över sig själv och 
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att deltagaren ska kunna fatta beslut som förändrar omgivningen.” Deltagaren ska alltså i 
den dagliga verksamheten kunna bestämma över sig själv och ges möjligheten att fatta egna 
beslut. Det står att man ska ha möjligheten att påverka omgivningen.  

- Vad får ni för tankar när ni läser den här definitionen? 
 

Introduktionsfråga:  

- Tänk på definitionen av självbestämmande på bordet. Vad är självbestämmande för 
deltagarna i er verksamhet? (Hur kommer detta till uttryck?) 

- Beskriv situationer när ni upplever att deltagarna är självbestämmande?  
 

Nyckelfrågor: 

- Vad är viktigast för att deltagaren ska kunna uttrycka sin vilja i er verksamhet? (Först 
diskuteras frågan därefter lämnar moderatorn ut 8 lappar där orden nedan är 
uppskrivna. ) Rangordna tillsammans och diskutera vad som är viktigast: 
 

Ø Fysiska miljön 
Ø Hjälpmedel 
Ø Aktiviteter 
Ø Deltagarens förmåga att uttrycka sig 
Ø Personalen 
Ø Anhöriga/företrädare 
Ø Boendepersonal 
Ø Habiliteringen 

 
- Hur kan ni som personal påverka deltagarens möjligheter att bestämma över sig själv? 

(Hur gör ni för att få deltagaren att uttrycka sin vilja?) 
- Hur kan ni vara säkra på att ni förstått vad deltagaren vill? 

Avslutning: 

- Tycker ni att ämnet idag har varit viktigt att diskutera? Varför? Vad har känts 
viktigast? 

- Är det någon som vill lägga till något? Då avslutar vi. 
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Bilaga 3 
Observationsunderlag:                                                                                                  

Övergripande (ifylles i direkt anslutning till observationen): 

Tid: 

Antal deltagare: 

Antal personal: 

Hur ser rummet ut: 

 

 

Det ev. materialets placering: 

Personalens placering:  

________________________________________________________________________ 

Löpande anteckningar utifrån nedanstående rubriker sker på separat papper.  

Fokus ligger på vad som sker och vad som sägs samt det kommunikativa innehållet. 

 

Aktivitet förbereds: 

 

Aktivitet påannonseras: 

 

Aktivitet inleds: 

 

Aktivitet utförs: 

 

Aktivitet avslutar: 

	  

	  

 
 


