
AVHANDLINGSSERIE INOM OMRÅDET
MÄNNISKAN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

Personal i LSS-verksamheter för personer med måttlig till mer omfattande 
intellektuell funktionsnedsättning vill att personerna ska visas respekt för 
sitt självbestämmande. Men de förtydligar inte alltid stödet, exempelvis 
genom att använda saker, bilder och tecken för att personerna ska förstå 
och kunna kommunicera. Särskilt inte i gruppbostäder och generellt sett 
gällande personernas genomförandeplaner. Hur kan detta glapp mellan 
tanke och handling förstås? Avhandlingen pekar på att det kan handla 
om personalens tilltro till sin relation till- och kännedom om personen, att 
de generaliserar en del kring personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning och helt enkelt ser sig som en aktiv part i relation till personen som 
har stöd. Det framstår också som att en del av personalens sätt att arbeta 
och förhålla sig kan förklaras av verksamhetens organisation. 

I den här avhandlingen fokuseras vilka förutsättningar för självbestäm-
mande personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktions-
nedsättning ges inom ramen för sin LSS-insats. Tre gruppbostäder och 
tre dagliga verksamheter ingår i studien som bygger på en granskning 
av personers genomförandeplaner, observationer och intervjuer i samma 
verksamheter. Studien tar funktionsnedsättningarnas innebörd som ut-
gångspunkt och ställer frågor om hur personal arbetar och förhåller sig 
för att personerna ska kunna utöva självbestämmande i sin vardag. Så 
som de har rätt till, som alla andra. 

Ersta Sköndal Bräcke Högskola bedriver forskarutbildning inom området 
Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildnings-
ämnen, Palliativ vård och Social välfärd. Området ramar in ett kunskaps-
fält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som sam-
hälleliga intressen och villkor får utrymme. 
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Abstract 

Self-determination in Swedish Disability Act Services  
A predetermined right for persons with intellectual disabilities 

Susanne Larsson 

Persons with moderate to more severe intellectual disabilities have a legal right to 
exercise self-determination, and a right to receive individually tailored support to 
enable them to live independently. However, these rights are not always realised 
in practice. Taking the difficulties that the functional impairments imply as a 
starting point, the aim of this thesis is to critically review and accrue increased 
knowledge about what conditions for self-determination persons with moderate 
to more severe intellectual disabilities are given within the context of support 
services offered, according to the Swedish Disability Act. The study is a multiple 
case study, based on analyses of so-called implementation plans and notes from 
observations and interviews (with staff), all gathered within the same six units: 
three group homes and three daily activity units. By conducting thematic analyses 
and using concepts from Nordenfeldt’s action theory, as well as theory about 
positioning, three overarching themes were developed: staff’s supportive methods 
and approaches, staff’s non-supportive methods and approaches, and staff’s 
methods and approaches that are both supportive and not when it comes to 
opportunities for self-determination. For example, staff views on the persons’ 
self-determination as being adequate are interpreted as supportive. As a contrast, 
the fact that enhanced support is rarely used and, if used, rarely to a degree that 
promotes the person’s own initiative, is interpreted as non-supportive, and the 
implementation plans are interpreted as both supportive and non-supportive. 
Fundamentally, the study shows that the practical possibilities to exercise self-
determination are limited for persons with moderate to severe intellectual 
disabilities by certain aspects of staff methods and approaches, and by the 
organisation of the units where the support is conducted. Further research is 
suggested on how to enable practise, staff methods and approaches that, to a 
higher degree, consider the persons themselves when planning and conducting 
their support, on the organisational preconditions, the implementation plans 
included, for complying with the principles and political goals of a person’s self-
determination and on the impact of staff knowledge, not least when it comes to 
enhanced support and communication devices. Finally, the character of 
conducting support and what this means for the methods and approaches, should 
be investigated further.  

 
Keywords; Persons with moderate or more severe intellectual disabilities, 
functional impairments, self-determination, Swedish Disability Act 
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Förord 

Tack till er alla som har er LSS-insats i någon av verksamheterna som ingår i den 

här studien. Ni gjorde det möjligt att lära mer om era förutsättningar för 

självbestämmande, vilket i längden kan leda till att ni, och många andra som också 

har en insats av något slag, i högre grad ska kunna påverka den och därmed den 

vardag de flesta av oss håller högt och gärna vill prägla utifrån dem vi är och vill 

vara. 

Tack också till er som arbetar i någon av de verksamheter som ingått i studien – 

det finns många exempel som tyder på att vi lärt tillsammans och det kunde ske 

för att ni så generöst släppte in mig i er yrkesvardag, och era tankar om det ni gör. 

Jag hoppas avhandlingen och den reflektion den ger möjlighet till tack vare er, ska 

fortsätta att bidra med kunskap till det område många av oss känner så mycket 

för. Jag hoppas att det framgår att de exempel som presenteras som mindre 

främjande villkor, både i organisationen men också arbets- och förhållningssätt, 

även framhåller att det finns förståelse för frågans komplexitet, att det inte är så 

lätt alla gånger, och att det som bekant är svårt att se sig själv utifrån. För att klara 

det, och kunna bidra till utveckling, måste man visa prov på det ni gjorde under 

observationer och intervjuer, självdistans, humor och en vilja att lära.  

Till er mina handledare under senare år, Ingrid Hellström, Maria Eriksson och 

Kristina Engwall – den här avhandlingen, monografin som det blev till slut, hade 

varit dammigt stoff i min tankes bokhylla om ni inte orkat tro, ta om, guida, 

utmana, hålla mig i handen och fylla på – stort tack. Tack också till Gunilla 

Silfverberg och Lennart Nordenfelt för er litteratur och samtal genom åren. Er 

vishet och känsla för människor och kunskap har berört mig på djupet. Mot slutet 

och som intern granskare Magnus Tideman, tack för din omfattande, tydliga och 

väldigt värdefulla feed-back. 

Tack chefer på olika nivå som också bidragit till att den här avhandlingen kunde 

bli av, Gilda Johansson och Kjell Sjundemark för att ni tog er tid då jag tog initiativ 

till att bli en ”kommundoktorand”. Päivi Pannula, Fredrik Yllman, Marina Åberg-

Carlsson och Caroline Hillstedt, er tillit och ert stöd har varit ovärderligt.  
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1. Introduktion  

Ibland tycker jag det är obehagligt att duscha, visa då respekt och ta det 

lugnt. (Utdrag ur genomförandeplan) 

Personalen bjuder henne ett glas Baileys, som hon tar emot och får hjälp 

att dricka efter att hon svarat ja. Hon får börja fika lite före oss andra för 

att som personalen säger ”hon tycker att det blir lite högljutt”. 

(Minnesanteckningar från observation) 

Nej men att dom ska få möjlighet att kunna göra allting som vi andra gör 

fast på sin nivå. Att man anpassar… alltså uppgifter och rutiner på deras 

nivå så att dom kan få göra det dom vill, så gott det går. (Intervju med 

personalgrupp) 

De flesta av oss tar för givet att vi kan, får, och till och med ska bestämma över 

det mest grundläggande i vår vardag. Vi får och kan i stor utsträckning välja 

exempelvis vad vi ska äta, dricka, ha på oss, vad vi ska se eller lyssna på, om vi ska 

gå ut, duscha, lägga oss eller stiga upp. De flesta av oss vill också bestämma när 

och hur vi gör saker. Att få göra saker på det vis man vill är ett sätt att uttrycka 

sig, och rör vår integritet (Shafer Landau, 2015). Att bestämma över sig själv och 

få sin integritet respekterad är en rättighet för alla människor. Den rättigheten 

omfattar även personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning vars förutsättningar att utöva självbestämmande står i fokus 

i den här avhandlingen.  

Av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(Funktionshinderkonventionen) (FN, 2006), framgår att: 

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och 

lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för 

deras inneboende värde (Funktionshinderkonventionen, artikel ett) 

Måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning handlar om 

svårigheter att förstå abstrakt information, att räkna ut konsekvenser och att 

kommunicera (Grunewald, 1996; Nordlund & Söderman, 2005). Det är alltså inte 

självklart att personer med denna funktionsnedsättning kan utöva, eller utkräva, 
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det självbestämmande de har rätt till. För att kunna göra det är många av dessa 

personer i behov av att miljön, situationer, information och kommunikation 

förtydligas och konkretiseras på olika vis, exempelvis genom att saker ställs eller 

läggs fram synliga, i rätt ordning och att det verbala språket kompletteras med 

saker, bilder och/eller tecken (Nordlund & Söderman, 2005). I den här 

avhandlingen ses frågan om de aktuella personernas förutsättningar för 

självbestämmande utifrån perspektivet vilka förutsättningar de ges. Detta inom 

ramen för de insatser många av dessa personer har och som i Sverige regleras av 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS, 1993:387).  

Enligt Socialstyrelsen (2020) är det ungefär 75 000 personer som har något slags 

insats enligt LSS. Personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika 

levnadsvillkor (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS], 5§), i vilka 

det ingår att bli visad respekt för självbestämmande (LSS, 6§). De ska erbjudas 

stöd på ett sätt som stärker deras förmåga att leva så självständigt som möjligt, 

och stödet ska anpassas utifrån den enskilde individen (LSS, 7§). Ett individuellt 

anpassat stöd för att uppnå en så hög grad av självständighet som möjligt 

understryks även i Funktionshinderkonventionens artikel två och tre och ligger i 

linje med det miljörelativa synsätt som antagits i svensk funktionshinderpolitik 

(Grönvik, 2011; Holme, 2000).  

Anpassning till individen och möjliggörande av självständighet kan kopplas till 

medborgarskap och då specifikt till civila rättigheter (Marshall, 1950) vilka också 

berörs i Funktionshinderkonventionens, artikel 12 där rätten till frihet ifrån 

tvång och personlig frihet lyfts fram. Baumann (2011) beskriver nödvändigheten 

av särskilda rättigheter, i spänningsfältet mellan rättigheter som gäller för alla 

och behovet av anpassning till specifika behov:  

En av de demokratiska regimernas mest ökända ömma punkter är det 

motsägelsefulla förhållandet mellan de demokratiska rättigheternas 

formella universalitet (lika för alla medborgare) och 

rättighetsinnehavarnas inte lika universella förmåga att verkligen utöva 

sina rättigheter; med andra ord, klyftan mellan den rättsliga ställningen för 

en ”medborgare de jure” och den praktiska kapaciteten hos en 

”medborgare de facto” – en klyfta som individerna förväntas överbrygga 
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med hjälp av egna resurser och färdigheter, som de emellertid kanske – 

och i väldigt många fall faktiskt – saknar. (s. 20) 

Utöver självbestämmanderätten och de aktuella personernas funktions-

nedsättningar och därmed förknippade svårigheter att kunna utöva 

självbestämmande, vad mer motiverar den här avhandlingen? Personer med 

måttlig till mer omfattande funktionsnedsättning är beroende av insatser och 

personal som utför dessa för att klara det mest grundläggande i sin vardag 

(Grunewald & Leczinsky, 2001). Relationer mellan personer som behöver stöd 

och personal som utför stödet är generellt förknippade med en maktobalans 

(Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011). I denna maktobalans ligger en risk för 

kränkningar av det vi i allmänhet betraktar som rättigheter (Namli, 2005). Till 

detta kommer dilemman som uppstår i arbete med och för människor som står i 

beroendeställning (Lewin, 2011; Silfverberg, 2007). Gruppen personer med 

intellektuell funktionsnedsättning har också en historia av att utsättas för 

övergrepp och förmynderi (Engwall, 2000; Grunewald, 2015; Lewin, 1998). Även 

om mycket förändrats och rättigheter upprättats råder fortfarande ojämlika villkor 

för dessa personer (FN 2019; Socialstyrelsen, 2019). En rad studier har visat att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning har mer begränsade möjligheter 

till självbestämmande än personer i allmänhet (se exempelvis Ineland m.fl., 2019; 

Kjellberg, 2002; Mineur m.fl., 2009; Thomas, 2007; Tideman & Svensson, 2013; 

Werner, 2012). Detta gäller särskilt personer med större behov av stöd (Barron, 

2001; Giertz, 2012; Kozma m.fl., 2009; Mansell & Beadle- Brown, 2012; Mietola 

m.fl., 2017), vilka särskilt fokuseras i den här avhandlingen.  

Att personen ges förutsättningar att kunna påverka sitt stöd ingår i 

självbestämmanderätten, men kan även ses utifrån ett salutogent perspektiv: med 

förutsättningar att förstå och kunna hantera det vi är med om får vi möjlighet att 

utveckla en känsla av sammanhang, vilken i längden främjar vår hälsa och vårt 

fungerande (Antonowsky, 2005). I ett vidare välfärdsperspektiv kan detta med 

andra ord även kopplas till frågan om hållbarhet och resurser.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Sammanfattningsvis är frågan om självbestämmande för personer med måttlig till 

mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning komplex och angelägen. Med 

utgångspunkt i målet om självbestämmande och vetskapen om 
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funktionsnedsättningarnas innebörd blir det angeläget att studera hur detta 

självbestämmande hanteras i praktiken (Taghizade Larsson & Österholm, 2014). 

Lewin (2011) understryker att principen om självbestämmande är ett mål i sig och 

därmed något som ska prägla personalens sätt att utföra personernas stöd. 

Askheim (2007) menar att det är relevant att undersöka om personerna har en 

chans att; ”...bemästra vardagens utmaningar för att därigenom få upplevelsen av 

kontroll över sitt eget liv.” (s. 27).   

Mot bakgrund av detta är avhandlingens övergripande syfte att kritiskt granska 

samt att nå ökad kunskap om vilka förutsättningar personer med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning ges att utöva självbestämmande 

inom ramen för sin LSS-insats.  

För att uppnå syftet söker jag svar på följande frågeställningar:  

• Hur arbetar personal praktiskt för att personer med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning ska kunna förstå, göra 

saker, välja och kommunicera sin vilja och på så vis utöva 

självbestämmande i sin vardag?  

• Hur förhåller sig personal till och bemöter personer med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning?  

En viktig utgångspunkt för avhandlingen är vetskapen om att 

funktionsnedsättningarna medför att stödet behöver förtydligas (Gotthard, 2002; 

Nordlund & Söderman, 2005) för att personen ska kunna förstå, göra saker, välja 

och kommunicera sin vilja. Förtydligandet ses som väg till och förutsättning för 

att utöva självbestämmande (se mer under rubrikerna 1.3 och 2.3 i detta samt 

nästa kapitel).   

I det här kapitlets kommande avsnitt redogör jag för centrala begrepp samt 

studiens avgränsningar och ger en något fördjupad beskrivning av kunskap om 

innebörden i och de pedagogiska konsekvenserna av de aktuella 

funktionsnedsättningarna. Jag presenterar även Funktionshinderkonventionen, 

samt LSS. Tillsammans ger dessa delar en beskrivning av studiens kontext. 

Kapitlet avslutas med en reflektion kring min förförståelse samt en presentation 

av studiens disposition.  
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innebörden i och de pedagogiska konsekvenserna av de aktuella 

funktionsnedsättningarna. Jag presenterar även Funktionshinderkonventionen, 
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Kapitlet avslutas med en reflektion kring min förförståelse samt en presentation 

av studiens disposition.  
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1.2. Centrala begrepp 

I det här avsnittet beskrivs centrala begrepp och det sätt på vilket personerna som 

har stöd benämns i avhandlingen.  

1.2.1. Självbestämmande och närliggande begrepp  

I avhandlingen används självbestämmande som begrepp för de grundläggande 

och vardagliga beslut de flesta av oss tar själva i den egna vardagen. För 

personerna som har stöd avses de förutsättningar de får, med hänsyn tagen till 

innebörden i deras funktionsnedsättningar, att kunna bestämma till exempel vad 

de ska äta, ha på sig, lyssna eller se på inom ramen för sin LSS-insats. Det finns 

flera närliggande eller relaterande begrepp såsom delaktighet och inflytande, 

medverkan och medbestämmande eller beroende och oberoende. Gustafsson 

(2013) ser det hela utifrån frågan om självständighet och inbegriper i detta att 

kunna ”…påkalla uppmärksamhet, styra olika föremål, påbörja och avsluta olika 

aktiviteter, välja mellan föremål…” (s. 16). Olika begrepp berörs här endast 

indirekt som alternativ eller satta i relation till begreppet självbestämmande.  

Jag har valt att använda begreppet självbestämmande för att det i högre grad än 

närliggande begrepp som exempelvis delaktighet, medbestämmande och 

inflytande sätter fokus på frågan om personens makt i och över den egna 

vardagen, den makt många av oss tar för given och ser som den mänskliga 

rättighet den är (FN, 1948). Detta är en makt som även personer med 

funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta (Funktionshinderkonventionen, artikel 1) 

och som tydligt skrivs fram i Funktionshinderkonventionens tredje artikel. Lewin 

(2011) beskriver de olika begreppen som att de finns i en skala där 

självbestämmandet ligger längst ut, eller högst upp på den, som ett eventuellt mål 

att nå via exempelvis delaktighet och/eller inflytande. Enligt Karlsson och 

Börjeson (2011) beskrivs brukarinflytande (här synonymt med inflytande) ”…ofta 

i svepande och till intet förpliktigande formuleringar” (s. 11). Socialstyrelsen 

(2013) beskriver brukarinflytande, medverkan och delaktighet som att 

… individer på något sätt kan ta del av eller påverka beslut som rör dem, 

eller när de kan påverka utformningen och styrningen av de verksamheter 

som ger insatserna (s. 46).  
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Exaktheten i användningen av de här begreppen är inte det viktiga i den här 

avhandlingen utan det centrala är snarare frågan om vilka förutsättningar 

personen ges, utifrån sin funktionsnedsättning, att kunna fatta beslut i vardagen.  

Jag ser det som att delaktighet och inflytande kan skiljas från självbestämmande 

genom att de två förstnämnda handlar om att kunna påverka (sitt stöd) medan 

det sistnämnda, självbestämmande, handlar om att kunna styra, om inte hela 

stödet, så i alla fall enskilda (vardagliga) beslut inom ramen för det. Betydelsen av 

att undersöka och använda just självbestämmande understryks också av att 

begreppet har en stark ställning i Sverige (Berggren & Trägårdh, 2015; Lewin, 

2011). Utöver att det är en central princip i bemötande av personer med 

funktionsnedsättning (Funktionshinderkonventionen, artikel 3; LSS, 6§) är det 

också frekvent förekommande i den internationella litteratur som finns på 

området (kapitel två). 

Ett för den här avhandlingen relevant sätt att beskriva självbestämmande är att 

det handlar om att få leva som man vill, att som Shafer Landau (2015) skriver om, 

bli respekterad i sin integritet. Det handlar också om vanor och rutiner. De allra 

flesta av oss gör vissa saker återkommande och på ungefär samma vis och hävdar 

rätten att få göra det om vi blir ifrågasatta, eller helt enkelt inte respekterade. 

Rutiner ges också en viktig plats i en LSS-kontext (Nordlund & Söderman, 2005). 

Genom rutiner kan personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning förstå, känna igen sig, veta och få den känsla av 

sammanhang som Antonovsky (2005) lyfter fram som salutogen och avgörande 

för oss människor och vår nivå av fungerande. Även om rutiner inte är att 

jämställa med självbestämmande går det att se kopplingen genom att rutiner kan 

handla om att få göra saker på det vis man vill och är van. De kan också ge 

möjlighet att kunna förutse, att kunna (göra saker för att man gör det ofta och på 

samma vis) och att kunna påverka.  

I Hammel m.fl. (2007) berörs också att själv göra saker som en del av att 

bestämma över sig själv: 

Just to be able to do whatever you want to do to your fullest extent to the 

best of your ability… (s.1450).  
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Mansell och Beadle-Brown (2012) talar på liknande sätt i beskrivningen av 

arbetssättet Active Support (se kapitel två) om värdet av att personen som har 

stöd är med och gör saker, i stället för att personalen gör saker åt personen eller 

sådant som har med verksamheten att göra. Att själv göra saker ger personen en 

möjlighet att få kontroll över det som görs.  

Wehmeyer och Meltzer (1995) jämför självbestämmandet med möjligheten att 

dirigera sitt liv och kunna göra val som påverkar livskvaliteten. De talar också om 

vikten av att ses som och få vara den aktör som saker och ting utgår ifrån. På 

liknande sätt lyfter Stefansdóttir m.fl. (2018) fram att detta ska gälla även om 

personen behöver stöd för att utöva självbestämmandet. Att personen är och får 

vara aktör ligger nära det Giertz (2012) beskriver som att vara erkänd som person 

fullt ut, som det subjekt stödet planeras utifrån och tillsammans med. Dessa 

resonemang i tidigare forskning pekar på behovet av att se självbestämmande 

”som en process som uppstår i sociala relationer” (Olin & Ringsby Jansson, 2006, 

s. 14), vilket motiverar mitt fokus på personalens arbets- och förhållningssätt i 

förhållande till och gentemot personen som har stöd. Detsamma gör Börjesons 

(2008) definition av socialt arbete, som implicerar att självbestämmandet uppstår 

och konstrueras i mötet mellan personer som har stöd och personal som utför.   

Som flera forskare påtalat behövs en diskussion om hur självbestämmandet 

betraktas (Björnsdóttir m.fl., 2014; Oliver 1990; Söder 1989; Vicente m.fl. 2020). 

Det klassiska synsättet, att det endast går att tala om självbestämmande i de fall 

personen kan utföra det självständigt med ansvar för sina handlingar, behöver 

problematiseras:  

Individual autonomy in its simplest definition refers to governing one’s 

actions. Classical theories of autonomy based on the ideas of Immanuel 

Kant (1785) and Gerald Dworkin (1988) base the concept on the ability 

of individual to reason and evaluate his/her own situation. They go from 

the notion that individual is a free rational being, an autonomous agent. 

This has made the concept of autonomy of questionable value in the 

discourse on the lives and even rights of people with intellectual 

disabilities (Björnsdóttir m.fl., 2014, s. 3). 

Med hänvisning till feministiska perspektiv utgår Björnsdóttir m.fl. (2014) själva 

från en relativ syn på självbestämmande i vilken även klass, kön och kultur vägs 
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in. Synsättet ligger också i linje med hur Funktionshinderkonventionen förhåller 

sig till funktionsnedsättning menar de: 

The relational approach to autonomy fits well with the Nordic 

understanding of disability and the CRPD, which assumes that disability 

stems from interaction between people with impairments and attitudinal 

and environmental barriers (Björnsdóttir m.fl., 2014, s.4). 

På liknande sätt lyfter Wehmeyer (1996) fram relevansen av att se på 

självbestämmandet från fler håll än bara avgränsat till att välja:  

A related problem is that self-determination gets too narrowly interpreted 

as reflecting only choice making or self-advocacy (s. 19).  

I en svensk kontext förhöll sig Söder (1989) tidigt till frågan om 

självbestämmande, via begreppen oberoende och autonomi. Han diskuterade 

detta också i förhållande till den relativa synen på funktionsnedsättning och då 

med ställningstagande för att självbestämmande ska räknas som sådant även om 

det utövas med stöd. En mer samtida diskussion på samma linje kan ses hos 

Socialstyrelsen (2016a) som för ett resonemang kring självbestämmande utövat 

med stöd: 

Autonomi är ett begrepp som har haft en speciell innebörd inom 

socialtjänstens område och inom forskningen. Det har främst använts för 

att klargöra skillnaden mellan begreppen oberoende och beroende. Att 

vara autonom betyder inte att individen är oberoende av andra människor. 

Tvärt om lyfts begreppet fram för att visa att assistans och stöd kan öka 

graden av autonomi för individer med omfattande 

funktionsnedsättningar. Att vara beroende av andras stöd behöver inte 

betyda att individens autonomi är låg, det som är avgörande är individens 

möjlighet till självbestämmande (s.35).  

Giertz (2012) skriver också att möjligheten till självbestämmande, eller 

möjligheten att vara ett subjekt ”…i sitt eget liv” (s. 29), är kopplad till frågan om 

det fulla medborgarskapet. Liknande tankar syns i Lewins (2011) tolkning av 

principen om självbestämmanderätten i LSS, 6§: att det handlar om en personlig 

” …positiv medborgarfrihet, friheten till något, att kunna förverkliga sina 

önskemål och drömmar” (s. 46). Ytterligare aspekter lyfts fram av Blennberger 
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(2013) som länkar självbestämmandet till frihet och värdighet. Här beskrivs 

självbestämmande som att det har en känslomässig dimension och han nämner 

även handlingsfrihet, förmåga och möjligheten ta egna initiativ, vilka alla är högst 

relevanta för det självbestämmande som fokuseras i föreliggande text.  

Det finns forskare som i stället för självbestämmande talar om delaktighet 

och/eller inflytande (se exempelvis Ehliasson m.fl., 2016; Giertz, 2012; Kåhlin, 

2016; Molin, 2004). Molin (2004) beskriver hur delaktighet kan åstadkommas 

genom aktivitet men också via upplevelsen av att vara delaktig. Med hänvisning 

till Molins avhandling skriver Molin och Bolin (2018) i en senare text om 

delaktighet kopplat till socialpedagogiken att; 

Begreppsanalysen visade att mycket av det som sägs och skrivs om 

delaktighet har utgångspunkten att det i grunden handlar om att delta i en 

aktivitet – på egen hand eller tillsammans med andra (interaktion). Detta 

deltagande kan ske med olika grad av engagemang och med olika grad av 

självständighet (autonomi) (s. 27) 

Handläggning och utförande liksom dokumentation i LSS-verksamhet ska präglas 

av det internationella systemet för klassifikation av funktion, funktionshinder och 

hälsa, International Classification of Functioning, disability and health, ICF 

(Socialstyrelsen 2015; 2016a; 2021a). I ICF ses delaktighet som ”individens 

engagemang i en livssituation” (Socialstyrelsen 2021a, s. 23). Av Socialstyrelsens 

beskrivning av systematiskt arbete och dokumentation enligt ICF framgår att 

aktivitet och delaktighet kan vara svåra att skilja på men att ”Upplevelse av 

delaktighet kan endast beskrivas av individen själv” (Socialstyrelsen, 2021a, s. 23). 

I Hammel m.fl. (2007) tillfrågas personer med funktionsnedsättning om vad 

”participation” (delaktighet, min översättning) betyder för dem och för dessa 

personer är delaktighet starkt förknippat med val, kontroll och en känsla av 

personlig makt. En person säger exempelvis “Att kunna göra vad man vill när 

man vill, det omfattar val, kontroll och frihet” (s. 1251, min översättning). 

Som framgår av den forskning och de policydokument som refereras ovan kan 

man alltså se relationen mellan självbestämmande och de närliggande begreppen 

inflytande och delaktighet från två håll: inflytande och delaktighet kan förstås som 

en väg till självbestämmande, eller så kan självbestämmandet ses som en 
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förutsättning för att kunna vara delaktig och utöva inflytande (se också exempelvis 

Hammel m.fl., 2007). 

Det förekommer flera begrepp i LSS och kringliggande texter. Ett exempel är i 

själva lagrummet 6 § (LSS) där inflytande och medbestämmande förekommer 

utöver begreppet självbestämmande. Denna mångfald av begrepp beskrivs av 

vissa forskare som en utmaning och risk och flera pekar på en möjlig 

godtycklighet till följd av detta (Giertz, 2012; Karlsson & Börjeson, 2011; Lewin, 

2011). När det gäller mitt val att i första hand använda begreppet 

självbestämmande handlar det om att jag vill lyfta fram frågan om personernas 

makt, och jag menar i linje med Karlsson och Börjeson (2011) att det inte 

förekommit i tillräckligt hög grad i kunskapsutvecklingen på området.  

1.2.2. ”Person med funktionsnedsättning”  

Fram till för inte så länge sedan använde jag benämningen brukare på de personer 

som har de LSS-insatser som avses i den här avhandlingen. Först använde jag 

benämningen något oreflekterat och sedan utifrån tanken att den ändå gör 

personen till en ”aktiv” part som brukar en insats. I offentliga dokument 

(Erfarenheter av ett utbrett brukarinflytande. En utredning om brukarinflytandet i Sverige 

2001, Ds 2001:34) slås fast hur begreppet ska användas och att det avser att en 

medborgare brukar en kommunal insats över tid; ”Inom äldre- och 

handikappomsorgen är det de boende vid en institution som är brukare” (s.15). 

Karlsson och Börjeson (2011) pekar på hur användandet av benämningar som 

brukare riskerar att leda till förenklingar av komplexa situationer och behov, och 

annan litteratur lyfter på ett liknande sätt fram problematiska konsekvenser av 

diagnostisering (Tideman, 2000; Tideman & Strandberg, 2018). Efter mer 

bekantskap med teori om hur den som söker och behöver stöd inom 

välfärdssektorn riskerar att ”produceras om” från att vara en person till att bli en 

kategori, en brukare, klient etc. (Järvinen, 2002; Järvinen & Mik-Meyer, 2003; 

Skau, 2003, se kapitel tre) har jag tänkt om. Efter reflektion i handledning blev 

det med tiden otänkbart för mig att fortsätta använda begreppet brukare. I stället 

benämner jag de aktuella personerna som just personer eller personer med måttlig 

till intellektuell funktionsnedsättning. Benämningen ligger i linje med deras rätt 

att få vara just en person, som vem som helst, bland andra medborgare. Person 
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(med funktionsnedsättning) är också den benämning som används i lagstiftningen 

LSS som reglerar insatser för dessa personer.  

Personer med funktionsnedsättning har också själva ifrågasatt begreppet brukare. 

I Bylin och Käckers (2018) artikel till exempel citeras personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som beskriver hur de upplever att de klumpas ihop och ses 

som en grupp och vidare uttrycker ”…att ha en diagnos betyder inte att man är 

sämre på allting” (min översättning). Andra personer i samma studie menar att 

”brukare” blandas ihop med att vara användare av droger, att vara beroende. En 

person uppges ha sagt att ”Jag har aldrig förstått vad ordet ’brukare’ betyder” (s. 

176).  

Mitt val att kalla personen för personen, eller personen med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning, kräver att jag också förhåller mig 

till begreppet funktionsnedsättning. Exempelvis Söder m.fl. (2016) lyfter fram hur 

funktionsnedsättning skiljer sig från andra sociala kategorier, exempelvis kön, 

klass och etnicitet. Dessa kategorier kan alla människor delas in i på något vis. Så 

är inte fallet med funktionsnedsättning och författarna använder därför i stället 

begreppet funktionsförmåga. I den här texten blir det dock svårt språkligt att 

använda begreppet funktionsförmåga. I så fall skulle jag tala om personer med 

olika funktionsförmåga, vilket skulle kunna osynliggöra innebörden i måttlig till 

mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning och de krav på anpassning av 

omgivningen som följer av den. Ytterligare ett begrepp som förekommer inom 

området är funktionsvariationer, men som jag uppfattar det är fortfarande 

funktionsnedsättning vanligast förekommande (se även föreskrifter och 

vägledningar) varför det är det begrepp jag väljer att använda i den här texten.  

Som framgår av syftesformuleringen fokuserar avhandlingen de förutsättningar 

personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning ges 

att utöva självbestämmande inom ramen för sin LSS-insats. Min förståelse av 

funktionshinder ligger i linje med det miljörelativa synsätt som enligt vägledningar 

och olika policydokument ska prägla synen på funktionshinder (Grönvik, 2011). 

Det miljörelativa synsätt som jag utgår ifrån innebär att funktionshinder i 

praktiken formas i mötet mellan personens förutsättningar och de förutsättningar 

som omgivningen ger. Anpassningar i omgivningen kan, och ska, kompensera för 
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personliga förutsättningar och kunna bidra till att dessa blir så lite hindrande som 

möjligt (se vidare avsnitt 1.3).   

1.3. Avgränsningar 

Studiens avgränsningar handlar om att de förutsättningar för självbestämmande 

som fokuseras gäller vuxna personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning. Den kontext som avses är den inom ramen för de aktuella 

personernas LSS-insatser gruppbostad och/eller daglig verksamhet, som även ska 

inkludera en så kallad genomförandeplan. Som en viktig del och avgränsning i 

detta ses också personalens arbets- och förhållningssätt.  

1.3.1. Vuxna personer med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning  

Avgränsningen till vuxna personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning grundas, utöver deras rätt att som andra vuxna 

medborgare utöva självbestämmande (Funktionshinderkonventionen, artikel 3; 

LSS, 6§), på det faktum att dessa personer inte har fokuserats i någon högre 

utsträckning i tidigare forskning (Gjermstad & Fjaeterun, 2018; Mietola m.fl., 

2017; Söder, 2005). Innebörden i funktionsnedsättningen och personernas 

beroende av personal (Grunewald & Leczinsky, 2001) gör frågan om deras 

självbestämmande komplex och därmed angelägen. Enligt Socialstyrelsen (2020) 

har totalt sett lite över 107 000 personer någon form av LSS-insats i Sverige. 

Som Statistiska Centralbyrån, SCB, skriver i rapporten Lämna ingen utanför. 

Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020, finns 

bristfällig statistik gällande personer med funktionsnedsättning. Organisationen 

Funka (https://www.funka.com) skriver att ca 50 000 personer har 

”utvecklingsstörning”, vilket numera och i den här avhandlingen benämns som 

intellektuell funktionsnedsättning.  

1.3.2. Gruppbostad och daglig verksamhet – 

vardagen inom ramen för insats 

Studien är avgränsad till insatserna gruppbostad och daglig verksamhet (LSS, 9.9 

och 9.10§) för att de båda är omfattande och ofta livslånga för många av de 

aktuella personerna. Enligt Socialstyrelsens statistik (2020) har nästan 26 000 
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personer gruppbostad som insats och strax över 37 000 personer har daglig 

verksamhet.  

I och med personernas beroende av stöd utgör det som sker inom ramen för 

gruppbostad eller daglig verksamhet en stor del av eller hela deras vardag. 

Gruppbostad och daglig verksamhet skiljer sig åt men har också en del 

gemensamt. De är båda en rättighet såväl som insats. Det gäller alltså även daglig 

verksamhet som i vissa sammanhang och i vissa former beskrivs som något mer 

liknande en arbetsplats. De personer som avses här har dock samma behov av 

personal då de är i daglig verksamhet som i gruppbostad, och daglig verksamhet 

omfattas också av LSS paragrafer där delaktigheten, självbestämmandet och 

individhänsyn nämns (LSS, 5, 6 och7§). Verksamheter som utför de olika 

insatserna ska vid behov också samverka (Socialstyrelsen, 2015). De verksamheter 

som ingår i studien beskrivs närmare i kapitel fyra under rubriken urval (4.4). 

Insatserna som står i fokus utgör alltså en stor del av de aktuella personernas 

vardag. Vardagen är platsen för många små (och stora) beslut och för de rutiner 

och vanor som gör oss till dem vi är och kanske vill vara. Som Bryman (2011) 

skriver kan vardagen vara en källa att ösa ur då makt studeras. Vardagen och det 

vardagliga som fenomen är också en fråga om såväl för-givet-taganden som 

medvetenhet (Ellergård & Wihlborg, 2001). Vad vardag är kan många identifiera 

sig med och troligen gör vi liknande saker i vår vardag, detta samtidigt som 

vardagen, i och med den självklarhet som kringgärdar den, är svårfångad. 

Vardagens dubbla karaktär som både för-givet-tagen och föremål för 

medvetenhet bidrar sammantaget till den komplexitet som omgärdar frågan om 

personernas förutsättningar för självbestämmande. 

Närliggande former av insatser är exempelvis korttidsvistelse för barn och unga 

vuxna (LSS, 9.6§), boendestöd (enligt Socialtjänstlag [SoL], 2001:453 fast riktat till 

personer med tillhörighet inom LSS) och så kallad servicebostad, vilket är ett slags 

gruppbostad (LSS, 9.9§) där det ofta bor flera personer med mindre omfattande 

stödbehov och färre personal. I dessa bostäder finns heller inte samma 

tillgänglighet och bemanningsnivå när det gäller de så kallade allmänna utrymmen 

som finns i en gruppbostad för personer med mer omfattande stödbehov. 

Personlig assistans är ytterligare en LSS-insats som sker hemma hos personen i 

det egna hemmet. Dessa närliggande former av insatser ingår inte i avhandlingen 
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men nämns dock här då den här studiens resultat kan vara relevanta även sett 

utifrån dem. Det finns också personer som har daglig verksamhet som bor 

hemma och kan ha exempelvis korttidsboende som kompletterande insats.  

1.3.3. Personens genomförandeplan 

Ytterligare en avgränsning som görs handlar om personernas 

genomförandeplaner. Dessa beskrivs i kapitel fyra (rubrik 4.7.1) men kortfattat 

och som motiv till valet att inkludera genomförandeplaner i studien är det relevant 

att genomförandeplanen ska erbjudas en person när hon eller han fått sin LSS-

insats beviljad. Den ska innehålla målen för beslutet om insats, och fyllas på med 

riktlinjer för utförandet av insatsen, alltså vad personen behöver stöd i och hur 

hon eller han vill ha det stödet utfört. Även utförandet ska innehålla mål för olika 

aktiviteter som bestäms tillsammans med personen eller, om hon eller han har 

svårigheter i att delta och uttrycka sig, tillsammans med företrädare/av personal 

(Socialstyrelsen, 2015). Det kan röra sig om mål att uppnå, avsedda mål, eller mål 

om att upprätthålla exempelvis funktioner eller rutiner i vardagen (Socialstyrelsen, 

2016a). Genomförandeplanen är tänkt att bidra till att öka personens inflytande 

över sin insats och ska i möjligaste mån upprättas på ett sätt som gör att personen 

kan delta utifrån sin förmåga i upprättandet (Socialstyrelsen, 2014; 2015). 

Genomförandeplanen är tänkt att fungera både som en instruktion till personal 
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forskningsresultat pekar på hur särskilt personer med mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning ofta har personalen som sin närmste och ibland enda 

relation (Bigby, 2008; Umb-Carlsson, 2005). självbestämmande och för 

 

28  
 

men nämns dock här då den här studiens resultat kan vara relevanta även sett 

utifrån dem. Det finns också personer som har daglig verksamhet som bor 

hemma och kan ha exempelvis korttidsboende som kompletterande insats.  

1.3.3. Personens genomförandeplan 

Ytterligare en avgränsning som görs handlar om personernas 

genomförandeplaner. Dessa beskrivs i kapitel fyra (rubrik 4.7.1) men kortfattat 

och som motiv till valet att inkludera genomförandeplaner i studien är det relevant 

att genomförandeplanen ska erbjudas en person när hon eller han fått sin LSS-

insats beviljad. Den ska innehålla målen för beslutet om insats, och fyllas på med 

riktlinjer för utförandet av insatsen, alltså vad personen behöver stöd i och hur 

hon eller han vill ha det stödet utfört. Även utförandet ska innehålla mål för olika 

aktiviteter som bestäms tillsammans med personen eller, om hon eller han har 

svårigheter i att delta och uttrycka sig, tillsammans med företrädare/av personal 

(Socialstyrelsen, 2015). Det kan röra sig om mål att uppnå, avsedda mål, eller mål 

om att upprätthålla exempelvis funktioner eller rutiner i vardagen (Socialstyrelsen, 

2016a). Genomförandeplanen är tänkt att bidra till att öka personens inflytande 

över sin insats och ska i möjligaste mån upprättas på ett sätt som gör att personen 

kan delta utifrån sin förmåga i upprättandet (Socialstyrelsen, 2014; 2015). 

Genomförandeplanen är tänkt att fungera både som en instruktion till personal 

om utförandet av personens beviljade insats och hur personen vill ha det inom 

ramen för det, och som ett underlag för uppföljning av utförandet av insatsen 

(Socialstyrelsen, 2015). Tidigare forskning (se rubrik 2.3.4) konstaterar att dessa 

planer kan ha mångtydig betydelse i praktiken, vilket också gör det angeläget att 

närmare studera hur genomförandeplanerna fungerar när det gäller 

förutsättningar för självbestämmande.  

1.3.4. Personalens arbets- och förhållningssätt 

Personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning är 

beroende av stöd och av personal som utför det stödet för att klara det mest 

grundläggande i vardagen (Grunewald & Leczinsky, 2001). Personalen är alltså 

ofta de som dessa personer träffar mest i sin vardag. Vissa tidigare 

forskningsresultat pekar på hur särskilt personer med mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning ofta har personalen som sin närmste och ibland enda 

relation (Bigby, 2008; Umb-Carlsson, 2005). självbestämmande och för 



 

 29 
 

självständighet (LSS, 6 och 7§), på ett sätt som stärker den enskildes förmåga att 

leva så självständigt som möjligt (LSS, 7§). De aktuella funktionsnedsättningarna 

innebär att personerna som har stöd behöver ett förtydligat sådant, kompletterat 

med AKK (Gotthard, 2002; Nordlund & Söderman, 2005), vilket motiverar mitt 

fokus på hur personal arbetar praktiskt. Olin & Ringsby Janssons (2006) 

beskrivning av självbestämmandet som något som sker i processer, i sociala 

relationer, ger ytterligare perspektiv på, och motiv till, inriktningen mot 

personalens förhållningssätt. Att det är relevant att fokusera personalens sätt att 

arbeta och förhålla sig till personer som har stöd bekräftas också i tidigare 

forskning (se exempelvis Giertz, 2012; Hur, 2009; Ineland m.fl, 2018; Kåhlin m.fl., 

2016; Lövgren, 2013; Mansell & Beadle-Brown, 2012; Olin & Ringsby Jansson, 

2009). 

Avhandlingen är skriven utifrån en medvetenhet om att personernas 

funktionsnedsättningar utgör en faktor i fråga om hur dessa personer kan utöva 

det självbestämmande de har rätt till. Frågan om funktionsnedsättningen hanteras 

dock här utifrån perspektivet att den ska kompenseras, att stödet ska anpassas 

individuellt och bidra till personens förmåga att kunna utöva självbestämmande, 

och inte som något som föranleder att man så att säga ”lämnar över” frågan om 

självbestämmandet till exempelvis legala företrädare som God man, eller till 

personalen. Precis som Lewin (2011) pekar på menar jag att det är viktigt att inte 

nöja sig med att en person har insats, utan även se på hur den insatsen utförs. 

Uppdraget som god man handlar om att bistå personen i kontakt med andra, 

myndigheter etc. och verka för att personen får det hon eller han har rätt till och 

behöver (Vissa frågor om gode män och förvaltare, SOU 2013:27). En god man är alltså 

inte med i vardagen i samma omfattning som personal, och det finns inget i god 

man-uppdraget som motsäger de principer om personens självbestämmande som 

ska prägla personalens utförande av hennes eller hans stöd. Detta ska inte tolkas 

som att företrädare, som för vissa personer är deras anhöriga, inte kan fylla en 

viktig funktion och ha stor betydelse för personen och även för personalen som 

kan behöva stämma saker med företrädaren – vilket förstås är till hjälp om 

företrädaren känner personen och uppfattar henne eller honom rätt utifrån vad 

hon eller han själv tycker.  

Med personalens arbetssätt avses vad de gör mer praktiskt i utförandet av 

personens insats. Exempel på sätt att arbeta praktiskt inom området handlar om 
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att göra tillvaron tydlig och förutsägbar för personen via rutiner och/eller 

konkretiserad information och kommunikation, att saker/bilder/tecken får 

komplettera det verbala språket, eller bidra till möjligheten att föreställa sig det 

som inte syns eller finns i närheten (se exempelvis Gotthard, 2002; Nordlund & 

Söderman, 2005). Med förhållningssätt avses hur personal förhåller sig till och 

bemöter personen/personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning. Det handlar alltså om hur de är i mötet med personen, hur 

de talar till henne eller honom, eller talar och skriver om personen och hennes 

eller hans självbestämmande. I vissa avseenden överlappar dessa två aspekter av 

personalens praktiker varandra och kan vara svåra att skilja åt. Som personal kan 

man exempelvis välja att upprätta en rutin, alltså arbeta praktiskt, utifrån hur man 

ser på, alltså förhåller sig till, personen och dennes behov och/eller vilja. Jag utgår 

från att arbets- och förhållningssätt kan, som tanke och handling, spegla, förklara 

och prägla varandra. Om en personal exempelvis förhåller sig till personen som 

har stöd som att denne har preferenser precis som vem som helst, utgår jag från 

att det blir troligare att personalen kommer att bemöda sig om att fråga personen 

vad hon eller han vill och till och med förtydliga valet (om personen behöver det 

på grund av sin funktionsnedsättning) genom att exempelvis visa vad man kan 

välja emellan. Detta för att minska funktionshindret och öka möjligheten för 

personen att kunna göra ett val. Om det visar sig lyckosamt, att det bidrar till att 

personen kan välja, och uppskattar det, är det troligt att personalen kommer att 

fortsätta betrakta personen som en med preferenser, och fortsätta verka för att 

hon eller han ska kunna göra val och på så vis utöva självbestämmande.  

1.4. Funktionsnedsättningarnas innebörd – 

pedagogiska konsekvenser 

Då studien fokuserar vilka förutsättningar personer med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning ges att, utifrån sin 

funktionsnedsättning, kunna utöva självbestämmande, blir det relevant att 

fördjupa beskrivningen av vad de aktuella funktionsnedsättningarna innebär. 

Detta sett också utifrån vilka de pedagogiska konsekvenserna av dessa blir.  

Nedan beskrivs två fiktiva fall, baserade både på mina tidigare erfarenheter och 

materialet som ligger till grund för avhandlingen. I det första möter vi Amal med 
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måttlig intellektuell funktionsnedsättning och i det andra Niklas med mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning. 

Amal går snabbt i korridoren ut mot det allmänna utrymmet i 

gruppbostaden. Hon är orolig och talar för sig själv. När hon får syn på 

en utav personalen rynkar hon pannan och går nära henne. ”Gå på 

promenad?” Liv som känner Amal förstår att det är något hon inte 

förstått, eller att hon inte blivit förstådd. De har ny personal i boendet och 

kanske har något blivit fel gällande eftermiddagens promenad. ”Vill du 

promenera?” Det vill inte Amal och precis som Liv tror har den nya 

personalen sagt att Amal ska följa med på promenaden. ”Vi berättar att 

du inte vill, och att du kan välja att stanna hemma?”. Amal lugnar sig då 

Liv förstår henne och hon får hjälp att reda ut saken. Liv säger sedan till 

den nya personalen att han måste läsa introduktionspärmen, att det är 

viktigt att han kan och följer personernas rutiner.  

Niklas ligger på golvet i upplevelserummet. Daglig verksamhet-personalen 

går in till honom och säger hej. Niklas verkar inte se eller höra. När 

personalen sätter sig ner och visar honom en sked tar han den och kastar 

den en bit bort. ”Du vill inte ha mat nu?” Personalen är tyst och väntar in 

Niklas. Niklas gör en grimas och drar ihop kroppen där han ligger. ”Vi 

väntar lite” säger personalen och sitter kvar en stund hos Niklas. Han går 

ifrån ett tag och hjälper en annan personal med en person som behöver 

gå på toaletten. När han kommer tillbaka ser Niklas mer avslappnad ut. 

Han får skeden visad för sig igen, tar den och tar sig upp med hjälp av 

personalen. De går armkrok in till lunchrummet som börjar tömmas på 

folk. ”Vad bra Niklas, nu får vi äta i lugn och ro” säger personalen. Övrig 

personal hälsar på Niklas som smackar med tungan och skyndar sig så gott 

det går till sin plats. 

1.4.1. Orsaker och konsekvenser 

Intellektuell funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppstå innan vuxen 

ålder till följd av sjukdom eller förvärvad skada. Grunewald (1996) beskriver hur 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan vara en ”…del i den biologiska 

variationen” och att ”… all svår och måttlig utvecklingsstörning har medicinska 

orsaker” (s. 51). Som orsaker uppges exempelvis infektioner eller förgiftningar 
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hos modern eller fostret/barnet, skada eller fysisk åverkan på fostret eller i tidig 

ålder, rubbningar i ämnesomsättningen, missbildningar och kromosomavvikelser 

som utlösande faktorer till att funktionsnedsättningen kan uppstå. Viktigt i 

sammanhanget är att många personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning, särskilt de sistnämnda, ofta har flera diagnoser, sjukdomar 

och svårigheter så som rörelsehinder, talsvårigheter, epilepsi, hjärtproblem, syn- 

och hörselnedsättning (Grunewald, 1996) som kan påverka personens möjligheter 

att agera, kommunicera och därmed också att utöva självbestämmande.  

Enligt diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

DSM-5, innebär intellektuell funktionsnedsättning i olika grad brister i 

intellektuella funktioner som till exempel slutledningsförmåga, problemlösning, 

abstrakt tänkande, omdöme samt adaptiv funktionsförmåga, alltså att tillgodogöra 

sig kunskap och att lära av sina erfarenheter.1 I Världshälsoorganisationens 

(WHO) manual för att klassificera funktionstillstånd, ICD-10, används (också) 

begreppen mild, måttlig, svår eller grav intellektuell funktionsnedsättning, vilka 

grundas på IQ, beteendestörningar, sociala funktionsnedsättningar samt 

begränsningar i personens dagliga aktiviteter och förmåga till egenvård. I båda 

manualerna beskrivs de olika nivåerna innebära följande ifråga om IQ och 

ungefärlig jämförlig utveckling sett till ålder; personer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning har ett IQ på under 70. Måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning innebär ett IQ på 35-50 och en ålder på 6-8 år. Svår 

intellektuell funktionsnedsättning innebär ett IQ på 20-35 samt en uppskattad 

ålder på 3-5 år. För grav intellektuell funktionsnedsättning gäller ett IQ på under 

20 och en ålder på 0-2 år. Som flera påpekar är en indelning av slaget ovan en 

alltför stor förenkling (Grunewald, 1996; Ineland m.fl., 2019; Tideman, 2000). 

Som exempelvis Grunewald (1996) skriver säger kvoten allt för lite, ”… den måste 

vägas samman med förmågan till social anpassning och till kraven i miljön” (s. 

22).  

Själva bedömningen av en persons funktionsnedsättning och behov görs av 

myndigheter och ska inkludera psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer. 

Även medicinska aspekter kan vägas in så som biologiska eller medicinska 

                                                           
1 Se även https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/kort-om-
funktionsnedsattningar/IF/diagnoskriterier-for-intellektuell-funktionsnedsattning/. 
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1 Se även https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/kort-om-
funktionsnedsattningar/IF/diagnoskriterier-for-intellektuell-funktionsnedsattning/. 
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avvikelser, exempelvis kromosomrubbningar (Tideman, 2000). Kylén (2008) är 

känd för sin indelning av intellektuell funktionsnedsättning i A, B och C-nivå, där 

A utgör grav, eller som används i den här texten, mer omfattande, intellektuell 

funktionsnedsättning.  

1.4.2. Pedagogiska eller metodiska konsekvenser 

Enligt Kylén (2008) innebär grav intellektuell funktions-nedsättning att personen 

upplever känslor och sinnesintryck men inte kan föreställa sig det som är bortom 

här och nu vare sig i tid eller rum. Hon eller han behöver se, känna och uppleva 

reaktioner på sina egna handlingar för att förstå. Kommunikationen behöver ske 

på konkret nivå, så som att en sked kan informera om att det är mat, eller ett par 

skor om att det är dags att gå ut, eller att man kan gå ut, om man vill. Dessa 

personer saknar ofta verbalt språk men kan använda ljud och kroppsspråk för att 

kommunicera. Måttlig intellektuell funktionsnedsättning, i Kyléns indelning B-

nivå, innebär att personen kan föreställa sig det som inte syns, att saker sker i 

annan tid och även till viss del konsekvenser men personen behöver utgå ifrån sig 

själv och sina egna upplevelser av saker. Dessa personer har tillgång till både 

verbalt språk och kan tolka bilder även om resonemang behöver föras på en 

konkret nivå. Flera hänvisar till Kyléns indelning då innebörden i de olika 

graderna av intellektuell funktionsnedsättning ska beskrivas (se exempelvis 

Ineland m.fl., 2019; Nordlund & Söderman, 2005; Tideman, 2000). Gällande de 

kommunikationssvårigheter som konstateras hos många personer med måttlig till 

mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning kan de ha fysiologisk grund 

men också bero på att personen inte givits tillräckliga förutsättningar utifrån sin 

nivå av fungerande (Nordlund & Söderman, 2005).  

Ofta är personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning beroende av och hjälpta av ett konkretiserat förtydligande 

stöd, sett till det kognitiva och möjligheten att förstå och kommunicera. Det kan 

exempelvis handla om att miljön, aktiviteter och situationer förtydligas, alltså 

arrangeras på ett sådant sätt att personen lättare förstår var saker finns, vad som 

ska ske och hur det ska gå till, samt att information och kommunikation 

konkretiseras exempelvis med hjälp av saker, bilder, och tecken (Gotthard, 2002; 

Mesibov & Shea, 2009; Nordlund & Söderman, 2005). Exempel på hjälpmedel 

för en konkretiserad information och kommunikation ges nedan (illustration 1). 
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Illustration 1: Exempel på konkretiserat stöd 

Ett samlingsnamn i Sverige för den här typen av stöd är Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation, AKK.2 Att erbjuda AKK inkluderar inte bara 

personen själv, utan även omgivningen, hjälpmedel och redskap (Gotthard, 2002). 

Gotthard påminner också om att de flesta av oss använder hjälpmedel av något 

slag för att klara av vardagen: “Almanackor, telefoner, telefonsvarare, 

hushållsapparater och datorer är hjälpmedel som underlättar vårt liv” (s.73). Han 

beskriver också olika sätt att stödja människor att kommunicera som något som 

”kan kompensera bristande verbal förmåga och göra ett eventuellt 

begåvningshandikapp [som det kallades då boken skrevs, min kommentar] något 

mindre” (s. 73). Som Grunewald (1996) skriver, i och för sig om barn men ändock 

med relevans ifråga om synen på och förståelse för vad måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning innebär: ”Barnets begåvning är i hög grad 

påverkbar av psykologi och pedagogik” (s.43). För personer med mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning kan bilder och den tolkning av dessa som krävs 

vara för svår. De kan som beskrivs inledningsvis i stycket ovan behöva se saker, 

                                                           
2 https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-
kompletterande-kommunikation/. 
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2 https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-
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uppleva och vara med i en situation för att förstå, kunna välja och veta hur man 

gör.  

Personalens kompetens när det gäller förtydligande av stöd och 

kommunikationshjälpmedel/AKK framhålls inte explicit i LSS men understryks 

i andra relevanta dokument (t.ex. Socialstyrelsen, 2019; Kunskaper hos personal som 

ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning, SOSFS 

2014:2). 

Även vägledningar inom området som på olika sätt hanterar frågan om personens 

delaktighet, inflytande och självbestämmande i och över den egna insatsen pekar 

på betydelsen av personalens kompetens. I Att förebygga och minska utmanande 

beteende i LSS-verksamhet (Socialstyrelsen, 2015) rekommenderas till exempel att; 

Personer med kommunikationssvårigheter bör få tillgång till individuellt 

anpassad Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för att 

öka möjligheten till funktionell kommunikation i för personen viktiga 

sammanhang. Detta för att kunna kommunicera i situationer som annars 

tenderar att resultera i utmanande beteende. Detta gäller även personer 

som kan tala, men behöver AKK som stöd. Personalen bör själva använda 

AKK tillsammans med tal när de kommunicerar med personer med 

kommunikationssvårigheter (s. 50). 

Hur innebörden i måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning 

kan mötas pedagogiskt ges fler exempel på i kapitel två (avsnitt 2.3). 

För många personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning är också rutiner viktiga, det vill säga att saker görs och 

aktiviteter sker när de brukar, på liknande vis med chans till förutsägbarhet. 

Rutiner kan som Nordlund & Söderman (2005) skriver öka chansen till 

igenkänning och upprepning som gör att personen själv kan förutse och vara med 

och göra eller inte, vilket också är en del i möjligheten att utöva självbestämmande.  

Enligt Funktionshinderkonventionen och LSS ska stödet anpassas utifrån 

personens individuella behov och utföras på ett sådant sätt att det möjliggör för 

henne eller honom leva så självständigt som möjligt 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 2; LSS, 7§). Detta ligger i linje med det 

miljörelativa synsätt som svensk funktionshinderpolitik grundas på, det vill säga 
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att funktionshinder ska ses som en relation mellan individens 

funktionsnedsättning och omgivningen (Lindberg & Grönvik, 2007).  

1.5. Rättslig kontext 

För att ytterligare introducera och motivera studien och dess frågeställningar 

presenteras nedan dels Funktionshinderkonventionen, dels det svenska 

lagrummet LSS vilka tillsammans utgör dess rättsliga kontext. 

1.5.1. Funktionshinderkonventionen 

Funktionshinderkonventionen, tillkom för att säkerställa att även personer med 

funktionsnedsättning (som andra) skulle komma i åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna. Funktionshinderkonventionens första artikel klargör att:  

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och 

lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för 

deras inneboende värde. 

Funktionshinderkonventionen skrevs under av Sverige 2007 för att sedan 

ratificeras i december 2008 och slutligen träda i kraft 2009. Det innebär att det är 

ett juridiskt bindande dokument (Sö, 2008:29; 2009:36) med tilläggsprotokoll för 

möjlighet att överklaga om man tycker att ens rättigheter har åsidosatts. 

Bevakningen av att konventionen efterlevs ska ske i tydlig samverkan med 

civilsamhället och då ”särskilt personer med funktionsnedsättning och de 

organisationer som representerar dem” (Främja, skydda, övervaka - FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, SOU, 2009:36, s. 25). 

Det finns en skillnad i hur självbestämmandet och rätten att få träffa egna val 

betonas i Funktionshinderkonventionen jämfört med 1993 års deklaration, de så 

kallade standardreglerna (FN, 1993) som Sverige var med och tog initiativ till (Ds 

2008:23). I dessa betonades respekten för personens integritet men 

självbestämmandet framhölls inte med den tydlighet som förekommer i 

konventionen. Standardreglerna satte stor prägel på svensk 

funktionshinderpolitik och handlade precis som Funktionshinderkonventionen 

om den medborgerliga rätten till delaktighet och jämlikhet också för människor 

med funktionsnedsättning. 
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I Funktionshinderkonventionens artikel tre redogörs för allmänna principer som 

ska prägla bemötande av personer med funktionsnedsättning. Bland dessa är 

punkt a den som särskilt riktar in sig på självbestämmandet. Av den framgår att 

personen ska visas ”respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, 

innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende”. 

Självbestämmandet som fokuseras i den här avhandlingen berörs indirekt i en rad 

artiklar i Funktionshinderkonventionen. I vissa framhålls också särskilt behovet 

av anpassningar av det stöd som ges. I konventionens andra artikel definieras 

kommunikation som att det  

… innefattar bl.a. språk, textning, punktskrift, taktil kommunikation, 

storstil, tillgängliga multimedier, kompletterande och alternativa former, 

medel och format för kommunikation baserade på textstöd, uppläst text, 

lättläst språk och mänskligt tal, samt tillgänglig informations- och 

kommunikationsteknik (IT). 

I åttonde artikeln framhålls att konventionsstaterna ska verka för att personer med 

funktionsnedsättning inte bemöts utifrån stereotypa uppfattningar och fördomar 

utan ses utifrån sin kapacitet och vad de kan bidra med. I tolfte artikeln slås fast 

att personer med funktionsnedsättning ska räknas som en person (inför lagen) 

och erbjudas anpassat stöd så att detta kan bli verklighet. I 19:e artikeln nämns 

rätten att leva självständigt och kunna delta i samhället, i 22:a artikeln att personer 

med funktionsnedsättning inte ska utsättas för olagligt ingripande i sitt privatliv. 

Av 23:e artikeln framgår att konventionsstaterna ska motverka diskriminering och 

slutligen i 24:e artikeln lyfts behovet av ett individuellt anpassat stöd fram, vilket 

tydliggör att omgivningen ska anpassas för att ge bästa möjliga grund för 

utveckling av kunskap och sociala färdigheter.  

Att utförande av stöd ska inkludera erforderliga anpassningar kan också tolkas in 

i Funktionshinderkonventionens inledning (punkt e) som inkluderar attityder; 

erkänner att ”funktionsnedsättning som inkluderar attityder; erkänner att 

”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder” är begrepp under utveckling och 

att funktionshinder härrör från samspel mellan personer med 

funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka 

motverkar personernas fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor 

som andra. 
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1.5.2. Lagen om Stöd och Service för vissa 

funktionshindrade  

I Sverige regleras insatser till personer med funktionsnedsättning av LSS. Enligt 

Socialstyrelsen (2020) har 75 000 personer (0,75%) av befolkningen insats enligt 

LSS. LSS är en kompletteringslag till, SoL, som också den omfattar personer med 

funktionsnedsättning.. 

LSS syftar till att inkludera personer med funktionsnedsättning i den generella 

välfärden och att ge dessa personer mer jämlika villkor (Lewin, 1998; Tideman, 

2000). Det gör införandet av LSS till en fråga om makt i sig. I förarbeten till lagen 

konstaterades att dessa personer inte fick det stöd de behövde via socialtjänsten 

(Lewin, 1998; Lindqvist, 2000; Om stöd och service till vissa funktionshindrade, Prop. 

1992/93:159; Handikapp, välfärd, rättvisa, SOU, 1991:46). Detta skulle alltså LSS 

råda bot på och lagen skulle bidra till att dessa människor fick möjligheten att leva 

som andra (LSS, 5§).  

Även om forskningen konstaterar att det finns ett glapp mellan övergripande mål 

och praktiken innebar införandet av LSS ett steg bort ifrån den tidigare 

paternalistiska institutionaliseringen av människor med funktionsnedsättning 

(Altermark, 2018). Som Ehliasson m.fl. (2016) skriver har LSS bidragit till att 

ändra på hur personer med funktionsnedsättning ses och bemöts som grupp. 

Forskare på området beskriver LSS som ett officiellt erkännande av personer med 

funktionsnedsättning (Giertz, 2012; Lewin, 1998). LSS grundas på tanken om alla 

människors lika rätt och värde (LSS; SOU, 1991:46) och beskrivs (precis som 

Funktionshinderkonventionen ovan) som kopplade till FN:s standardregler från 

1993 (Ineland m.fl., 2019). Personens ställning, att räknas som medborgare, 

understryks ytterligare i regeringens proposition Från patient till medborgare – en 

nationell handlingsplan för handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79).  

Anhörig- och brukarorganisationer har haft stor betydelse i fråga om 

utvecklingen inom området (Berggren & Trägårdh, 2015; Hugemark & Roman, 

2012; Qvarsell, 1993). Socialstyrelsen beskriver hur 

funktionshinderorganisationerna har en stark position i Sverige och att deras 

medverkan i skapandet av policys för området är viktig del i den demokratiska 

processen (Socialstyrelsen, 2009). Parallellt med utvecklingen inom området har 

också den allmänna samhällsutvecklingen med ökad individualisering och 
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marknadisering haft stor betydelse (se exempelvis Lindberg & Grönvik, 2011; 

Tøssebro m.fl., 2012). Även det som skett internationellt har varit viktigt för 

utvecklingen inom funktionshinderområdet i Sverige. Både svensk 

funktionshinderpolitik och LSS har setts över vid flertalet tillfällen (senast 

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen Del 1 & 2. Betänkande av LSS-

utredningen, SOU, 2018:88; Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och 

ledning i staten, SOU, 2019:43) och har över tid blivit än mer präglade av de 

värden som återfinns i både den allmänna deklarationen om mänskliga 

rättigheter och i funktionshinderkonventionen (Ineland m.fl., 2019; Lindberg & 

Grönvik, 2011; SOU, 2019:43; Tideman & Strandberg, 2018).  

Två av LSS övergripande mål handlar om jämlika villkor och full delaktighet i 

samhället (LSS, 5§). Självbestämmandet är uttryckt som en princip i §6: 

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges 

(LSS, 5§). 

Självbestämmandet var centralt redan i förarbetena till LSS (se exempelvis Prop. 

1992/93:15) och Lewin (1998) som studerat svensk funktionshinderpolitik 

understryker den ställning självbestämmandet har i svensk kontext. I boken För 

din skull, för min skull eller för skams skull (Lewin, 2011) skriver hon;  

Självbestämmandet är oerhört starkt i svensk lagstiftning. Nedsatt 

beslutsförmåga är inget skäl för att frånta den enskilde hans eller hennes 

självbestämmanderätt. Numera omyndigförklaras inte vuxna personer 

även om de har mycket stora begåvningsmässiga funktionshinder (s.46) 

LSS karaktäriseras också av tanken om individhänsyn (LSS, 7§);  

De (insatserna) skall anpassas till mottagarens individuella behov samt 

utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem 

och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125). 

I både §6 och §7 i LSS går att läsa in ett ”hur”, det vill säga att det spelar roll hur 

personens insats utförs. Principer om respekt för självbestämmande, att hon eller 

han som har insats ska kunna utöva inflytande över sin insats och leva så 

 

 39 
 

marknadisering haft stor betydelse (se exempelvis Lindberg & Grönvik, 2011; 

Tøssebro m.fl., 2012). Även det som skett internationellt har varit viktigt för 

utvecklingen inom funktionshinderområdet i Sverige. Både svensk 

funktionshinderpolitik och LSS har setts över vid flertalet tillfällen (senast 

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen Del 1 & 2. Betänkande av LSS-

utredningen, SOU, 2018:88; Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och 

ledning i staten, SOU, 2019:43) och har över tid blivit än mer präglade av de 

värden som återfinns i både den allmänna deklarationen om mänskliga 

rättigheter och i funktionshinderkonventionen (Ineland m.fl., 2019; Lindberg & 

Grönvik, 2011; SOU, 2019:43; Tideman & Strandberg, 2018).  

Två av LSS övergripande mål handlar om jämlika villkor och full delaktighet i 

samhället (LSS, 5§). Självbestämmandet är uttryckt som en princip i §6: 

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges 

(LSS, 5§). 

Självbestämmandet var centralt redan i förarbetena till LSS (se exempelvis Prop. 

1992/93:15) och Lewin (1998) som studerat svensk funktionshinderpolitik 

understryker den ställning självbestämmandet har i svensk kontext. I boken För 

din skull, för min skull eller för skams skull (Lewin, 2011) skriver hon;  

Självbestämmandet är oerhört starkt i svensk lagstiftning. Nedsatt 

beslutsförmåga är inget skäl för att frånta den enskilde hans eller hennes 

självbestämmanderätt. Numera omyndigförklaras inte vuxna personer 

även om de har mycket stora begåvningsmässiga funktionshinder (s.46) 

LSS karaktäriseras också av tanken om individhänsyn (LSS, 7§);  

De (insatserna) skall anpassas till mottagarens individuella behov samt 

utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem 

och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125). 

I både §6 och §7 i LSS går att läsa in ett ”hur”, det vill säga att det spelar roll hur 

personens insats utförs. Principer om respekt för självbestämmande, att hon eller 

han som har insats ska kunna utöva inflytande över sin insats och leva så 



 

40  
 

självständigt som möjligt, kan ses som mål i sig för uppdraget att utföra personens 

insats (Lewin, 2011). Att stödet anpassas utifrån personen och hennes eller hans 

funktionsnedsättning ligger också i linje med den miljörelativa hållning som ska 

prägla bemötande av dessa personer (Grönvik, 2011; Holme, 2000; Söder, 2013; 

Tideman & Strandberg, 2018).  

1.5.3. Insatser enligt LSS 

De insatser som finns att ansöka om räknas upp i §9 LSS. Det handlar om 

rådgivning och annat personligt stöd, biträde av personlig assistent eller 

ekonomiskt stöd för sådan, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, 

avlösarservice i det egna hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

korttidstillsyn utanför hemmet i anslutning till skolan, boende i familjehem eller 

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

(9.9§) samt daglig verksamhet (9.10§). I skrivande stund ses LSS över (igen) och 

bland annat föreslås en insats i form av stöd i det egna hemmet/boendestöd, 

avlösarservice utanför det egna hemmet, kontaktperson också för gruppaktiviteter 

och insats på uttalat pedagogisk grund för vissa av personerna inom 

”målgruppen” (SOU, 2018:88).  

För att få en LSS-insats ska den enskilde själv (eller med hjälp av företrädare) 

ansöka om en sådan. Ansökan bedöms av en kommunal handläggare/nämnd som 

efter utredning avgör om rätt till insats föreligger. Enligt Socialstyrelsen (2015) 

ska beslutande nämnd söka svar på frågorna; 

a) om den enskilde tillhör- och administrativt kan delas in i någon av 

följande personkretsar: 

1. personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer 

med autism/autismspektrumtillstånd, 

2. personer förvärvad hjärnskada och 

3. personer med andra stora varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar som inte orsakas av normalt åldrande (LSS, 

1§). 

b) om den enskilde behöver den begärda insatsen för att vara tillförsäkrad goda 

levnadsvillkor och 
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c) om behovet av insats kan tillgodoses på något annat sätt. 

En förutsättning för att få insats enligt LSS är att man är under 65 år samt har en 

funktionsnedsättning som ingår bland kriterierna för att få insats samt att 

funktionsnedsättningen är varaktig och betydande och föranleder ett omfattande 

behov av stöd. Vidare att personens behov inte kan tillgodoses av vare sig 

personen själv eller annan. Enligt Socialstyrelsens statistik (2020) har 89 procent 

av de totalt dryga 107 000 personer som har LSS-insats tillhörighet i personkrets 

ett i vilken de personer vars förutsättningar för självbestämmande som den här 

studien fokuserar ingår.  

Vid beviljad ansökan av LSS-insats går en ”beställning” till chef för den 

verksamhet som valts som ”utförare” vilken kan finnas i kommunen eller hos 

privat eller alternativ verksamhet. Beställningen ska innehålla en målsättning för 

insatsen och ligga till grund för den genomförandeplan (se rubrik 1.2.3 samt 4.7) 

personen ska erbjudas vid insatsens början.  

Ett viktigt perspektiv på LSS är att den beskrivs som en så kallad rättighetslag 

(Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken, 

Prop.1999/2000:79). Detta då lagen är individinriktad och innefattar en definition 

av vilka kriterier som krävs för att erhålla insats (Lewin, 2011; Prop. 

1999/2000:79). Vidare finns en tillsynsmyndighet som kontrollerar kvaliteten på 

beslut och utförande (Bäckman, 2013; Erlandsson, 2014). Kommuner som 

exempelvis inte utför insats eller väntar med att lämna besked om densamma kan 

erläggas med vite eller förbud att driva verksamhet (Bäckman, 2013). Tanken om 

LSS som en rättighetslag kan dock problematiseras ur flera olika perspektiv. 

Ineland m.fl. (2019) anlägger med hjälp av filosofen Halldenius ett något mer 

filosofiskt perspektiv på rättigheter som konstruktion och diskuterar om 

rättigheter verkligen kan ligga till grund för krav och behov som personer med 

funktionsnedsättning har. De diskuterar också rättigheter som att ha rätt till något 

respektive från något. Vidare att rättigheter kan vara såväl individuella som 

kollektiva och de reser frågor om vari självklarheten ligger att en (grupp) ska ha/få 

och inte en annan. De framhåller även att den relativa synen på funktionshinder 

som ska råda också skulle kunna gälla rättigheter. Som jag förstår dessa 

resonemang handlar de om de rättigheter som fokuseras här borde vara positiva 
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och innebära en rätt till något och inte organiserade utifrån färdiga konstruktioner 

(om vad som är rätt/ska ingå) utan i högre grad bero på den enskilde individen.  

I sin genomgång av medborgarskapets utveckling med inriktning på det sociala 

medborgarskapet och den sociala delaktigheten (för personer med 

invandrarbakgrund) tar Pettersson (2008) upp ytterligare perspektiv på rätten till 

stöd, nämligen att välfärdens villkor förändrats. Välfärden vilar inte längre i lika 

hög grad på solidaritetens grund utan präglas av den allmänna individinriktningen 

vilken tillsammans med en sämre ekonomiskt grund för välfärden gör att rätten i 

praktiken är att betrakta som relativ, menar Pettersson. Med hänvisning till Cox 

hävdar Pettersson att ”Rättighetsbegreppet är relativt i förhållande till 

samhällstillståndet, ekonomi och lagstiftning” (s. 46).  

Ett annat men närliggande perspektiv på LSS är att insatser inom lagrummet ska 

bidra till att motverka diskriminering (Askheim & Starrin, 2012; Lewin, 2011; 

Lindberg & Grönvik, 2011; Sauer & Lindqvist, 2007). Sverige har åtagit sig att 

följa flera internationella konventioner mot diskriminering varav ett exempel är 

diskrimineringslagen som trädde i kraft 2008 (SFS, 2008:567).  

1.5.4. En motsägelsefull tillämpning 

Tidigare forskning pekar på att LSS omgärdas av motsägelser. En sådan handlar 

om att lagrummet å ena sidan kan ses som ett erkännande av personer med 

funktionsnedsättning och deras rätt till den allmänna välfärden (Giertz, 2012; 

Lewin, 1998) och att det samtidigt, å andra sidan, avkräver av personerna som 

ansöker om stöd att de kategoriseras (Ineland m.fl., 2019; Lindqvist, 2012; 

Tideman, 2000; Tideman & Strandberg, 2018). Som Ineland (2007) utrycker det;  

Handikappomsorgens administrativa behov av kategorisering och 

etikettering kan även tolkas i termer av regulativa element. Det handlar 

om behovet av att identifiera vem som har och inte har rätt till insatser 

enligt exempelvis LSS (s. 26). 

Definitioner av funktionshinder avgränsar i administrativ mening de grupper som 

anses ha rätt till stöd eller bidrag i någon form från dem som inte anses ha sådana 

rättigheter. Som Lindqvist (2012) kan man fråga sig; “...följer sådana definitioner 

något särskilt tankemönster och kan vi frilägga några bakomliggande idéer och 
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och innebära en rätt till något och inte organiserade utifrån färdiga konstruktioner 
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Välfärdsstaten bygger på en institutionell logik där diagnoser omvandlar 

personer till ”administrativa” kategorier av behövande (s. 130).  

Ytterligare ett sätt att förstå indelningen av människor i olika kategorier handlar 

som Tideman och Strandberg (2018) ser det om frågan om resurser och behov av 

prioritering: 

Ett sätt att försöka förstå dagens definitioner är att utgå från 

konstaterandet att samhället har begränsade resurser och därför måste 

hitta sätt att prioritera vilka och hur mycket man ska stödja med 

samhälleligt finansierade insatser. (s. 1) 

En annan motsättning går, enligt Ineland (2007), att hitta i den avgränsning och 

särskiljning som lagrummet innebär:  

Inom handikappomsorgen tydliggörs detta bland annat av det paradoxala 

att på samma gång sträva efter att tillgängliggöra normala livsmiljöer 

samtidigt som sådana insatser i allt väsentligt är i stället för det normala 

(s.28). 

Relevant i sammanhanget är också att exempelvis Barron (2001) pekar på med 

koppling till själva organisationen av LSS, att personer med minst egna resurser 

riskerar att bli förlorare då de har svårast att göra sin röst hörd.  

Som flera forskare pekar på finns ett stort tolkningsutrymme i LSS (Bengtsson, 

2008; Bäckman, 2013; Erlandsson, 2014; Lewin m.fl., 2008, Lundqvist, 2008). 

Tolkningsutrymmet är såväl kopplat till handläggning och beslut om insatsen 

som till utförandet av densamma. Målbilden “goda levnadsvillkor” kan ges olika 

innebörd liksom de olika begrepp som återfinns i 6§ (LSS); delaktighet, 

inflytande, medbestämmande och självbestämmande. Den begreppsliga 

otydligheten inom LSS kan som Lewin (2011) och Karlsson och Börjeson 

(2011) skriver medföra en glidning i tolkningen och innebär att mycket ansvar 

läggs på personal att tolka var den aktuella gränsen för de olika begreppen går.  

Grunewald (2015) beskriver hur det förelåg konsensus kring lagen på nationell 

nivå när den infördes, medan det i kommunerna fanns både tvivel och motstånd. 

Som Lewin m.fl. (2008) har pekat på skapar det kommunala självstyret ett 

handlingsutrymme som inte alltid gagnar den enskilde medborgaren och de lyfter 
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exempelvis fram olikheter i bedömningar av om och i vilken grad man får insats 

(Lewin m.fl., 2008). Självstyret ger även möjligheten att skjuta på verkställande av 

beslut (Bäckman, 2013). I ett internationellt perspektiv kan man också konstatera 

att utvecklingen har kommit i kapp. Sverige intar inte samma plats i 

rangordningen av länder i fråga om villkor för personer med funktionsnedsättning 

utan har fått se sig passerad på flera områden av exempelvis Australien (Tideman 

& Strandberg, 2018). 

1.6. Min förförståelse 

Jag har arbetat hela mitt yrkesliv i verksamheter för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Till en början var jag verksam med landstinget som 

huvudman och arbetsgivare, och sen LSS införts på 1990-talet med kommunen 

som densamme. Jag har erfarenhet att arbeta som personal närmast personen som 

har stöd, som vikarierande chef och som handledare och utbildare inom området. 

De sistnämnda åt både ”bas-personal” och chefer på olika nivåer liksom med både 

pedagogisk och psykosocial inriktning. Sedan 2009 har jag även arbetat som 

kvalitets- och verksamhetsutvecklare i en kommunal LSS-organisation på både 

övergripande nivå och verksamhetsnivå. Tillsammans har dessa erfarenheter givit 

mig kunskap om området utifrån olika nivåer och perspektiv och alltså en relativt 

stor portion förförståelse som jag har med mig in i det här avhandlingsarbetet. 

Graden av erfarenhet innebär också att jag kan behöva rimliggöra mina 

förväntningar på mig själv om vad jag ska förstå och det värde jag ger mina egna 

tolkningar. 

Jag tycker mycket om ”funktionshinderområdet” för vad det har som 

övergripande mål och för vad det lärt och fortfarande lär mig, för hur det utmanar 

oss som finns inom det och påminner oss om vad tolerans och jämlikhet är och 

behöver vara. Min lojalitet ligger i första hand hos personer som har stöd även 

om jag också vill göra personalens arbete rättvisa och är beredd att kämpa även 

för deras villkor. Sammantaget behöver jag vakta på min lojalitet och därmed 

saklighet inför den information som samlas in. 

Min erfarenhet och känsla för området har inte bara varit till fördel i analysen av 

personernas förutsättningar att utöva självbestämmande. Det är svårt att bedöma 

sig själv men jag ser risken att jag, i bästa välvilja, ibland blir lite för mycket av en 
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förbättrare. Jag är medveten om att jag drivs av, och ser på saker utifrån, tanken 

om rättvisa. Detta på ett sätt som ligger i linje med LSS, alltså sett utifrån behov, 

inte tanken om att alla ska ha lika mycket (se Ehliasson m.fl., 2016; Tideman, 

2000). Det jag har med mig kan göra att jag utmanas i att ha erforderlig distans till 

det jag studerar, att jag tar saker för givet alternativt inte ser när det fattas 

information, för att det är mig för självklart. Jag har en kritisk blick men förstår 

att jag ibland också måste anstränga mig för att se de potentiella hinder socialt 

arbete och/organisationen av välfärdsinsatser av olika slag också sätter upp för 

personer som ansöker om och får stöd av olika slag. Jag håller det Schein (2010) 

skriver om forskarens projektioner i åtanke: 

… it is especially dangerous to try to infer the deeper assumptions from 

artefacts alone because a person´s interpretations will inevitably be 

projections of his or her own feelings and reactions (s.25). 

Söder (2005) skriver att forskningen inom området riskerar att stanna vid att bli 

utvärderande, att utmaningarna handlar om risken för normativitet och att i för 

hög grad bli ideologisk. Han menar att forskare i för stor utsträckning ofta ”… 

utgår ifrån hur det bör vara, mer än hon/han frågar sig hur det är” (s. 91.) Jag ser 

det som att detta i hög grad gäller också mig själv, att jag behöver ”passa” på mig 

själv, vakta min blick och tanke, då jag samlar och analyserar information.  

Sett från andra hållet finns det ju också skäl att tro att min erfarenhet och 

förförståelse bidrar till att jag vet vad jag ska söka efter, var jag finner relevant 

information och att jag kan sålla i den. Den kan också innebära att jag lättare ”blir 

insläppt” och visad förtroende i fråga om insamling av material som jag sedan 

också kan analysera med en förståelse för vilken relevans materialet har. Att ha 

förförståelse och därmed kunna beskriva situationer och information kan också, 

som Lincoln & Guba (1986) skriver, bidra till studiens trovärdighet.  

Ett ”projekt”, eller en uppfattning jag vet präglar mina val handlar om att jag själv 

och för personernas del värderar möjligheten att få och kunna göra saker själv. 

Detta sett utifrån ett självständighets- och värdighetsperspektiv och särskilt 

gällande personer med mer omfattande behov av stöd, som ofta är fallet i 

verksamheterna som ingår i den här avhandlingen. Jag tänker att om man inte 

med självklarhet kan saker är det man kan, om än med stöd, värt än mer. I 

görandet ligger också möjligheten att förstå och kunna påverka (Mansell & 
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Beadle-Brown, 2012). Den tanken har följt mig länge och med ökad kunskap om 

funktionsnedsättningarnas innebörd, de pedagogiska konsekvenserna av detta 

och vidare LSS intentioner, framstår frågan om vilka förutsättningar personerna 

som har stöd ges att kunna utöva självbestämmande alltmer relevant.  

Min förförståelse påverkar inriktningen på och avgränsningen av den här 

avhandlingen liksom dess resultat och generaliserbarhet (Brinkmann & Kvale, 

2015; Gilje & Grimen, 2007). Utöver min egen strävan att hålla styr på mig själv, 

ser jag kurser, inläsning, seminarier och framför allt samtal med handledare men 

även doktorand- och yrkeskollegor som viktiga för att uppnå större saklighet och 

öppenhet för det jag studerar och identifierar. Studiens upplägg som innebär att 

det jag undersöker belyses från olika håll kan öka möjligheten till en nyanserad 

bild som också talar för sig själv, oavsett vad jag eller min förförståelse säger om 

saken. Min ambition är att lyckas med det som Fangen (2005) beskriver som 

idealiskt; ”…att gå in i fältet med ett öppet sinne, men samtidigt med tillräckligt 

med kunskaper för att kunna göra det på ett ändamålsenligt sätt” (s.49).  

1.7. Avhandlingens disposition  

Så här långt har jag introducerat studiens motiv, syfte och frågeställningar, centrala 

begrepp och avgränsningar. Vidare har jag beskrivit innebörden i de aktuella 

funktionsnedsättningarna, LSS, funktionshinder-konventionen och slutligen min 

egen förförståelse. I det följande kapitlet presenteras först studiens bakgrund 

vilken inkluderar en kort historisk tillbakablick, aktuella styrdokument och ett 

nedslag i relaterad forskning. I det därnäst på följande kapitlet (tre) redovisas de 

teorier jag tar till hjälp för att rama in och diskutera resultatet för avhandlingen 

som helhet. I kapitel fyra beskrivs metodologiska utgångspunkter, metod och 

analys samt de analysverktyg som används och slutligen metodologiska 

överväganden. Efter metodkapitlet följer de fyra resultatkapitlen: kapitel fem om 

främjande faktorer i fråga om personens självbestämmande, kapitel sex om 

potentiellt hämmande faktorer och kapitel sju om det som både kan främja och 

hämma självbestämmandet. Kapitel åtta innehåller en sammanfattande diskussion 

med ambition att syntetisera analysen av studiens olika material och diskussionen 

i de tre tidigare resultatkapitlen. I kapitel nio slutligen, presenteras slutsatser, 

avhandlingen bidrag samt frågor för praktik och vidare forskning.  
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2. Självbestämmandet då och nu  

2.1. Inledning 

För att ge ett sammanhang för dagens utförande av LSS-insatser och frågan om 

vilka förutsättningar för självbestämmande personer med måttlig till mer om 

fattande intellektuell funktionsnedsättning ges presenteras i det här kapitlet först 

en tillbakablick på områdets historia. Efter detta beskrivs aktuella direktiv med 

koppling till personernas självbestämmanderätt samt tidigare relaterad och 

närliggande forskning. Kapitlet syftar till att fördjupa förståelsen av den kontext 

som kringgärdar frågan om förutsättningar för självbestämmande samt att 

beskriva avhandlingens kunskapsbidrag.  

2.2. En tillbakablick 

Historiskt sett har personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning inte haft någon högre grad av självbestämmande. Under det 

man kallar den pedagogiska perioden i början på förra seklet fanns på filantropisk 

grund en vilja att skydda och genom träning hjälpa personer med 

funktionsnedsättning att kunna fungera ute i samhället (Söder, 1979; Tideman & 

Strandberg, 2018). Detta gällde dock de ”bildbara”. ”Barn som var obildbara 

skulle inte vistas på uppfostringsanstalterna” (Söder, 1979, s. 14). 

Då samhällsklimatet hårdnade under tiden mellan de båda världskrigen kom 

personer med funktionsnedsättning att ses som ett hot mot samhället och 

människosläktets fortplantning och överlevnad. Samhället var nu det som skulle 

”skyddas” ifrån dem, personer med funktionsnedsättning, som ansågs avvika 

(Lindqvist, 2012):  

De som inte ansågs rehabiliteringsbara drabbades hårt. Ett tydligt exempel 

på detta är den steriliseringspolitik som gällde i Sverige från 1930-talet och 

ett par decennier framåt (Lindqvist, 2012, s. 49).  

I det hårdnade samhällsklimatet och resursbristen följde det rasbiologiska 

perspektivet. Avvikande personer skulle bedömas, diagnostiseras, och 

klassificeras (Ineland m.fl., 2019; Lindberg, 1995; Tideman & Strandberg, 2018). 

”Utvecklingsstörda” sågs som obotliga och som ett hot mot reproduktionen av 
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människosläktet, som en “moralisk fara”, en “arvshygienisk fara” och som en 

“ekonomisk fara” (Söder, 1979, s. 16). Många personer med intellektuell 

funktionsnedsättning levde under den här perioden hela sina liv på anstalt;  

Vägen ur anstalterna gick i de flesta fall genom operationssalen. Priset för 

utskrivning var sterilisering och omyndigförklaring om detta inte skett 

tidigare (Lindberg, 1995, s. 15).  

Många beskriver tiden fram till en bra bit in på förra seklet som att den präglades 

av exkludering, förmynderi och frånvaro av individhänsyn (se exempelvis 

Engwall, 2000; Grunewald, 2015). Eller som Holm m.fl. (1997) inleder sin bok 

och första kapitlet om livet innanför de murar de stora institutionerna innebar 

”Livet bakom dessa murar präglades av att vardagen var hårt strukturerad, inte 

utifrån de boendes behov, utan från en organisations- och institutionsideologi 

som gick ut på övervakning, kontroll, lugn och regelbundenhet (s. 13).  

Efter andra världskriget då det konstaterats att ideologi fått gå före mänsklig 

värdighet (Namli, 2005) och en begynnande optimism spirade, antogs den 

allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter (Förenta nationerna [FN], 

1948).  

Enligt den har alla människor rätt till respekt för den egna integriteten och till att 

bli sedda utifrån sitt inneboende värde. Politiken humaniserade ”vården” av 

personer med funktionsnedsättning som kom att präglas av tankarna om att 

normalisera levnadsvillkoren för dessa människor (Lindqvist, 2012). Tideman 

(2000) skriver: 

Nirje publicerade 1969 det första systematiska utkastet till 

normaliseringsprincipen, en beskrivning som fått stor betydelse för 

utvecklandet av en ny ideologi och ett nytt synsätt på personer med 

utvecklingsstörning och deras förhållande såväl i Sverige som i en rad 

andra länder (s. 51) 

De villkor som skulle normaliseras var till exempel boendeform och materiell 

standard men också möjligheten att få leva jämförbart med andra i fråga om 

vardag och jämförlig livsfas eller ålder (Nirje, 2003). Eller, som Lindqvist (2012) 

skriver:  
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Den innebar att personer med utvecklingsstörning borde få tillgång till de 

vardagsmönster som gäller i samhället och få uppleva livsvillkor som 

ansågs goda, dvs. uppleva en normal dags-, vecko- och årsrytm, en normal 

livscykel med utbildning, arbete och ekonomisk försörjning samt 

självbestämmande på en rad områden (s. 18–19).  

Hur personer med funktionsnedsättning hade det och under vilka villkor de levde 

blev nu föremål för debatt och diskussion med sikte på inkludering. Principen om 

normalisering spelade en avgörande roll för utvecklingen i stort (Ineland m.fl., 

2019). Som Tideman (2000, s. 61) påminner om tolkades dock 

normaliseringsprincipen på grund av sin “töjbarhet” olika och kunde ges olika 

innebörd beroende på vem som tolkade.  

Avvecklingen av institutionerna följde en ungefärlig linje i hela Skandinavien 

(Tøsssebro m.fl., 2012). Kozma m.fl. (2009) lyfter fram komplexiteten i frågan 

om den större frihet och rätt att bestämma personerna erhöll i och med 

övergången från boende på stora institutioner till mindre enheter. De 

understryker att stöd i allmänhet inte är tillräckligt för personer med mer påtagliga 

behov av stöd, vilket även Mansell och Beadl-Brown (2004) konstaterar. Som 

Tøssebro m.fl. (2012) skriver är det också relevant att beakta att definitionen av 

vad en institution är varierar och att man kan finna institutionslika lösningar i det 

som idag ses som normaliserade lösningar på boendefrågan. 

I spåren av den utvecklingen som skisseras ovan följde en övergång från det 

medicinska till det relativa synsättet på funktionshinder.  

Detta sätt att betrakta förhållandet mellan individ och omgivning bygger 

på föreställningen att funktionshinder (handikapp) uppkommer genom 

relationen mellan en individ med nedsatt funktionsförmåga 

(funktionsnedsättning) och barriärer i omgivningen (Grönvik, 2011, s. 65).  

Det relativa synsättet växte fram som ett alternativ till eller en kombination av det 

medicinska och det sociala synsättet. Söder (2013) skriver om vägen fram till det 

miljörelativa funktionshinderbegreppet: 

The disability organizations, represented in the investigating committee, 

were the strongest driving force behind this. For them, emphasizing the 
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role of environment in creating disability was a way to argue for general 

environmental changes as central to disability politics (s. 102).  

Likaså Holme (2000) beskriver hur “Handikapporganisationernas 

intressepolitiska arbete var en av orsakerna till att det miljörelativa synsättet växte 

fram och vann politisk förankring” (s. 75).  

I det här skedet påbörjades också arbetet för att även personer med 

funktionsnedsättning skulle omfattas av den generella välfärden och inte längre 

vara föremål för särlösningar. Även här fick anhörig- och “brukar”-organisationer 

en stor betydelse (Berggren & Trägårdh, 2015; Hugemark & Roman, 2012; 

Qvarsell, 1993). Gustavsson (2000) ger en bild av samhällsutvecklingen och dess 

påverkan via reflektioner kring delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. Delaktighetsbegreppets framväxt kan, menar han, ses mot 

bakgrunden av tankefiguren om Gemeinschaft och Gesellschaft och en övergång 

från ett grupporienterat till ett individorienterat samhälle, där det senare påverkat 

utvecklingen inom funktionshinderområdet.  

Med 1980-talets nedåtgående ekonomi som skäl sköts frågan om tillgång till den 

generella välfärden för personer med funktionsnedsättningar framåt och 1985 års 

Omsorgslag infördes (Grunewald, 2015). Som svar på de krav på översyn av lagen 

som fanns redan vid inrättandet följde 1989 års utredning och påföljande 

betänkande (SOU, 1991:46) liksom Proposition 1992/93:159 om stöd och service 

till vissa funktionshindrade. Genom LSS som infördes 1994 och 

Funktionshinderkonventionen som upprättades 2006 kom frågan om 

självbestämmande och individhänsyn mer påtagligt upp på den politiska agendan 

(se kapitel ett).  

Flera forskare pekar på hur framväxten av LSS och senare 

Funktionshinderkonventionen kan betraktas som demokratiprojekt och officiella 

erkännanden av personer med funktionsnedsättning som medborgare (se 

exempelvis Ehliason m.fl., 2015; Lewin, 1998). Grunewald (2015) beskriver hur 

det för ovanlighets skull fanns politiskt konsensus kring den aktuella tiden vilket 

möjliggjorde en ny inriktning och grund för insatser till personer med 

funktionsnedsättning. Begrepp som integrering och normalisering kom att prägla 

utvecklingen och som Tideman (2000) konstaterar i sin beskrivning av den 

funktionshinderpolitiska utvecklingen; ”stora standardiserade inrättningar 
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avvecklades till förmån för nya och mer individuellt anpassade former för vård 

och omsorg” (s.16). Eller såsom Ehliasson m.fl. (2015) som granskat LSS utifrån 

idé och bakgrund skriver: 

This means, among other things, that citizens should experience 

considerable freedom and autonomy from the state and the Bill is clear 

that attention should be focused on the ability of individuals to direct their 

own lives (s. 6). 

Den tid som förflutit efter det att LSS infördes kallar Tøssebro m.fl. (2012) en 

andra våg av utveckling mot mer jämlika villkor och möjligheter till 

självbestämmande. Forskare på området beskriver dock även hur den ökade 

individ- och marknadsinriktningen i samhället också inneburit svårigheter för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning (Söder & Sandvin, 1996). Olin 

och Ringsby Jansson (2006) rapporterar:  

Betoningen av det individuella inflytandet utgör ett centralt ideologiskt 

drag i reformerna och är tidstypiskt då det speglar en allmän 

samhällsförändring som i stället för att betona politisk kollektiv 

organisering och jämlikhet, framhåller värden som marknad, individualism 

och frihet. Frågan om individens reella självbestämmande och inflytande 

är emellertid mer komplicerad än så, vilket flera studier vittnar om (s. 13).  

Tideman och Strandberg (2018) tar diskussionen ett steg längre och kallar den 

välfärd vi har idag för ”förhandlingsvälfärd” (s. 7) som kräver starka företrädare 

som för individens talan. Utvecklingen har enligt dessa forskare gått från att stat 

och kommun står för välfärdsinsatser till en högre grad av marknadstänkande där 

individen och möjligheten att välja och förmågan att föra sin egen talan spelar 

större roll. Den förmågan kan till och med ses som en förutsättning för välfärd, 

vilket utmanar och ställer en del personer med intellektuell funktionsnedsättning 

utanför. Som Barron m.fl., (2000) skriver premieras självständighet, eget ansvar 

och möjligheten att välja. Olin och Ringsby Jansson (2006) formulerar läget på 

följande sätt:  

Minskad styrning ger visserligen utrymme för ökat självbestämmande men 

inte nödvändigtvis större möjligheter att realisera sina intressen (s. 13).  
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Ytterligare ett perspektiv på utvecklingen gällande mer allmänna förutsättningar 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning att utöva självbestämmande 

handlar om företrädare och att företrädarskap har gått från en mer till en mindre 

ingripande form. Sedan 1989 finns företrädare i form av god man och i vissa fall 

förvaltare, vilka har en annan roll jämfört med tidigare förmyndare som var 

kopplad till ett omyndigförklarade av personen. Företrädare av det här slaget ska 

idag bistå personen i kontakter med myndigheter och andra instanser samt bidra 

till att hon eller han får sina rättigheter tillgodosedda. Som Lewin (2011) beskriver 

det värderas självbestämmandet högt i svensk lagstiftning och att även om en 

person har nedsatt förmåga till beslut anses det inte vara ett skäl till att ta ifrån 

henne eller honom självbestämmanderätten.  

Företrädareskap äger sin komplexitet (Fridström Montoya, 2015; Hugemark & 

Roman, 2012; Tideman & Svensson, 2013), vilket också Kommittén för rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar (2014) framför i sin kritik mot formen för 

företrädarskap (Fridström Montoya, 2015). Personer med funktionsnedsättning 

som tillfrågats och kan beskriva erfarenheter av detta anser att företrädare av olika 

slag ibland missar målet och talar i egen sak, eller utifrån vad de tycker att 

personerna behöver, mer än att de fångar och förmedlar personens egen röst 

(Giertz, 2012; Hugemark & Roman, 2012). Eller som Tideman och Svensson 

(2013) skriver gällande grunden för företrädarskapet: 

Men även i detta sammanhang är frågan om makt viktig och man kan 

diskutera de potentiella maktresurserna. Ju mindre resurser man har desto 

större behov har man bl.a. av företrädare som kan kompensera bristerna. 

I många fall kan dock stödet handla om något slags serviceåtgärder och 

sakna den i vår mening nödvändiga kopplingen till empowerment (s. 204).  

Även om mycket blivit bättre för personer med funktionsnedsättning menar jag 

att områdets historia är relevant att känna till också för att det går att se tendenser 

till en återgång i utvecklingen. Tøssebro m.fl. (2012) liksom Nikku (2011) 

beskriver exempelvis hur verksamheter som utför LSS-insatser ökar i storlek igen, 

med fler personer per utförande enhet.  

 

54  
 

Ytterligare ett perspektiv på utvecklingen gällande mer allmänna förutsättningar 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning att utöva självbestämmande 

handlar om företrädare och att företrädarskap har gått från en mer till en mindre 

ingripande form. Sedan 1989 finns företrädare i form av god man och i vissa fall 

förvaltare, vilka har en annan roll jämfört med tidigare förmyndare som var 

kopplad till ett omyndigförklarade av personen. Företrädare av det här slaget ska 

idag bistå personen i kontakter med myndigheter och andra instanser samt bidra 

till att hon eller han får sina rättigheter tillgodosedda. Som Lewin (2011) beskriver 

det värderas självbestämmandet högt i svensk lagstiftning och att även om en 

person har nedsatt förmåga till beslut anses det inte vara ett skäl till att ta ifrån 

henne eller honom självbestämmanderätten.  

Företrädareskap äger sin komplexitet (Fridström Montoya, 2015; Hugemark & 

Roman, 2012; Tideman & Svensson, 2013), vilket också Kommittén för rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar (2014) framför i sin kritik mot formen för 

företrädarskap (Fridström Montoya, 2015). Personer med funktionsnedsättning 

som tillfrågats och kan beskriva erfarenheter av detta anser att företrädare av olika 

slag ibland missar målet och talar i egen sak, eller utifrån vad de tycker att 

personerna behöver, mer än att de fångar och förmedlar personens egen röst 

(Giertz, 2012; Hugemark & Roman, 2012). Eller som Tideman och Svensson 

(2013) skriver gällande grunden för företrädarskapet: 

Men även i detta sammanhang är frågan om makt viktig och man kan 

diskutera de potentiella maktresurserna. Ju mindre resurser man har desto 

större behov har man bl.a. av företrädare som kan kompensera bristerna. 

I många fall kan dock stödet handla om något slags serviceåtgärder och 

sakna den i vår mening nödvändiga kopplingen till empowerment (s. 204).  

Även om mycket blivit bättre för personer med funktionsnedsättning menar jag 

att områdets historia är relevant att känna till också för att det går att se tendenser 

till en återgång i utvecklingen. Tøssebro m.fl. (2012) liksom Nikku (2011) 

beskriver exempelvis hur verksamheter som utför LSS-insatser ökar i storlek igen, 

med fler personer per utförande enhet.  



 

 55 
 

2.3. Styrdokument och vägledningar 

Till lagrummet LSS hör förarbeten och andra texter med betydelse för och i 

praktiken. En del av de texter som diskuteras nedan erbjuder vägledning i fråga 

om självbestämmanderätten eller understryker vikten av att verka för den. De kan 

utifrån syfte och innehåll antas bidra till att personens rätt att utöva 

självbestämmande uppfylls. Samma texter kan dock även innehålla sådant som 

indirekt antas kunna hindra personernas självbestämmande, eller i alla fall ha 

dubbeltydig betydelse. Exempel på skrivningar som kan antas bana väg för att 

personen förbises och att man fattar beslut om snarare än med personen är 

informationen om att genomförandeplaner ska upprättas även om inte personen 

vill vara med och göra den (Socialstyrelsen 2015, s. 464). I samma vägledning går 

det också att se en betoning på möjligheten för handläggare och utförare att följa 

upp och utvärdera personens insats:  

För att kunna utöva egenkontroll ur ett verksamhetsperspektiv behöver 

utföraren ha tillgång till vissa uppgifter som dokumenteras på individnivå. 

Det gäller framför allt uppgifter som dokumenteras vid uppföljning av 

insatser och som i sin tur kan sammanställas och analyseras på grupp- och 

verksamhetsnivå (s. 478––479). 

I föreskriften gällande den dokumentation som utförare av insats är skyldiga att 

föra (Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, 

SOSFS 2014:5) är det också svårt att uppfatta personens närvaro och rätt till 

självbestämmande i den allmänt hållna inledningen. I den betonas exempelvis 

nämndens och utförarens ansvar och vikten av samverkan. Avsnittet om barn 

betonar deras rätt men gällande personer som har stöd i stort, övriga eller vuxna, 

förs dessa inte på tal förrän i femte kapitlet §23 om uppföljning av mål och 

planering ”…som har gjorts tillsammans med den enskilde” (s. 19). I sjätte kapitlet 

om utförarens roll, betonas fortfarande nämndens bedömning av ”den enskildes 

behov” (§1, s. 21). Gällande utförandet av insatsen och personens genomförande-

plan framhålls dock att detta ska ske “…med hänsyn tagen till den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet” (s. 21).  

Till stora delar framhålls dock personens plats och den hänsyn som skall visas 

henne eller honom. ”Brukarens röst” ges till exempel en tydlig plats i flera texter 

(se exempelvis Socialstyrelsen 2013; 2015; 2016a). I Socialstyrelsens (2016a) 
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dokument går bland annat att läsa om vikten av att personens ”…åsikter tas på 

allvar och tillåts påverka eventuella beslut och aktiviteter” (s. 34). Ett annat 

exempel är Socialstyrelsens vägledning om brukarinflytande (Socialstyrelsen 2013) 

som framhåller att personens möjlighet att ta del av och kunna påverka sitt stöd 

bidrar till maktutjämning, att det är en fråga om demokrati. Vidare att 

brukarperspektiv ger underlag för serviceanpassning vilket i sig beskrivs kunna 

öka effektiviteten, samt att det ger utförandet av stöd legitimitet, att personen som 

har stöd kan få ökat självförtroende och också förändra personalens syn på henne 

eller honom.  

Att dokumentationen, där även genomförandeplanen och uppföljning ingår, ska 

inkludera personen och ge förutsättningar för henne att ta del framgår av flera 

stöddokument. Ett exempel är dokumentet om IBIC, Individens behov i centrum 

(Socialstyrelsen, 2016a), som i sig springer ur det internationella systemet för 

klassifikation av funktion, funktionshinder och hälsa, ICF, vilket ska prägla 

socialtjänstens handläggning och utförande samt relaterad dokumentation. Med 

detta sagt kan man notera att ICF också kan problematiseras. ICF beskrivs till 

exempel av Holme (2000) som “...en kompromiss mellan flera olika vetenskapliga 

perspektiv och utgår även starkt från de medicinska diagnoserna” (s.72).  

Personens delaktighet i och möjlighet att kunna påverka det som skrivs in i 

dokumentationen, genomförandeplanerna inkluderat, lyfts även fram i 

Socialstyrelsens vägledning om genomförandeplaner (2013) samt kunskapsstöd 

till personal (2016a) där det framgår följande: 

Med det här kunskapsstödet vill Socialstyrelsen bidra till utvecklingen av 

genomförandeplaner så att de personer som får stöd, service eller omsorg 

blir delaktiga och kan utöva inflytande över insatsernas genomförande. 

Grunden för en sådan utveckling ligger i respekten för människors rätt till 

självbestämmande och integritet” (förordet).  

Strävan efter att inkludera personen och möjliggöra för henne eller honom att 

kunna påverka sitt stöd finns även med som ambition och mål för utförandet i 

”kvalitets-föreskriften” från Socialstyrelsen (Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9). 
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Av den framgår att personalen är skyldig att bidra till att utveckla arbetet eller 

verksamheten samt att i detta ingår att inkludera personen och dennes åsikt om 

sin insats.  

Ytterligare en text som framhåller personens självbestämmande är ett 

meddelandeblad om tvångs- och begränsningsåtgärder (Socialstyrelsen, 2013). Av 

det framgår att personal inte får begränsa personen annat än för att skydda henne 

eller honom vid risk för liv och hälsa: 

I vård och omsorg kan det uppstå en ‘akut’ situation där en anställd vidtar 

åtgärder som innehåller någon form av våld eller tvång för att avvärja fara 

för liv och hälsa (s. 3) 

Vidare sägs att: 

Nödrätten får inte ligga till grund för rutinmässiga ingripanden utan är 

avsedd att användas vid en enstaka händelse. (s. 4). 

Man kan även se den skyldighet att rapportera missförhållanden som personal har 

enligt lex Sarah (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah, SOSFS 

2011:5) som ett dokument som ger stöd till personens rätt. Lex Sarah sätter fokus 

på fler delar än respekten för självbestämmandet men kan ändå förstås som en 

föreskrift i syfte att stärka personens ställning: 

Med missförhållanden, som ska rapporteras enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 

b § LSS, ska avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av 

försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär 

eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas 

liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa (SOSFS 2011:5, 3§).  

Slutligen kan avvecklingen av förmyndare och införandet av företrädare med 

mindre ingripande befogenheter (se rubrik 2.2) ses som ett stöd för personens rätt 

till självbestämmande.  

2.3.1. Om konkreta förutsättningar i praktiken 

Innebörden i måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning väcker 

frågan om möjligheten för personen att utifrån den kunna utöva 

självbestämmande. I vägledningen gällande utförarens dokumentation 
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(Socialstyrelsen, 2015) framhålls den enskildes medverkan i planeringen, och att 

utföraren har ”…ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för den enskildes 

medverkan i planering…” (s. 464). Ett annat exempel där frågan om förtydligande 

av stödet utifrån innebörden i intellektuell funktionsnedsättning lyfts fram 

återfinns i Socialstyrelsen 2013:  

…personernas funktionsnedsättningar ställer särskilda krav på både 

information och kontinuitet. Ett gott bemötande förutsätter god kunskap 

om funktionsnedsättningarnas konsekvenser. I vissa situationer kan det 

vara aktuellt med tolkstöd eller kognitiva hjälpmedel (s. 27).  

I Socialstyrelsens lägesrapport från 2019 (Socialstyrelsen, 2019) framhålls med än 

större tydlighet betydelsen av personalen kunskap om alternativ kompletterande 

kommunikation (AKK): 

AKK är en viktig förutsättning för att möjliggöra självbestämmande och 

inflytande för brukare, och det är därför angeläget att kunskapen ökar hos 

personalen (s.11). 

Kunskap om alternativa kommunikationssätt samt hjälpmedel för 

kommunikation ingår alltså officiellt som en del i kunskapsgrunden i utförande 

av stöd enligt LSS (SOSFS 2014:2: s.6).  

Även om olika direktiv framhåller vikten av att förtydliga personens stöd betonas 

även relationens betydelse. I Socialstyrelsens material om att arbeta med 

genomförandeplaner beskrivs till exempel relationen som ”A och O” 

(Socialstyrelsen 2014, s. 25).  

2.4. Forskningsläget 

I det här avsnittet redovisas tidigare forskning kring självbestämmande och vilka 

förutsättningar för detta som personer med intellektuell funktionsnedsättning ges. 

Avgränsningen är något vidare än för studien i stort och tanken med det är att 

peka på den kunskap som finns och hur den kan kompletteras genom den här 

avhandlingen. I presentationen av tidigare forskning har jag till exempel även 

inkluderat studier som riktar in sig på personer med lindrigare intellektuell 

funktionsnedsättning för att personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning, i synnerhet de sistnämnda, förekommer generellt sett sällan 
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i tidigare forskning (Gjermstad & Fjaeterun, 2018, Mietola m.fl., 2017; Söder, 

2005). Den vidare avgränsningen öppnar även för studier som ser till personens 

förutsättningar eller levnadsvillkor i mer allmän bemärkelse, även om jag 

prioriterar de studier som har koppling till eller fokus på förutsättningar för 

självbestämmande inom ramen för stöd. Vidare inkluderas forskning som 

använder begrepp såsom delaktighet och inflytande. Begreppen är närliggande 

och förekommer också bland officiella principer för området (LSS, 5 och 6§).  

Som Söder (2005) pekar på i en studie från 2005 hade forskning inom området 

tidigare tenderat att fastna i att utvärdera hur väl personernas rätt till jämlika 

villkor och/eller att utöva självbestämmande uppfylls. Söder och Hugemark 

(2016) framhåller vikten av att funktionshinder ses från olika håll, ur ett 

intersektionellt perspektiv som exempelvis Barron (2004) och Lövgren (2013) 

gjort. Samma slutsats drar exempelvis Mumbardó-Adam m.fl. (2017) som i sin 

litteraturöversikt beskriver hur forskningen idag lyfter fram hur ras, kön och typ 

av funktionsnedsättning behöver problematiseras i studier av självbestämmande.  

2.4.1. Levnadsvillkor  

Enligt Söder (2013) utgick forskningsinitiativ under 1960-talet ifrån medicinska 

perspektiv på funktionsnedsättning. Under 1970-talet vann det sociala 

perspektivet mark och utvecklades i takt med den allmänna utvecklingen av 

välfärdsstaten. Forskningen ingick i den allmänna reformivern, vilket den också 

kritiserats för. Söder (2013) beskriver hur Förenta nationerna under nästa 

decennium, 1980-talet, uppmanade världen att anamma ett nytt sätt att se på 

funktionsnedsättning, ett som rimmar med ICF. Forskningen kom då i hög 

utsträckning att handla om hur funktionshinder skulle definieras. Parallellt låg 

fokus på diagnos, beteenden, kommunikation, kognition, och/eller 

avinstitutionalisering och den integration som följde i spåren av den. Gällande det 

sistnämnda fokuserades allmänt levnadsvillkor och så småningom även vardagsliv 

(s. 94). Under 1990-talet fick området sina första professurer inom socialt arbete 

i Sverige (Söder, 2013).  

Funktionshinderforskningen har över tid ökat sitt intresse för rätten för personer 

med funktionsnedsättnings att leva som andra (Sépulchre, 2016; Söder, 2009). 

Sépulchre konstaterar att ”…studier om medborgarskap och funktionshinder 

ökade dramatiskt under de tre senaste decennierna” (s. 3, min översättning). I 
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studier om levnadsvillkor tangeras självbestämmandet i olika grad (se exempelvis 

Bigby, 2008; Check, 2001; Holm m. fl., 1997; Ineland m.fl., 2019; Thomas, 2007; 

Tideman & Svensson, 2013; Umb-Carlsson, 2005; Werner, 2012). Forskarna 

konstaterar unisont att även om förbättringar gjorts så har personer med 

funktionsnedsättning inte de jämlika levnadsvillkor de utlovas och har rätt till. 

Flera pekar på inte bara personalens utan även organisationens betydelse för 

jämlika levnadsvillkor (Werner, 2012). Thomas (2007) forskning som inkluderar 

flera länder understryker att personer med mer omfattande behov av stöd har det 

sämst ställt och hon menar mer allmänt att;  

However, acknowledging the advances made internationally does not 

disguise the enormous amount that remains to be done if full inclusion 

and equality is to be achieved – especially in the majority world (s.178).  

Även Björnsdottir m.fl. (2014) lyfter fram att en del har förbättrats men att det i 

stor utsträckning och för många fortfarande är en ständig kamp för att bli sedd 

som vuxen och att få leva självständigt. Werner (2012) skriver, också hon med 

utgångspunkt i flera länder, att beslutsfattande för personer fortsatt att vara ett 

problematiskt område även efter inrättandet av Funktionshinderkonventionen. 

Vidare att “personer med mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning hade 

minst mängd val oavsett form av boende” (s. 14, min översättning).  

För de nordiska ländernas del beskriver Tøssebro m.fl. (2012) att glappet mellan 

ideal och praktik avseende personer med intellektuell funktionsnedsättning finns 

i alla nordiska länder. Likheten mellan länderna i Skandinavien synliggörs också 

av Berggren och Trägårdh (2015) som lyfter fram både utvecklingen av villkoren 

för personer med funktionsnedsättning och den mer allmänna organisationen av 

välfärdssamhället. Samhällsutvecklingen i allmänhet, med ökat fokus på 

individuella mål och möjligheten att välja sätter också ramar för 

självbestämmandefrågan. Även personer med intellektuell funktionsnedsättning 

förväntas i högre grad agera och just välja vilket är en utmaning för många 

personer i och med innebörden i deras funktionsnedsättning (Olin & Ringsby 

Jansson 2006; Tøssebro m.fl., 2012; Tideman & Strandberg, 2018). Tideman och 

Strandberg (2018) framhåller att personer med intellektuell funktionsnedsättning, 

med mer omfattande behov av stöd, har svårare att göra sin röst hörd och riskerar 

att falla utanför den så kallade ”förhandlingsvälfärd” som uppstått i och med den 
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ökade marknadisering av välfärdstjänster som skett. Likaså att dessa personer blir 

beroende av starka företrädare, sociala nätverk eller föräldrar. Mallander (2015) 

summerar läget gällande självbestämmandet på följande sätt: 

Even if the move from institutional to community-based services has 

improved wellbeing and delivered a measure of autonomy, highlights of 

self-determination are still not typical in the daily lives of people with 

intellectual disabilities in Sweden (s. 21). 

2.4.2. Synen på personer med intellektuell 

funktionsnedsättning 

Hur människor bemöts och ges förutsättningar för självbestämmande kan förstås 

som sammanlänkat med hur de ses, det vill säga med de föreställningar eller 

konstruktioner som knyts till vilka de är, och kan eller borde vara (se exempelvis 

Shakespeare 2014). Kategorisering av människor är kopplad till försök att förstå 

och behov av att kunna generalisera och gruppera människor. Idéer om hur någon 

eller något fungerar läggs till grund för tolkning av det som sker och blir med 

tiden till sanningar att navigera efter. Clegg och Bigby (2017) beskriver till exempel 

hur personer med funktionsnedsättning, trots utvecklingen mot ett mer 

individinriktat samhälle och politiska mål om individuell hänsyn, i mångt betraktas 

som en grupp. Sépulchre (2016) konstaterar detsamma i sin litteraturgenomgång 

gällande personer med funktionsnedsättning och medborgarskap och menar att 

”… personer med funktionsnedsättning tenderar att bli representerade som en 

homogen kategori …” (s.5, min översättning). Lövgren (2013) förklarar vidare att  

Betraktade som sociala kategoriseringsordningar finns det flera likheter 

mellan dem, de bär med sig kulturella och normerande tillskrivningar och 

de fungerar som organiserande principer för tillträde till olika arenor och 

för tillgång till status och resurser. (s. 181) 

Tideman och Strandberg (2018) framhåller att det är väl belagt att personer med 

intellektuell funktionsnedsättning tenderar att kategoriseras och att detta måste 

beaktas i socialt arbete. Enligt Gustavsson (2000) finns olika teman för den 

kategorisering som pågår kring personer med intellektuell funktionsnedsättning 

men ett återkommande tema handlar om personen som ett hot eller en börda 

alternativt någon som är sjuk eller är ett barn och måste tas om hand. Gjermstad 
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och Fjaeterun (2018) belyser risken för att personer med mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning inte räknas som individer:  

I en forståelse av medborgerskap der fokus er på enkelt individets 

handlingskompetanse, står personer med utviklingshemming av alvorlig 

grad, i fare for å devalueres som subjekter og aktører i eget liv og 

samfunnsliv (s. 150). 

Den forskning som lyfts fram ovan om levnadsvillkor och här om synen på 

personer med de aktuella funktionsnedsättningarna antas i viss mån också kunna 

bidra med förståelse kring vilka förutsättningar för självbestämmande personer 

med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning ges även inom 

ramen för stöd. Detta, då med särskild inriktning på personalens arbets- och 

förhållningssätt, fokuseras under nästa rubrik.  

2.4.3. Inom ramen för stöd 

Självbestämmande är avgörande för livskvalitet. Vicente m.fl. (2020) som kopplar 

sitt arbete till Funktionshinderkonventionen, framhåller att värdet av 

självbestämmandet är väl bekräftat vid det här laget. De diskuterar personers 

möjlighet till självbestämmande både i förhållande till samhället i stort och inom 

ramen för sitt stöd eller hemmet:  

… opportunities to engage in self-determined actions both at home and 

in the community stand as key components in self-determination 

promotion seems undeniable, in the light of the presented results (s. 10).  

Författarna framhåller också att mer hållbara och skräddarsydda möjligheter för 

personerna att utöva självbestämmande är precis vad personal frågar efter för att 

kunna göra skillnad och uppnå mål om självbestämmande. 

Studier som fokuserar eller tangerar personens självbestämmande inom ramen för 

stöd konstaterar ofta att personalens bemötande är betydelsefullt (se exempelvis 

Berlin Hallrup, 2019; Bigby m.fl, 2009; Tideman & Svensson, 2013; Wennberg & 

Kjellberg, 2010). I forskningen berörs förhållningssätt och bemötande oftare än 

förtydligande av stöd och erbjudandet av AKK för att personen utifrån sin 

funktionsnedsättning ska förstå, göra, välja och kommunicera sin vilja och på så 

vis utöva självbestämmande. Ett exempel på detta är Lövgrens avhandling (2013). 
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I den går att följa hur personer med funktionsnedsättning villkoras i sin vardag 

och sin vuxendom just av personalens uppfattning om vilka de är och ska vara 

både i fråga om att behöva stöd och att vara vuxna. Jormfeldts (2016) studie 

bjuder på en liknande bild fast med siktet inställt på äldre personer med 

intellektuell funktionsnedsättning:  

Självbestämmandet är begränsat för brukaren och det är ofta personalen 

som fattar beslut även i de frågor som rör basala och ibland triviala 

vardagsaktiviteter och projekt. Personalen styr inte bara vad som blir 

möjligt att genomföra utan också hur det ska utföras. (s.209-210) 

Olin och Ringsby Jansson (2009) lyfter fram hur personalens sätt att förhålla sig 

och arbeta i de så kallade allmänna utrymmena i gruppbostäder resulterar i olika 

förhållningssätt varav ett av dem tolkas som restriktivt. Personerna som har stöd 

förväntas bete sig på bestämda sätt, av personalen ansedda som tillbörliga. I sin 

analys ser även Olin och Ringsby Jansson (2009) att personalens förhållningssätt 

går att dela in i teman som speglar dels en ideologisk grund där personalen håller 

distans och är formell, dels en kollektiv där personalen gärna ser att man är 

tillsammans, värderar trygghet och själva är närvarande samt en pragmatisk där 

de inte är närvarande på samma vis utan finns där när så behövs. 

Kåhlin m.fl. (2016) lyfter fram hur äldre personer med intellektuell 

funktionsnedsättning begränsas i möjligheter att välja och på så vis kontrollera sin 

tillvaro inom ramen för sin insats, i det här fallet insatsen gruppbostad:  

The study shows that choice and control are restricted by the interplay 

between this environment and age-related physical and psychological 

functional decrease (s. 22) 

Andra exempel är en tysk studie om daglig verksamhet som beskriver hur 

självbestämmandet inte fokuseras (Munde & Vlaskamp, 2019). Enligt Byhlin och 

Käcker (2018) som undersökt hur personer i skyddat arbete eller daglig 

verksamhet ser på sin möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka, beskriver 

personerna att de inte ges tillfälle till detta.  

Vissa forskare använder ordet paternalism när de beskriver hur personer bemöts 

eller hur deras stöd formas och utförs. Personalen fattar beslut åt personerna eller 

påverkar dem i deras beslut och sätt att leva. Allt sker i välvilja men personalens 
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förhållningssätt bidrar inte till självbestämmande (Giertz, 2012; Jarhag, 2011; 

Lövgren, 2013; Tideman & Svensson, 2013). Här är det även relevant att 

uppmärksamma hur forskningen på området visar att personerna som har stöd 

också ofta har personalen som sina närmaste och ibland enda relationer (se 

exempelvis Bigby, 2008; Umb-Carlsson, 2005). Bigby (2008) som studerat 

personer med intellektuell funktionsnedsättnings sociala liv efter utflytten från 

institution skriver att upp till 62 procent av de boende inte hade kontakt med 

någon utanför gruppboendet.  

Mansell och Beadle-Brown (2012) beskriver hur personens självbestämmande kan 

förstås utifrån personalens situation (i gruppbostad). Personalen har inte alltid den 

utbildning de behöver. De är ganska utlämnade till sig själva och detta resulterar 

i ett stöd som innebär att de gör mycket åt personerna i stället för att personerna 

är med och gör saker, och det mönstret gäller särskilt personer med mer 

omfattande behov av stöd. Personerna som har stöd ”…sitter mest, står, vandrar 

planlöst omkring” (s. 14, min översättning). Ett återkommande tema i forskning 

och litteratur inom området är också de dilemman som kan uppstå i LSS-

utförandet eller allmänt där personer står i beroende (Finlay m.fl., 2008; Giertz, 

2012; Ineland m.fl., 2019; Lewin, 2011; Silfverberg, 2007). Som Ineland m.fl. 

(2019) sammanfattar det handlar det om att  

Det försätter professionella i en utmanande situation. Bland annat 

behöver de hantera frågan ifall de ska eller inte ska uppmärksamma olikhet 

och avvikelse, då båda valen potentiellt har negativa följder för enskilda 

individer med intellektuell funktionsnedsättning (s. 50). 

Finlay m.fl. (2008) beskriver personalens sätt att arbeta som avgörande för den 

maktobalans som finns inbyggd i stödrelationer (Hasenfeld, 1987).  

Frågan om dilemman bör också ses ifrån personens håll, vilket inte är ett lika 

starkt tema i forskningen, men som dock uppmärksammas i forskning om 

genomförandeplaner och liknande. I dessa studier anförs rätten till delaktighet 

och möjlighet att påverka planeringen av den egna insatsen (se exempelvis 

Hedlund, 2014; Loumann, 2013). Dessa planer ska enligt styrdokument och 

vägledningar (se avsnitt 2.3) bidra till personens inflytande över sin insats 

(Socialstyrelsen, 2015). Genomförandeplanerna visar sig dock ha en mångtydig 

betydelse (Breimo, 2016; Egard m.fl., 2016; Hedlund, 2014; Loumann, 2013). 
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Egard m.fl. (2016) konstaterar att planerna kan bidra till att personen ställs i fokus 

men att de inte garanterar att personen ges mer plats och mer att säga till om. 

Tvärtom problematiseras den tillit som planer av olika slag visas. Exempel på de 

problem som kan ses i praktiken kan hämtas från Talmans (2018) studie där hon 

konstaterar att: 

Notes about Personal factors, such as habits and personal preferences, 

were seldom documented, even though the IPs in the municipality have a 

section where personal factors should be written down (s. 50). 

Langehammer m.fl. (2013) beskriver hur planer kan präglas av ett “effektivitets-

tänk” och vara grundade i perspektiv som fokuserar kostnadseffektivitet. 

Hedlund (2014) beskriver vidare hur genomförandeplaner kan bidra till likriktning 

och minskat individfokus, vilket även Jarhag (2001) pekar på. Loumann (2013) 

som konstaterar detsamma lyfter även fram hur likriktning också kan inbegripa 

kravet på att bättre kontrollera sig själv och att fungera som medborgare. 

Loumanns (2013) studie av motsvarigheten till genomförandeplaner visar dels att 

professionella har olika syn på syftet med dem (ofta att de syftar till annat än 

personens behov och vilja) och dels att dessa planer tvingar personen att förhålla 

sig till sitt liv och sin framtid på ett sätt som vi andra inte måste. Breimo (2016) 

pekar på personernas planer ofta skrivs av personal, utan personernas medverkan 

och möjlighet att påverka sin plan. Exemplet om självkontroll synliggör frågan 

om rådande diskurs på området, som Ineland (2007) menar präglar det sätt på 

vilket stöd till målgruppen byggs upp, prioriteras, organiseras och utförs.  

Vesala m.fl. (2014) lyfter fram att personal kan känna sig osäker i sin yrkesroll i 

och med det ökade självbestämmandet för personerna, och att det inte är säkert 

att alla bland personalen ens tycker att det är rätt eller bra att personer med de 

aktuella funktionsnedsättningarna ska bestämma så mycket själva. Att personalens 

sätt att arbeta och förhålla sig är av central betydelse påpekas också av Lewin 

(2011) som lyfter fram behovet av ständig individuell hänsyn, av personalens 

bedömning från fall till fall. 

2.4.4. Förtydligat stöd  

Tidigare studier visar att en koppling mellan arbetet med genomförandeplaner 

och förtydligande av stöd samt erbjudande av AKK är sällsynt. I de fall en sådan 
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koppling identifieras framhåller forskarna behovet av att öka personens möjlighet 

till delaktighet och genom erbjudandet av AKK (Egard m.fl., 2016; Talman m.fl., 

2017). Också Loumann (2013) framhåller betydelsen av ett förtydligat stöd 

kopplat till arbetet med planer av olika slag och menar att intentionen om 

självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning kan 

realiseras med hjälp av hjälpmedel (här förstått som kommunikationshjälpmedel). 

Forskning kring självbestämmande som mer uttryckligt riktar in sig på 

förtydligande arbete och erbjudande av AKK för att personen ska kunna förstå, 

göra, välja och kommunicera sin åsikt, tyder på att det inte är så frekvent 

förekommande. Precis som Widerlund (2007) skriver är många i personalen 

fokuserade på delar som lyhördhet, tiden etc. Finlay m.fl. (2008) konstaterar 

allmänt att personalen förlitar sig på användandet av verbalt språk, vilket de 

beskriver som för komplext för personerna som har stöd. Bland forskning som 

trots allt fokuserar personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras 

behovet av exempelvis AKK pekar flera på betydelsen av detta och behovet av 

att det (se exempelvis Gustafsson m.fl 2013; Kjellberg, 2002; Kjellberg & 

Hagberg, 2015; Jormfeldt 2016; Kåhlin m.fl. 2015;2016; Söderström m. fl. 2019). 

Jormeldt (2016) framhåller också kopplingen mellan personalens kompetens 

kring att förtydliga och konkretisera kommunikationen och personens 

självständighet, här sett utifrån möjligheten att utöva självbestämmande: 

Greater communication skills among staff can be viewed as a step on the 

path toward greater autonomy for the residents (s. 8).  

En del forskning kring förtydligande av personernas stöd kommer från 

autismspektrumområdet. Till exempel Mesibov m.fl. (2004) och Mesibov och 

Shea (2009) beskriver och undersöker TEACCH-programmet. TEACCH står för 

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children och 

handlar om att förtydliga information och kommunikation via en visuellt 

förtydligad miljö och pedagogik och på så vis möjliggöra för personen att kunna 

förutse, förbereda sig, välja och kommunicera men även ta egna initiativ.  

Ett annat ”program” eller en modell som utvecklats och beforskats är Active 

Support (Mansell & Beadle-Brown, 2012; Mansell m.fl., 2013). Mansell och 

Beadle-Brown (2012) beskriver hur målet är att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning ska erhålla en aktiv och meningsfull vardag som utgår från 
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aktiviteter och relationer som personen själv väljer utifrån eget intresse. Att vara 

delaktig ses som en möjlighet till att också kunna påverka. När det gäller Active 

Support understryks, liksom i den här studien, betydelsen av att ta hänsyn till 

funktionsnedsättningen och anpassa utförandet av stödet utifrån personens nivå 

av fungerande. Active Support innefattar förtydligande med hjälp av alternativ 

och kompletterande kommunikation vid behov, i modellen uttryckligt kopplat till 

val. Det sociala, mötet, bemötandet och relationen betonas: 

Through the disposition of their social interaction, they (personalen, min 

kommentar) reinforce either client engagement in meaningful activity or 

passivity and inactivity. They shape client behaviour by the feedback and 

reinforcement they provide (Mansell & Beadle-Brown, 2012, s. 13-14). 

Forskarna framhåller att möjligheten att införa och upprätthålla Active Support 

är avhängig chefen för verksamheten. Det är avgörande att denne stödjer, 

intresserar sig för och föregår med gott exempel gällande arbete och 

förhållningssätt gentemot personen som har stöd.  

Active Support sägs kunna minska behovet av ”positive behaviour support” 

(Ockenden m.fl., 2014), alltså minska utmanande eller utåtagerande beteenden 

från personerna så att positiv förstärkning av vissa beteenden inte behövs. 

Utgångspunkten att vi människor, här sett till personerna som har stöd, mår och 

fungerar bättre om det finns möjlighet att förstå och kunna påverka det man är 

med om återkommer även i Socialstyrelsens text om att förebygga utmanande 

beteenden (Socialstyrelsen, 2016b). Ur detta perspektiv kan ett stöd som främjar 

personens möjlighet att delta och påverka sin situation – att utöva 

självbestämmande - också ses som hållbart och i en mening effektivt i längden.  

En skillnad mellan TEACCH och Active Support är att det förstnämnda 

programmet i betydligt högre utsträckning betonar personens behov av att stödet 

förtydligas även om förtydligat stöd också kan tolkas in i beskrivningar av Active 

Support (Mansell & Beadle-Brown, 2012). En likhet mellan programmen är de 

betonar det positiva, bygger på styrkor och på att anpassa kravnivån så att 

personen slipper misslyckas eller bli bemött med aversiva metoder. 

Ytterligare en variant av en stödjande modell, dock inte lika tydligt inriktad på 

förtydligande av stöd eller behovet av AKK, är det som kallas Supported Decision 
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Making, SDM, som vuxit fram under senare decennier och av vissa också kopplas 

till Funktionshinderkonventionens tredje och tolfte artikel (Blanck & Martinis, 

2015; Browning m.fl., 2014; Kohn m.fl., 2012; Shogren m.fl., 2017; Werner, 2012). 

Supported Decision Making beskrivs å ena sidan som något som i högre grad 

borde ersätta företrädarskap och å andra sidan som något som kräver en trygg 

relation och person att ha bredvid sig då beslut ska fattas. Blanck och Martinis 

(2015) pekar på risken med att i för hög grad lämna över beslut till företrädare. 

De menar att det gör att personer kan ”förlora sin rätt att göra val gällande var de 

ska leva, vad de ska göra under dagen…” (s. 24, min översättning). Vad som ändå 

är tydligt är att syftet är att skapa förutsättningar för att personen ska kunna 

utkräva rätten till självbestämmande och att detta självbestämmande ska räknas 

även om personen behöver stöd då det utövas.  

Browning m.fl. (2014) beskriver en skillnad mellan ”support with decision” eller 

“supported decision making” varav det senare beskrivs av Kohn m.fl. (2012) som 

att det  

…empowers individuals with cognitive challenges by ensuring that they 

are the ultimate decision-maker but are provided support from one or 

more others, giving them the assistance they need to make decisions for 

themselves (s. 1112). 

I Sverige används den typ av utarbetade ”program” eller modeller som beskrivs 

ovan i begränsad utsträckning men att stödet ska förtydligas genom alternativ och 

konkretiserad kommunikation är vedertaget och ofta beskrivet som Alternativ 

och Kompletterande Kommunikation, AKK (se avsnitt 1.3. Se även Backman 

m.fl., 2015; Gustafsson 2013; Gustafsson m.fl., 2013; Jormfeldt, 2016; Kjellberg 

& Hagberg, 2015; Talman, 2018).  

Backman m.fl. (2015) skriver om AKK att  

När det gäller metoder för att öka samtalsrelaterade kommunikativa 

färdigheter framkommer det att AKK kan rekommenderas vid olika typer 

av funktionsnedsättningar och åldrar. Både hög- och lågteknologisk AKK 

rekommenderas och visar sig ge positiva förändringar på förmågan att 

delta i ett samtal både direkt efter interventionen och vid uppföljning (s. 
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Förtydligandet genom att exempelvis bilder, saker och tecken används är delvis 

inspirerat av TEACCH (Alsterdal m.fl., 2010). Att använda och erbjuda 

personerna AKK i någon form är också ett av de få arbetssätt som kan beskrivas 

som beprövat (Backman m.fl., 2015).  

Gustafsson m.fl. (2013) har arbetat fram det de kallar Pedagogiskt Arbets- och 

Förhållningssätt, PFA, som enligt författarna själv inspirerats av förtydligande 

pedagogik av Tranquist och Falkmer (2000). Gustafsson m.fl. (2013) kopplar, 

med hänvisning till Antonowsky (2005) samman personens möjlighet att förstå 

och hantera med att kunna utveckla en känsla av sammanhang (KASAM) den 

som enligt Antonovsky (2005) också är avgörande för vår hälsa och nivå av 

fungerande. Ytterligare någon som gör en koppling mellan KASAM och 

självbestämmandet är Nygren (2020) som framhåller Antonovskys idé och detta 

att verka för personens möjlighet att få en känsla av sammanhang som redskap 

på vägen mot självbestämmandet. 

Ett exempel på förtydligande arbetssätt för att bistå personer i behov av ett 

konkretiserat stöd är en så kallad samtalsmatta, ett slags bildstöd i mattform som 

man kan sitta eller ligga vid eller allmänt ha framför sig för att kommunicera med 

stöd av bilder. Flera exempel kommer från skolan eller som i Hallbergs m.fl. 

(2013) artikel från arbete med personer med Huntingtons Syndrom. Den artikeln 

påvisar ökad effektivitet i kommunicerandet för alla inblandade. I England har 

Stewart m.fl. (2018) utvärderat personers erfarenheter av att använda så kallade 

“Talking Mats”. De visar att användningen av samtalsmattorna kan utjämna 

maktobalansen mellan personen och personal, genom ökade möjligheter för 

personen att kunna förstå och kommunicera.  

2.5. Kunskapsluckor 

Personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning vars 

förutsättningar för självbestämmande, sett utifrån om och hur stödet och 

omgivningen anpassas, står i fokus i den här avhandlingen, har inte 

uppmärksammats i hög utsträckning tidigare (Gjermstad & Fjaeterun, 2018, 

Mietola m.fl. 2017; Söder, 2005). Mietola m.fl. (2017) skriver att: 

Considering the drive towards empowerment of disabled people within 

disability studies, we have been astonished by the fact that people with 
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profound intellectual and multiple disabilities (henceforth PIMD) are 

virtually missing from key theoretical and methodological discussions, as 

well as from empirical studies in the field. (s. 264) 

Den här avhandlingen bidrar till att ställa dessa personer i fokus samt fylla 

kunskapsluckor som finns särskilt när det gäller om och hur dessa personer rent 

praktiskt, och konkret ges förutsättningar att utifrån sina funktionsnedsättningar 

kunna fatta de vardagliga beslut de flesta av oss är vana att ha makt över. Vehmas 

och Mäkelä (2009) beskriver hur funktionshinderforskning ofta har sociologisk 

grund vilket gör att den här avhandlingen, med sitt uttalade fokus också på det 

praktiska, kan utgöra ett bidrag. Med hänsyn till att de genomförandeplaner som 

personer med LSS-insats ska erbjudas ska bidra till personens inflytande över sitt 

stöd (Socialstyrelsen, 2015), till att dessa planer och liknande inte fokuserats 

nämnvärt i tidigare forskning och att den forskning som ändå finns konstaterat 

att planer av olika slag inte med självklarhet bidrar till detta inflytande (Egard m.fl. 

2016), anser jag det relevant att den här avhandlingen inbegriper 

genomförandeplaner i sitt fokus och på så via kan bidra med ytterligare kunskap 

om genomförandeplaners betydelse. I svensk forskning slutligen, kallas personen 

som har stöd ofta brukaren, vilket inte är konstigt då detta begrepp förekommer 

i direktiv och policys. Mitt val att inte använda det begreppet i den här 

avhandlingen, utan i stället kalla personen som har stöd för just personen, menar 

jag är i sig är ett bidrag som ger möjlighet till reflektion om innebörden och 

eventuella konsekvenser av benämningar på de personer som har stöd.  
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3. Teoretisk ram 

3.1. Inledning 

Makt beskrivs ofta som ett svårfångat, mångtydigt och laddat fenomen, ofta i 

form av att en person har makt över en annan, i form av över- och underordning 

(Bryman, 2011; Lukes, 2004; Pansardi, 2012). Denna form av makt är både aktuell 

och relevant i den här avhandlingen då jag studerar personer som är beroende av 

sin personal för att klara det mest grundläggande i vardagen (Grunewald & 

Leczinsky, 2001). Relationer mellan personer som behöver stöd och de som utför 

stödet innefattar generellt en maktobalans (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; 

Silfverberg, 2007) vilken aktualiserar maktfrågan som över- och underläge. Det 

finns dessutom en historia av övergrepp och förmynderi på det här området 

(Grunewald, 2015; Engwall, 2000; Lewin, 1998). 

Måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning innebär i olika grad 

att personerna inte självklart förstår, kan göra saker själva och/eller kommunicera. 

Det gör det även relevant tala om makt att kunna i den här avhandlingen. Pansardi 

(2012) beskriver detta som en variant av makt som inte måste vara lika laddad 

som den som bygger på att en person har makt över en annan. Även Silfverberg 

(2007) berör makt i form av att kunna, eller snarare att välja att göra, utifrån hur 

personal använder sin makt. Dessa resonemang ligger nära diskussioner om 

bemyndigandet av personen och om empowerment vilket är ett begrepp som 

handlar om mer än den enskilde individens makt i och över den egna situationen. 

Empowerment omfattar både den individuella nivån – makt i det egna livet - och 

ett samhälleligt perspektiv om förändring på strukturell nivå som nödvändig för 

att förbättra situationen för marginaliserade grupper i stort (Askheim, 2007).  

I det här kapitlet redogör jag för och presenterar först den teori jag tar till hjälp 

för att bättre förstå och beskriva personens mer konkreta förutsättningar att utöva 

självbestämmande inom ramen för sin LSS-insats - handlingsteori och framför 

allt det för teorin centrala begreppet praktisk möjlighet (Nordenfelt, 1994; 2000; 

2003; 2007). Därefter presenteras teori om positionering (Harré & Langenhove, 

1991; Harré m.fl., 2009), som jag tar till hjälp för att nå fördjupad förståelse och 

kunna beskriva hur personal förhåller sig till och positionerar sig i förhållande till 
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personen, främst sett utifrån vilket förhandlingsutrymme (av sin position) som 

detta ger personen som har stöd.  

3.2. Handlingsteori 

Teori om handling kopplas i stor utsträckning till hälsa och livskvalitet. Hälsa och 

funktionsförmåga beskrivs av Nordenfelt som en förutsättning för handling 

(Nordenfelt, 2000). Han beskriver hälsa och funktion som nära sammanbundna 

och som varande i samspel men att de skiljer sig åt på så vis att den som känner 

smärta, förknippat med ohälsa, på något vis påverkas negativt i fråga om funktion, 

medan den som har en funktionsnedsättning inte nödvändigtvis behöver göra det. 

Även om kopplingen till hälsa är tydlig i Nordenfelts texter om handlingsteori 

beskriver han teorin som relevant även utanför området sjukvård och hälsa: 

The concepts to be used here are not medical, nor are they simply 

biological; they do not, with the exemptions of some of the concepts of 

impairment, belong to natural science. They are concepts belonging to the 

humanities and social sciences (Nordenfelt, 2003, s. 1076).  

Nordenfelt (2007) målar upp en bild av hur komplex en handling är och kan vara. 

Den bilden understryker hur mycket som ska stämma och finnas på plats för att 

en handling ska bli av: 

Apart from a bodily movement, a mental action, or an omission, there are 

many aspects of the external world that must be in order. The external 

world must provide the opportunity for the action to take place. And for 

the necessary bodily movement or mental action to occur, the person must 

have the ability to perform it. (s. 35).  

Detta att kunna handla, att ha förutsättningar för det ses här i ljuset av personer 

med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning och deras 

möjlighet att, utifrån funktionsnedsättningarna, förstå, kunna göra (på sitt vis), 

välja och kommunicera sin vilja och på så vis utöva självbestämmande – en 

rättighet också för dessa personer (Funktionshinderkonventionen, artikel 3; LSS 

6§).  
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En för avhandlingen särskilt relevant del i Nordenfelts handlingsteori är 

begreppet praktisk möjlighet. Som framgår av citatet ovan innefattar och 

förutsätter praktisk möjlighet både tillfälle och förmåga att handla, exempelvis att 

ha utrymme för och hinna handla, och att kunna göra, välja och kommunicera. 

Praktisk möjlighet används också som ett mer empirinära analysverktyg i 

avhandlingsarbetet. 

Nordenfelts resonemang om möjligheten att påverka de olika komponenterna 

som ingår i det som kan bidra till den praktiska möjligheten (Nordenfelt, 1993) 

tolkar jag som relevant i den här avhandlingen: 

One can influence the course of action of a particular person by acting 

upon one or more of the components of the practical syllogism, and one 

can act upon various combinations of them (s.3)  

Detta för att Nordenfeldts teori ligger i linje med att en persons nivå av 

fungerande, här sett till funktionshindret, ses i relation till omgivningen, ett synsätt 

som präglar svensk funktionshinderpolitik (Grönvik, 2011) - och med tanken om 

att stödet till personerna ska anpassas och främja deras förmåga att leva så 

självständigt som möjligt (Funktionshinderkonventionen, artikel 1; LSS 7§)). 

Slutligen kopplar resonemanget också till mitt sätt att se på självbestämmande 

som något som ska räknas och kan uppnås även om det utförs med stöd (se rubrik 

1.1.1).  

Nordenfelt (2007) skriver vidare att förmåga och tillfälle relaterar till varandra, att 

frågan är vilka anpassningar som kan “möjliggöra för en person att göra 

någonting?” (s. 36, min översättning). Detta motiverar handlingsteorins plats i en 

LSS-kontext där personalen ska respektera personens självbestämmande och 

främja dennes tilltro till sin förmåga att kunna leva så självständigt som möjligt 

(LSS, 6 och7§). Det ultimata läget för att en handling ska äga rum är att den 

praktiska möjligheten finns eller skapas. Praktisk möjlighet behöver finnas för att 

det ska gå att tala om ett handlingsutrymme som i sig öppnar upp för alternativ(a) 

sätt att uppnå ett mål, eller åstadkomma en handling (Nordenfelt, 2000). Personer 

med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning kan exempelvis 

ges (ökad) förmåga genom ett förtydligat stöd/AKK (Mesibov & Shea, 2009; 
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Nordlund & Söderman, 2005). Utöver det kan personalens övriga agerande, som 

att se och höra personen och beakta vad hon eller han uttrycker eller tar initiativ 

till, ses som exempel på att personen också ges tillfälle att agera.  

Nordenfelt (2007) skiljer på interna och externa förutsättningar för handling. 

Interna avser det som finns inom eller hos personen, den egna funktionen eller 

förmågan. Externa, som är det som främst fokuseras i det här avhandlingsarbetet 

(se rubrik 1.2.4), är det som sker utanför personen, de förutsättningar som 

personalen, och organisationen, skapar.  

Om man fördjupar sig ytterligare kring frågan om förmåga och tillfälle, den 

praktiska möjlighetens två delar, så skriver Nordenfelt (2007) att de är 

flerdimensionella begrepp: 

One can have more or less of an ability, and an opportunity can be more 

or less adequate (s. 35). 

Nordenfelt tar en chaufför som exempel, som kan köra bil bättre eller sämre, men 

ändå köra. En tennisbana kan vara i bättre eller sämre skick, men det går ändå att 

spela tennis där. Om en person sägs vara förmögen att agera så gäller det under 

specifika omständigheter. Bland Nordenfelts (2007) exempel finns John som kan 

vara förmögen att ro en båt om det är lugnt på sjön men inte om det stormar och 

vågorna går höga. Tennisplanen är ett tillfälle för en tennisspelare om hon eller 

han är tränad och kan spela tennis men inte på samma vis för den som inte kan 

något om tennis.  

Nordenfelt (2007) gör alltså en distinktion mellan standardomständigheter och 

rimliga omständigheter (”standard and resonable circumstances”, s. 37) som även 

den är särskilt relevant för avhandlingens fokus. Översatt till LSS-kontext kan 

standardomständigheter antas vara att personen kan, av sig själv och för att hon 

eller han har en insats. Rimliga förutsättningar skulle kunna innebära att, sett till 

funktionsnedsättningarnas innebörd, att hänsyn även tas till hur stödet utförs (se 

även Lewin, 2011), att det anpassas individuellt och, om personen behöver, 

innehåller den form av förtydligande och AKK som beskrivs nödvändiga för 

många personer med de aktuella funktionsnedsättningarna (Gotthard, 2002; 

Nordlund & Söderman, 2005). Det går inte, menar Nordenfelt, att ta för givet vad 

så kallade normala omständigheter är utifrån en specifik person och situation 
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vilket ligger väl i linje med den individuella hänsyn personer som har stöd ska 

visas (LSS, 7§). 

I handlingsteori ges även personens avsikt en stor betydelse. Nordenfelt (2000) 

beskriver också hur en person, för att uppbåda en avsikt, och välja att agera, 

behöver tro om sig själv att det ska gå. Genom avhandlingens fokus på 

personalens arbets- och förhållningssätt som en stor del i de förutsättningar 

personerna som har stöd ges att utöva självbestämmande, och genom svårigheten 

att utröna om och i så fall vilken avsikt personen eventuellt har, används inte delen 

av teorin om avsikt i någon högre omfattning. Jag tangerar den i diskussionen av 

de olika resultatkapitlen i samband med de resonemang jag för om det som sker 

eventuellt kan främja eller hämma personens tro om sig själv och sin förmåga, 

men jag tar inte upp den med direkt sikte på själva avsikten.  

Som nämnts ovan används framför allt begreppet praktisk möjlighet som 

analysverktyg men även delar av teorin som handlar om att bli given rimliga 

förutsättningar för att kunna handla (utöva självbestämmande) samt uppbåda 

ovan nämnda tro på den egna förmågan – alla tänkta att bidra till mina möjligheter 

att identifiera relevant information liksom ge vidgade perspektiv på avhandlingens 

resultat. Jag tar handlingsteorin till hjälp framförallt för att belysa personalens 

görande för att personen som har stöd ska kunna handla, eller agera, här sett som 

väg till eller förutsättning för självbestämmande.  

3.3. Positioneringsteori 

För att förstå och kunna diskutera det empiriska materialet utifrån framför allt 

personalens sätt att förhålla sig till och bemöta personen, tar jag hjälp av 

positioneringsteori (Harré & Langenhove, 1991; Harré m.fl., 2009): 

Position theory is a contribution to the cognitive psychology of social 

action. It is concerned with revealing the explicit and implicit patterns of 

reasoning that are realized in the ways that people act towards others 

(Harré m.fl., 2009, s. 5).  

Positioneringsteorin utvecklades i förhållande till frågan om marknad och hur 

olika varor konkurrerar med varandra. Sättet att tänka kan också kopplas till den 

militära tanken om att positionera sig i förhållande till fienden (Harré & 
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Langenhove, 1991). Harré och Langenhove hänvisar till Hollway (1994) som 

introducerade den här versionen av positioneringsteori inom socialvetenskapen. 

Enligt Harré och Langenhove har Hollway beskrivit det som att människor står 

och ställer sig i relation till varandra likt objekt och subjekt. Vidare att hur 

människor agerar, och står och blir ställda i relation till varandra påverkas av och 

kan säga något om rådande diskurs(er).  

Om handlingsteori som beskrivs ovan bidrar med perspektiv på personalens mer 

praktiska görande i utförande av personens LSS-insats, bidrar 

positioneringsteorin till den här avhandlingen genom att synliggöra och ge 

perspektiv på personalens sätt att förhålla sig till och bemöta personen som har 

stöd. Dessa två olika delar av personalens praktik som antas kunna spegla, prägla 

och även delvis förklara varandra – och båda sett utifrån frågan om vilka 

förutsättningar för självbestämmande personerna ges. 

Positionering (från personalens sida) kan ses utifrån hur personal ser på och 

förhåller sig till - positionerar sig i förhållande till - personen men också hur de 

positionerar personen i fråga. I min analys och diskussion avses och fokuseras 

främst den position som personal ger sig själva i förhållande till personen som har 

stöd, exempelvis om det framstår som att de vill och ser sig som en som ska stödja 

henne eller honom till självständighet eller en som ska se till att hon eller han får 

det som står i beslutet om insats. Det förekommer dock, eller kan också ses 

indirekt, att det som identifieras betraktas utifrån hur personal positionerar 

personen som har stöd. Valet att mest frekvent rikta in blicken på personalens 

sätt att positionera sig följer i spåren av valet att fokusera personalens arbets- och 

förhållningssätt, vilket i sin tur grundas på personens beroende av stöd och 

personal (Grunewald & Leczinsky, 2001).  

Ett särskilt relevant begrepp med tanke på avhandlingens syfte är begreppet 

förhandlingsutrymme, eller utrymme att förhandla sin position (Harré & 

Langenhove, 1991). Att kunna förhandla sin position är inte självklart för 

personen i och med hennes eller hans funktionsnedsättning, personens beroende 

av personalen för att klara det mest grundläggande (Grunewald & Leczinsky, 

2001) och den ojämlikhet stöd-relationer i allmänhet innefattar (Hasenfeld, 1987). 

Som Harré & Langenhove (1991) understryker är relationer sällan jämlika men i 

LSS-kontexten är de av ovan nämnda skäl särskilt utsatta och komplexa (Lewin 
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2011). De mer jämlika förhållanden som förutsätts bland de exempel som ges i 

positioneringsteori är alltså inte direkt översättbara till en LSS-kontext men äger 

ändå, eller just därför sin relevans: 

First people will differ in their capacity to position themselves and others, 

their mastery of the techniques so to speak. Secondly, they will differ in 

their willingness or intention to position and be positioned. Thirdly, they 

will also differ in their power to achieve positioning acts (s. 406).  

Resonemanget är av hög relevans för LSS-kontexten, med tanke på den 

komplexitet som frågan om personernas självbestämmande innefattar, 

exempelvis att det inte är lätt att bedöma var gränsen för självbestämmandet ska 

gå (Lewin, 2011), och att personal ska främja personernas självbestämmande 

(LSS, 7§) och samtidigt, vilket kan bli aktuellt på grund av 

funktionsnedsättningarnas innebörd och den nedsatta beslutsförmågan, ta ansvar 

för att de inte far illa (SOSFS 2011:5). 

Ett annat sätt att se på förhandlandet av position är de olika ordningar av 

positionering som författarna beskriver: en första, andra eller tredje ordningens 

positionering. Den första ordningen är direkt och pågår i stunden, ofta omedvetet, 

för att människor behöver och vill placera sig i förhållande till varandra. Den 

andra ordningens positionering uppstår om en av parterna protesterar mot den 

första ordningens positionering, alltså inte accepterar eller nöjer sig med den 

position hon eller han ges. Den tredje ordningens positionering består av att en 

av parterna pratar med någon annan om den andre och på så vis avser att påverka 

dennes position, eller sin egen. I förhållande till min analys och diskussion utgör 

alla tre ordningarna relevanta och intressanta perspektiv på frågan om hur 

personal förhåller sig till och agerar gentemot personerna som har stöd samt hur 

dessa ges, eller inte, utrymme att förhandla sin position.  

Harré och Langenhove (1991) redogör för flera olika ”typer” av positionering (s. 

395). Dessa beskrivs som motpoler och som kopplade till frågan om makt; 

...powerful or powerless, confident or apologetic, dominant or submissive, 

definitive or tentative and so on (s. 395).  
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Författarna är tydliga med att det som föreslås i deras text kan uppfattas 

annorlunda och finnas i andra former i andra sammanhang, vilket gör teorin mer 

flexibel och användbar som jag ser det.  

Harré och Langenhoves (1991) ger exempel på flera olika distinktioner att 

använda sig av vid analys. Jag följer inte dessa fullt ut i min analys eller diskussion 

men anser dem beskrivande för hur teorin kan användas och vara till hjälp. 

Distinktioner görs mellan den första och andra ordningens positionering som 

berörts ovan. En annan distinktion är den som görs mellan ”performative and 

accountative positioning” (s. 397), vilken kopplas till en tredje ordningens 

positionering då eller om en av parterna pratar (om den andre) med någon annan. 

I detta pratande om personen (den som inte är med) sker ny positionering, vilken 

äger sin relevans kopplat till personernas beroende av personal och deras historia 

av att stöd vilar på en paternalistisk grund (Tideman & Strandberg, 2018). En 

tredje distinktion handlar om ”moral and personal positioning” (s. 397). Moralisk 

positionering handlar om roller och funktioner (exempelvis att vara personal) och 

personlig positionering om sådant som mer rör och utgår ifrån personen själv: 

It is often sufficient to refer to the roles people occupy within a given 

moral order or to certain institutional aspects of social life to make actions 

intelligible and to understand the positions that people take (s. 397).  

Det kan vara svårt att hålla isär om personal agerar utifrån sin roll (som personal) 

eller den person de är, särskilt i en LSS-kontext där utförandet av personens stöd 

rör dennes vardag. Vardag som fenomen är något vi alla har en relation till, och 

vi delar djupt rotade idéer om vad den “är”, vilket kan utmana professionaliteten 

(Ellergård & Wihlborg, 2001). Därför är det intressant för min analys att personer 

som har stöd möter personal som kan positionera sig både utifrån sin roll som 

personal och sig själv som person. Precis som Bryman (2011) och Ellergård och 

Wihlborg (2001) pekar på möjligheten att spåra maktuttryck och strukturer i 

vardagen pekar Harré m.fl. (2009) på förekomsten av positionering och dess 

betydelse just i människors vardag:  

Positions are clusters of beliefs about how rights and duties are distributed 

in the course of an episode of personal interaction and the taken-for-

granted practices in which most of these beliefs are concretely realized. 
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Positions are more often than not simply immanent in everyday practices 

of some group of people (Harré m.fl., 2009, s. 9).   

Den här avhandlingen och dess forskningsfrågor fokuserar som sagt på det som 

sker i vardagen, det grundläggande och vardagliga inom ramen för LSS-insatser 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns alltså en tydlig 

vardagskoppling i kombination med det faktum att LSS-utförande innefattar ett 

stort tolkningsutrymme (Bengtsson, 2008; Bäckman 2013; Erlandsson, 2014; 

Mallander, 2015; Wolmesjö, 2009; Åström 2003), vilket inte bara kräver stort 

omdöme av den som utför insats utan också riskerar ett för-givet-tagande gällande 

vad som anses rätt, vanligt, normalt etc. (se exempelvis Ineland m.fl., 2019).  

Enligt Harré och Langenhove (1991) kan positionering av sig själv eller andra 

också ha mer eller mindre tvingande inslag. Ett exempel på milt tvång är om 

någon frågar “Hur har du haft det på sistone? (s.402, min översättning) vilket 

enligt författarna mer eller mindre tvingar individen att göra en ”själv-rapport”. 

Det är fallet även om det också finns alternativ eller sätt att komma runt ”tvånget”, 

alltså den position man ges. Jag ser positioneringsteorin och delen om de milt 

tvingande inslagen som relevant särskilt mot bakgrund av områdets historia och 

personernas tidigare ”omakt” (Engwall, 2000; Grunewald, 2015), deras position 

som användare av stöd vilken inkluderar en maktobalans (Hasenfeld, 1987) samt 

den kategorisering som fortfarande och frekvent sker kring personer med 

intellektuell funktionsnedsättning (Lövgren, 2013; Tideman & Svensson, 2013; 

Tideman & Strandberg, 2018).  

Som nämns inledningsvis används framför allt delen om förhandlingsutrymme 

också som analysverktyg i avhandlingen. Positioneringsteori kan enligt Harré och 

Langenhove (1991) med fördel användas vid analys på individnivå vilket lämpar 

sig särskilt väl för mitt empiriska material samt den inledande nivån av analysen 

och diskussionen av resultat. I den fördjupande, eller sammanfattande delen av 

diskussionen tangeras även organisatorisk nivå.  

Allra sist ska också tilläggas att också forskning positionerar människor; 

If such social science explanations involve the idea of individual persons, 

then, in accordance with above remarks, such explanations can equally 
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well be regarded as acts of positioning (Harré & Langenhove, 1991, s. 

405).  

Hur detta hanteras ankommer mig som forskare att ta ansvar för genom ständig 

reflektion kring min förförståelse och genom val av metod och tillvägagångssätt 

under analysen av insamlat material, vilket beskrivs i nästa kapitel.  

3.4. Handla och förhandla 

Sammanfattningsvis handlar valet av handlingsteori (Nordenfelt, 2000; 2003; 

2007) om att den kan bidra till fördjupad förståelse för personens mer konkreta 

förutsättningar att utöva självbestämmande inom ramen för sin LSS-insats. Jag 

använder främst begreppet praktisk möjlighet som handlar om att en person 

behöver både tillfälle och förmåga, för att kunna handla. En annan aspekt är 

tanken att en persons förutsättningar att handla måste vara rimliga, sett utifrån 

personens egen nivå av fungerande. Enligt handlingsteorin är dessa 

förutsättningar möjliga att påverka, för att främja möjligheten för personen att 

handla, eller helt enkelt ge henne eller honom handlingsutrymme, ytterligare ett 

relevant begrepp som används för att belysa personens förutsättningar för 

självbestämmande. En människas avsikt som enligt handlingsteori föregår en 

handling fokuseras inte direkt in i min analys och diskussion men däremot den 

tro om sig själv att kunna uppnå det man avser som i sig beskrivs som en 

förutsättning för att uppbåda en avsikt och välja att handla därefter. 

Positioneringsteori (Harré & Langenhove, 1991; Harré m.fl., 2009) ser jag som 

lämplig genom dess fokus på människors positionerande av varandra och det 

mandat, eller förhandlingsutrymme det kan ge att agera, bli lyssnad på och 

förhandla sin position, som följer med detta. I avhandlingen används teorin 

positionering i analysen av personalens positionerande av sig själva i relation till 

personen som har stöd. Jag uppfattar också teorin som användbar för att den 

pekar på möjligheten att milt tvinga andra genom det egna sättet att tala, vara, 

välja etc. och för att den inkluderar tanken om att positionerandet kan ha både så 

kallad moralisk grund (roll) och personlig (person).  

Tillsammans kan de båda teorierna bidra till att frågan om personens 

förutsättningar för att utöva självbestämmande kan speglas från två sidor, eller 

sett till både personalens arbets- och förhållningssätt. Vad personal gör och hur 
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de gör det, alltså förhåller sig, överlappar varandra till viss del (se rubrik 1.2.4) 

men som en grov indelning, för att bättre förstå och kunna beskriva även hur de 

speglar och präglar varandra, delas dessa delar av personalens utförande av 

personens insats upp analytiskt. Två närliggande begrepp som kan tolkas som 

uttryck för en överlappning mellan vad och hur, är begreppen handlingsutrymme 

från handlingsteorin (Nordenfelt, 2000) och förhandlingsutrymme från 

positioneringsteorin (Harré & Langenhov, 1991). Det förstnämnda har sin grund 

i tanken om att om en person ges en praktisk möjlighet, eller rimliga 

förutsättningar, så ökar hennes eller hans handlingsutrymme – här sett utifrån 

möjligheten att utöva självbestämmande. Förhandlingsutrymme avser det 

utrymme personen ges att förhandla sin position (i relation till andra, här sett som 

personalen) vilken äger sin relevans sett till den maktobalans som ligger inbyggd 

i stöd-relationer (Hasenfeld, 1987). Dessa begrepp hänger också ihop: om 

personen har en praktisk möjlighet, ett adekvat handlingsutrymme, antas det 

också kunna bidra till att hon eller han med större trolighet kan förhandla sin 

position. Sammantaget aktualiserar dessa teoretiska ramar och begrepp Olin & 

Ringsby Janssons (2006) beskrivning av självbestämmande som en process, som 

uppträder i sociala relationer, vilket är centralt i avhandlingen med dess inriktning 

på personalens arbets- och förhållningssätt.   
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4. Metod och analys 

4.1. Inledning 

I det här kapitlet presenteras först hur jag lagt upp avhandlingen, mitt 

grundläggande förhållningssätt, urval samt hur verksamheterna som ingår 

rekryterades. Efter detta presenteras de olika metoder jag använde för insamling 

av material, formen för analys och mina mer empirinära analysverktyg. Slutligen 

presenteras insamlat material samt hur jag gick till väga då det analyserades. Allra 

sist diskuteras också studiens trovärdighet.   

4.2. Fallstudie som design 

Den här studien genomfördes i form av en fallstudie (Yin, 2009). Fallen består av 

tre gruppbostäder och tre dagliga verksamheter enligt LSS (9.9 och 9.10§). I dessa 

bostäder och dagliga verksamheter har personer med måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning sin LSS-insats och i dessa genomförde jag en 

granskning av (personernas) genomförandeplaner samt observationer och 

gruppintervjuer med personal.  

En del i valet av design handlar om att säkerställa att man studerar det man avser 

eller, som Yin (2009) skriver, att undvika att stå i en situation där det man funnit 

inte relaterar till det man avsett att undersöka. Fallstudien lämpar sig om man ska 

studera något som är aktuellt och pågår (Yin, 2009) vilket är fallet när det handlar 

om förutsättningar för självbestämmande för personerna i verksamheterna. Dessa 

människors makt i form av självbestämmande i den egna vardagen är aktuell då 

de (som andra) har rätt till detta självbestämmande 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 3; LSS, 6§)). Aktualiteten handlar också 

om att de på grund av sin funktionsnedsättning har utmaningar i att förstå och 

kommunicera och behöver ett förtydligat stöd/AKK för att kunna utöva 

självbestämmande (Gotthard, 2002; Nordlund & Söderman, 2005). Vidare om att 

de är beroende av personal för att klara det mest grundläggande i sin vardag 

(Grunewald & Leczinsky, 2001) och finns i en (stöd-)relation till personal vilken 

generellt innefattar en maktobalans (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; Silfverberg, 

2007). Slutligen visar tidigare forskning att personer med funktionsnedsättning 

har mindre makt i sina liv än människor i allmänhet (se exempelvis Giertz, 2012; 
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Ineland m.fl., 2019; Olin & Ringsby Jansson, 2009; Sépulchre, 2019; Tideman & 

Strandberg, 2018; Tiettinen m.fl., 2012; Werner, 2012).  

Creswell (2013) ger en översikt över olika former av kvalitativa metodologier. I 

den beskrivs fallstudien som en möjlighet till fördjupad förståelse av det som 

studeras. Likt Yin (2009) framhåller Creswell (2013) fallstudiens lämplighet vid 

studier av något som pågår, men också när det som studeras rör fler än en person. 

En aspekt av fallstudien som lyfts fram av Flyvberg (2003) är att den ger möjlighet 

till lärande för forskaren själv samt att den kan ge en nyanserad bild av 

verkligheten;  

… Konkret erfarenhet kan uppnås genom kontinuerlig närhet till den 

studerade verkligheten och via feedback från de som studeras. Stort 

avstånd till studieobjektet och avsaknad av feedback leder lätt till en 

misslyckad inlärningsprocess vilken i forskning kan leda till rituella 

akademiska återvändsgränder där forskningens effekt och användbarhet 

blir oklar och oprövad. Som forskningsmetod kan fallstudien bli ett 

effektivt botemedel mot en sådan tendens. (s. 188). 

När det gäller studiens design har jag hämtat inspiration från Yin (2009) som 

menar att en flerfalls-studie inte skiljer sig nämnvärt från en enfalls-studie. Den 

skiljer sig enligt Yin inte i fråga om strategi och form utan tvärtom; ”…utgör 

enfalls-studier och flerfalls-studier i grund och botten bara två varianter av en och 

samma fallstudiedesign” (2009, s. 32).  

4.2.1. Mina fall 

Fallen i studien består som nämns inledningsvis av tre gruppbostäder och tre 

dagliga verksamheter för personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning (LSS, 9.9 och 9.10§). Dessa finns i två till storlek och 

population jämförbara kommuner och bedrivs alla i kommunal regi. Fallen kan 

bidra till en mångsidig information kring ämnet (Creswell, 2013, s. 97) vilket i 

avhandlingen studerades utifrån personernas genomförandeplaner, observationer 

och intervjuer. Fallen, verksamheterna och även kommunerna, beskrivs närmare 

nedan (4.4). Carey (2013) betonar vikten av att identifiera och undersöka ett 

avgränsat sammanhang, i mitt fall de verksamheter som ingått i studien. Detta för 

att få tillgång till det karaktäristiska och unika för det sammanhang i vilket studien 
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genomförs, och för att kunna bidra till kunskap som kan komma till användning 

för fler inom samma område. 

4.2.2. Det som sker och kontextens betydelse 

Enligt Yin (2009) karaktäriseras fallstudien av att det som studeras inte 

manipuleras eller kontrolleras. Det som sker det sker, vilket jag ser som relevant 

och avgörande i den här studien men precis som Yin skriver har jag förståelse för 

att det under exempelvis ett observationstillfälle kan förekomma ett slags 

manipulation även om den inte är avsiktlig. Jag tillhör dem som tänker att det 

alltid sker ett slags påverkan människor emellan, men jämfört med exempelvis ett 

kontrollerat experiment där själva poängen kan vara att laborera med delar i 

experimentet, så har inte den typen av påverkan skett under denna studies 

genomförande. Som exempel kan ges att jag inte kunde påverka det som stod i 

personernas genomförandeplaner som var upprättade innan någon visste att 

planerna skulle ingå i den här studien. Det som skedde under observationerna 

(kapitel sex) eller intervjuerna (kapitel sju) kan förstås ha påverkats av min närvaro 

eller forskningsprojektet i någon mening, men inget av detta kunde jag notera till 

den grad att det kan antas påverka resultatet som helhet.  

Yin (2009) ger också kontexten stor betydelse, vilket ligger i linje med det 

socialkonstruktionistiska synsätt som präglat genomförandet av den här studien. 

Yin (2009) skriver att ”Man ska med andra ord använda fallstudiemetoden om 

man uttalat vill ta sig an kontextuella betingelser, vilka beror på att man anser att 

dessa har stor relevans för det man studerar” (s.31. Se även Flyvberg, 2003; 

Merriam, 2011).  

4.2.3. Hur- och varför-frågor 

Karaktäristiskt för fallstudien och målet att nå kunskap om det man studerar i den 

aktuella kontexten är att ställa hur- och varför-frågor (Yin, 2009). De 

frågeställningar som användes i den här studien är formulerades som följer;  

• Hur arbetar personal praktiskt för att personer med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning ska kunna förstå, göra 

saker, välja och kommunicera sin vilja och på så vis utöva 

självbestämmande i sin vardag?  
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• Hur förhåller sig personal till- och bemöter personer med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning?  

Man kan se en varför-fråga i min strävan efter att nå fördjupad kunskap om 

de mönster jag identifierar men jag ställde inte frågor till mitt material för att 

påvisa samband. Däremot avsåg jag att med hjälp av teori och tidigare 

forskning kunna beskriva mönster, och presentera argument för vad som 

ändå kan ses som en trolig och möjlig bild att reflektera över för praktik och 

vidare forskning.  

4.2.4. Tanke som riktat arbetet 

Yin (2009) skriver om betydelsen av att ha en teori eller hypotes om det som ska 

studeras, detta som ett steg i utvecklandet av designen för sin fallstudie. Det 

handlar inte om att testa en teori, men väl om att använda en hypotes som hjälper 

forskaren att studera det som avses att studeras. Hypotesen riktar “... fokus mot 

något som ska studeras inom ramen för undersökningen. ” (s.40). Yin beskriver 

även betydelsen av valet av lämplig teori då den anger “...den nivå på vilken man 

kommer att generalisera sina resultat från fallstudien” (s. 51). Yin (2009) 

understryker att det är viktigt av att välja teori tidigt i arbetet då fallstudie utgör 

formen för studien. Detta redan vid planeringen av studien, men också då dess 

resultat ska ställas samman. 

I den här studien prövades ingen hypotes men vetskapen om nödvändigheten av 

ett förtydligat stöd för att många personer med måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning ska kunna förstå och kommunicera (Gotthard, 

2002; Nordlund & Söderman, 2005), här sett som väg till att utöva 

självbestämmande, användes som ett slags utgångspunkt. Teoretiskt kan den 

utgångspunkten också kopplas till handlingsteori (Nordenfelt, 2000) och tanken 

om att en handling kräver förutsättningar för att kunna utföras. Detta riktade 

tillsammans min tanke och blick då jag granskade vad och hur personal skrivit i 

personernas genomförandeplaner, då jag observerade vad och hur personalen 

gjorde i praktiken när de utförde personernas stöd samt intervjuade samma 

personal.  
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4.2.5. Flera metoder samt olika empiriska material 

Yin (2009) pekar, precis som Creswell (2013), på fördelen med att kombinera olika 

insamlingsmetoder. Creswell skriver att: 

Även om fallstudier och historiska studier på så sätt kan överlappa 

varandra, ligger fallstudiens speciella styrka i att den gör att man kan 

hantera många olika slag av empiriskt material – dokument, artefakter, 

intervjuer och observationer – som inte behöver vara tillgängliga i en 

historisk studie (Creswell, 2013, s. 105).  

En metodologisk utgångspunkt i avhandlingsarbetet har varit tanken om att det 

vi tänker syns i det vi gör, i hur vi pratar och skriver, och att allt detta påverkar 

varandra. Den tanken har varit viktig för insamling och analys av data och låg till 

grund för valet att använda olika insamlingsmetoder och former av empiriska 

material. De genomförandeplaner som granskades har personalen skrivit vilket 

gav tillgång till information om hur de uttrycker sig i skrift. Under mina 

observationer kunde jag observera hur personal handlade i praktiken, och under 

intervjuerna hade jag möjlighet att lyssna till hur de talade om personerna som de 

hade till uppgift att stödja. Informationen kunde alltså stämmas av och bli 

nyanserad i och med att den kom från olika källor och via olika uttryckssätt. 

Genom min uppläggning och genomförande av studien kunde jag alltså belysa 

frågan om personernas förutsättningar för självbestämmande från olika håll, via 

olika källor; dokumentgranskning, observation och intervjuer. Jag avsåg med den 

här uppläggningen av studien att uppnå en viss triangulering vilket bidrar till ökad 

trovärdighet (Lincoln & Guba, 1986).  

4.2.6. Från individ till politik och tvärtom 

En fallstudie kan genomföras med intresse för individ, grupp eller organisation, 

eller för sociala och politiska företeelser (Yin, 2009). Den här studien fokuserade 

främst individnivå, men då verksamhetens organisation påverkar hur personal kan 

arbeta fanns också som ambition att kunna diskutera studiens resultat även i 

förhållande till organisatoriska förhållanden. Frågan om hur personer med måttlig 

till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning ses, beskrivs, bemöts och 

faktiskt (eller inte) ges förutsättningar att kunna utöva självbestämmande är i 

slutändan även en fråga om politik och sociala strukturer varför dessa delar finns 
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med och tangeras i den sammanfattande diskussionen av studiens resultat (se 

kapitel åtta och nio).  

4.2.7. Möjligheter och utmaningar med en fallstudie  

Det finns kritik mot fallstudie som design som handlar om att den saknar 

stringens och generaliserbarhet. Detta går att motverka genom att vara 

systematisk och transparant (Yin, 2009) vilket jag genomgående eftersträvat i mitt 

arbete. Exempelvis har jag redovisat de olika steg och val som tagits i insamlings- 

och analysprocessen samt grundat min redovisning och diskussion genom att ge 

exempel från empirin och utdrag från studiens material. Resultatet speglas också 

till viss del mot tidigare forskning och genom de för studien valda teorierna vilket 

bidrar till viss systematik. Jag drev ingen hypotes men höll kontinuerligt i åtanke 

att måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning kräver att stödet 

förtydligas och/eller innefattar AKK, alltså anpassas även konkret för att 

personen ska förstå och själv kunna kommunicera (Gotthard, 2002; Nordlund & 

Söderman, 2005). När det gäller frågan om fallstudien kan uppnå 

generaliserbarhet, eller överförbarhet som jag använder som benämning, gjorde 

jag även tydliga avgränsningar gällande det sammanhang som jag skulle studera 

(Carey, 2013).  

Ett annat vanligt argument emot fallstudier är att de blir alltför omfattande och, 

som exempelvis Creswell (2013) skriver, måste pågå över tid. Detta förtydligas av 

Yin (2009) som menar att ”En fallstudie behöver inte heller omfatta en tidsperiod 

på flera år, utan den kan tvärtom ta förhållandevis kort tid” (s. 28). Empirin i den 

här avhandlingen är omfattande men de avgränsningar som gjorts samt valet att 

hålla kunskapen om funktionsnedsättningarnas innebörd och det därpå följande 

behovet av ett förtydligat stöd i åtanke menar jag kan bidra till fokus på 

information av relevans för studiens syfte och frågeställningar.  

4.3. Socialkonstruktionistiskt förhållningssätt 

Det grundläggande förhållningsättet i studien är socialkonstruktionistiskt vilket 

betyder att jag utgår ifrån att vi människor bildar subjektiva meningar kring det 

och dem vi möter (Creswell, 2013, s. 24). Den mening vi skapar i mötet med andra 

eller annat kan variera (Creswell, 2013) och när den kommer till forskaren via 

intryck eller beskrivningar är den något som hon eller han litar på och tolkar i 
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relation till andra konstruktioner och den kontext denna mening skapas i. I 

avhandlingsarbetet har det förhållningssättet handlat om att det empiriska 

material som kommit i min väg, eller det jag sökt upp, inte bara tolkades som en 

konstruktion i stunden utan att det redan var en konstruktion, påverkad av sitt 

sammanhang, tiden, traditioner och kulturer i rådande praktik. Den kontext den 

här studien genomförts i utgörs av det som sker inom ramen för personens LSS-

insats, i synnerhet vad personalens arbets- och förhållningssätt. Detta betraktades 

i sin tur som påverkat av hur verksamheten var organiserad liksom övergripande 

direktiv och policys. Personalens arbets- och förhållningssätt har dock 

huvudsakligen stått i fokus. 

I analysen av den här studiens material kom det socialkonstruktionistiska synsättet 

till uttryck i ett öppet och samtidigt reflexivt förhållningssätt vid insamlandet och 

analyserandet av data. Även om frågeställningar och utgångspunkter riktat arbetet, 

så strävade jag också efter att låta materialet ta plats och försöka hålla mig öppen 

även för det oväntade. Jag utgick ifrån att det hade mer att säga än det jag trodde 

mig kunna finna med hjälp av exempelvis de frågeställningar som valts. Det jag 

identifierade i fråga om personens självbestämmande ansåg jag vara något som 

byggde på konstruktioner gjorda av såväl personal, organisation som mig själv. 

Det konstruktionistiska synsättet kom också till uttryck genom att jag gav min 

förförståelse betydelse: jag förstod att min blick var färgad av mina egna 

konstruktioner av vad exempelvis självbestämmande eller innebörden i måttlig till 

mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning är. Vidare att min förförståelse 

och mina tolkningar präglade hur studiens teman konstrueras och därmed 

studiens överförbarhet (Gilje & Grimen, 2007; Brinkman & Kvale, 2015). Att jag 

har lång erfarenhet av och stor förtrogenhet med det sammanhang som frågan 

om personernas förutsättningar för självbestämmande finns i såg jag alltså inte 

bara som en tillgång utan också som utmaning. Förförståelsen möjliggjorde för 

mig att spåra upp vad jag bör undersöka, att ställa frågan rätt, men den kan även 

ha riskerat möjligheten att ifrågasätta det för-givet-tagna som jag själv till viss del 

var och är en del av.  

4.4. Urval och rekrytering 

Nedan beskrivs valet av de två kommunerna, de aktuella formerna av LSS-

insatser, de för studien utvalda verksamheterna samt personalen som arbetade i 
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dessa. Personerna som hade sin insats i verksamheterna beskrivs inte närmare än 

den generaliserade beskrivning av de aktuella funktionsnedsättningarnas innebörd 

som ges under rubriken 1.3. Detta då personalens arbets- och förhållningssätt 

främst fokuserats, och då jag på grund av studiens syfte och uppläggning inte lärde 

känna personerna mer än till antal samt att de hade stöd i verksamheter för 

personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning. För 

att bidra med en något mer nyanserad bild kan också sägas att endast ett fåtal 

personer av dem som hade stöd i verksamheterna hade synliga tillägg i sin 

diagnosbild så som att vara rullstolsburen, behöva hjälp med matning etc. De 

flesta av personerna hade färdtjänst men några enstaka av dem tog sig fram själva 

genom att promenera eller åka med allmänna kommunikationer.  

4.4.1. Två större kommuner 

Till att börja med valde jag ut två större kommuner. Jag inkluderade två 

kommuner för att få en viss om än begränsad variation i materialet, för att minska 

risken för att resultaten kan förklaras med lokala direktiv och organisationskultur 

i en bestämd kommun. De två kommuner som valdes är jämnstora, jämförbara i 

fråga om en rik kulturell mångfald, de innehåller båda både stads- och landsbygd 

och har båda mycket av sitt LSS-utförande i egen kommunal regi, vilket är fallet 

för verksamheterna i den här studien. Jag valde ut verksamheter drivna i 

kommunal regi för att undgå ytterligare parametrar så som eventuellt vinstintresse 

eller annan (uttalad) värdegrund/idégrund än den uttalade officiella värdegrunden 

som LSS innebär. 

4.4.2. Insatserna gruppbostad och daglig verksamhet 

Gruppbostad och daglig verksamhet är två omfattande insatser som många av de 

aktuella personerna har under hela sina vuxna liv (för äldre personer även från 

unga år). Det som sker i gruppbostaden och i den dagliga verksamheten utgör en 

stor del av personernas vardag. Båda formerna av insats ska erbjuda personen 

omvårdnad; 

I omvårdnaden ligger en skyldighet att stödja och hjälpa den enskilde med 

dagliga personliga behov, som han eller hon kan ha svårt att klara själv. 

Exempel på sådana behov är hjälp med att sköta hygien, att äta, att klä sig, 

att sköta hemmet, att kommunicera och göra tillvaron begriplig, 
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förutsägbar och trygg, att planera, att gå och förflytta sig och klara 

personliga inköp” (LSS, 9e§)  

En gruppbostad (LSS, 9.9§) ska erbjuda personal dygnet runt och tillgång till 

allmänna utrymmen i direkt anslutning till den egna lägenheten (Socialstyrelsen, 

2007) där det också ska finnas personal. Insatsen ska täcka personens hela 

stödbehov så som omvårdnad, fritid, hälsa, ekonomi, och kommunikation. 

Insatsen riktar sig till personer som behöver ett mer omfattande stöd även med 

det mest grundläggande i vardagen. I den egna lägenheten ska det finnas möjlighet 

att förvara och tillaga mat till sig själv samt ett eget badrum.  

Daglig verksamhet (LSS, 9.10§) har traditionellt ”…varit organiserad som 

gruppverksamhet i särskilda lokaler” (Socialstyrelsen, 2008, s. 22) men så är inte 

längre fallet. Idag finns dessa verksamheter i en mängd olika former, även utflyttad 

i arbetslivet (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Socialstyrelsens stöd för arbete ska 

daglig verksamhet organiseras så att: 

Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan vara desamma som hos 

arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden, men den dagliga 

verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning 

och mer produktionsinriktade uppgifter. Skillnaden är bland annat att 

daglig verksamhet inte är en anställningsform och att syftet med den 

dagliga verksamheten inte är att producera varor eller tjänster 

(https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/, 

20210315) 

Daglig verksamhet ska erbjuda stöd till fler personer och som övriga insatser 

(LSS,7§) anpassas efter personens individuella behov. Karaktäristiskt för daglig 

verksamhet är att den kan vara mer ”arbetslik” och handla om att uppgifter utförs 

eller mer baserad på upplevelser och stimulans (Om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, Prop. 1992/93: 159). Ineland (2007) menar utifrån sin studie av 

utvecklingen inom och forskning om området att ”Det blir därmed viktigt för 

dagliga verksamheter att vid sidan om mer praktiska sysslor även förhålla sig till 

de mål och intentioner som stipuleras i LSS” (s. 18). Även om många av 

personerna har en upplevelsebaserad daglig verksamhet och insatsen benämns 

som sysselsättning är själva tanken med den att erbjuda jämlika levnadsvillkor där 

att gå till jobbet inbegrips, vilket är vardag för de flesta av oss.  
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4.4.3. De aktuella verksamheterna och personalen 

De verksamheter som ingick i studien rekryterades genom att områdes-

/sektionscheferna i respektive kommun tillfrågades om intresse att delta i studien. 

Därefter använde jag följande urvalskriterier; 1) verksamheter i egen regi; 2) att 

verksamheten skulle rikta sig till personer med måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning vilka skiljer sig en del åt men har gemensamt att 

personerna på olika vis behöver mycket stöd med det grundläggande och 

vardagliga. I de båda kommunerna fanns ett större antal verksamheter som 

uppfyllde kriterierna än det antal som bedömdes kunna rymmas inom ramen för 

studien varför områdes-/sektionscheferna ombads utse verksamheter enligt 

ovanstående kriterier. 

När områdes-/sektionscheferna i de båda kommunerna utsett verksamheter 

lämnade de uppgift om detta till mig varpå jag kontaktade cheferna för dessa och 

informerade dem muntligt och skriftligt om studien. Enhetscheferna ombads att 

tillfråga personerna som hade stöd i verksamheterna (eller eventuella företrädare) 

samt personal som arbetar i dem om att delta i studien. Proceduren för att få 

informerat samtycke har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i 

Stockholm (Dnr. 2017/1932-31/5). För personernas del handlade samtycket om 

att låta mig granska deras (avidentifierade) genomförandeplan liksom att 

genomföra observationer i verksamheten (i gruppbostäderna endast i så kallade 

allmänna utrymmen, inte inne i personernas egna lägenheter). För personalens del 

gällde samtycket att eventuellt arbeta under dessa observationer samt att delta i 

gruppintervjuer tillsammans med övrig personal i samma verksamhet. 

Valet att genomföra studien i tre gruppbostäder och tre dagliga verksamheter 

grundades på vad som kunde anses rimligt (utifrån vald uppläggning av studien) 

och tillräckligt. Verksamheterna antogs kunna representera utförande av de 

aktuella LSS-insatserna, även om jag inte gör anspråk på att uppnå en total 

överförbarhet för studien i sin helhet. Jag såg det som att verksamheterna kunde 

”representera en bredare kategori av fall eller för att de utgör en passande kontext 

för vissa forskningsfrågor som ska besvaras…” (Bryman, 2011, s.77).  

I de aktuella gruppbostäderna bodde mellan fem till sju personer. Det fanns som 

det ska (SOSFS 2002:9; Socialstyrelsen, 2007) ett allmänt utrymme i direkt 

anslutning till personernas lägenheter som låg längs långa korridorer som löpte ut 
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från det allmänna utrymmet. I alla gruppbostäder lagade (med stöd av personal) 

åt personen mat inne hos sig i sin lägenhet. Det hände att personerna åt 

tillsammans i det allmänna utrymmet ibland berättade personal. Köken i dessa 

utrymmen var ”allmänna” men jag uppfattade dem i olika grad tillgängliga för eller 

använda av personerna som har stöd. I en gruppbostad var köket låst och skälet 

som angavs var att en person inte kunde vara där inne utan att ”riva runt” vilket 

jag inte motsäger eller värderar utan bara konstaterar. I alla gruppbostäder fanns 

en tavla med uppsatta bilder på vilken personal som arbetade under det aktuella 

passet även om det varierade mellan bostäderna i vilken grad tavlan var 

uppdaterad och använd. Inomhusmiljön, eller det fysiska rummet, uppfattade jag 

i hög grad vara inriktad på att “bara vara”, och vänta. Det fanns i princip inte 

saker som exempelvis böcker, tidningar, spel, eller pussel framme. I ett par 

gruppbostäder fanns fotoalbum och dvd-filmer i någon hylla men inte särskilt 

synliga eller lättillgängliga för personerna som hade sin insats i verksamheten.  

De dagliga verksamheterna skiljde sig åt i storlek i fråga om antal personer som 

hade sitt stöd där. I en var de cirka 15 personer stöd och en cirka 20 personer och 

i en cirka 25 personer. Alla tre verksamheterna riktade sig till personer med måttlig 

till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning och erbjöd enklare arbeten, 

sysselsättning och även upplevelsebaserade aktiviteter. Dessa utfördes med 

personalstöd och för en del personer i form av mer upplevelse-baserade 

aktiviteter. Då studien genomfördes hade personerna i en verksamhet så kallade 

lego-jobb, för leverans till företag för försäljning. I de två övriga tillverkades saker 

för försäljning på till exempel egenanordnade julmarknader. Alla de tre dagliga 

verksamheterna var stora till ytan, den största uppbyggd med åtta grupper i olika 

rum längs en lång korridor. I den verksamheten skedde mycket av dagens 

aktiviteter och rutiner i det egna grupprummet, även lunch, rast etc. Det fanns 

vissa gemensamma utrymmen för att titta på teve, ha rörelse eller musik och 

liknande. I de två andra verksamheterna var personerna uppdelade i en respektive 

en stor och en mindre grupp med gemensamt kök.  

De gruppbostäder och dagliga verksamheter som ingick i studien låg alla i eller i 

anslutning till bebyggelse och på gång- eller bussavstånd till kommunernas 

centrala delar. De flesta fanns som enskilda enheter insprängda i bostadsområden 

eller som i ett fall i ett industriområde. En gruppbostad delade tomt med 

ytterligare en gruppbostad enligt LSS. Alla verksamheterna var i olika grad i gott 
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skick rent materiellt. Jag uppfattade att personalen visade omsorg om interiören 

för att personerna skulle uppleva det som hemlikt eller likt en arbetsplats. Alla 

verksamheter innehöll ett kontor som inte var särskilt framträdande. 

Personalen som deltog i intervjuerna hade företrädesvis lång erfarenhet av yrket 

och hade arbetat länge i den aktuella verksamheten. I flera verksamheter hade 

många bland personalen svensk bakgrund, och i två, och särskilt en av dem, hade 

flera invandrarbakgrund. De flesta hade så kallad grundutbildning eller 

motsvarande vilket kan innebära gymnasiala eller eftergymnasiala 

omvårdnadsprogram, numera Vård och omsorgsprogrammet. En del av dem som 

arbetat länge hade den så kallade Grundutbildningen för psykisk 

utvecklingsstörning eller Påbyggnadskurs för psykisk utvecklingsstörning (SOSFS 

2014:2). Flera hade också fortbildat sig inom exempelvis AKK (se rubrik 1.3) 

och/eller om så kallat lågaffektivt förhållningssätt som går ut på att reducera stress 

och belastning, skapa förutsägbarhet och möjliggöra kommunikation och på så 

vis öka personens välbefinnande och funktion (Hejlskov, 2009). 

4.5. Metoder och genomförande 

För att kunna fånga en så mångfasetterad bild som möjligt av frågan om vilka 

förutsättningar personerna med de aktuella funktionsnedsättningarna gavs för att 

utöva självbestämmande samlade jag in material på olika vis, och i olika form; jag 

granskade dokument (personernas genomförandeplaner), observerade praktiken 

och förde anteckningar och jag genomförde intervjuer personal, vilka spelades in 

och blev till transkriptioner. Jag avsåg att samla in ett material som skulle kunna 

ge en nyanserad bild av det som studerades samt vara möjligt att jämföra. 

Materialinsamlingen utformades även utifrån idén om att tanke och handling kan 

beskriva varandra, och växelverka.  

I följande avsnitt beskrivs granskning av dokument, observation samt intervju 

som metoder för insamling samt genomförandet av denna insamling.  

4.5.1. Dokumentgranskning 

Dokumenten som granskades i den här studien utgörs av 42 genomförandeplaner 

(se mer under rubrik 4.7.1) tillhörande de personer som hade sin insats i någon av 

verksamheterna som ingick. Dokument som källa innebär möjligheter och 
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utmaningar. Till exempel är dokument en sekundär informationskälla (Jacobsson 

& Meeuwisse, 2008) som inte direkt kan översättas med vad som sker i det 

verkliga livet. Jag valde att granska dokument för att de samtidigt kan ses som en 

artefakt och som ett uttryck för fenomen inom det område jag studerar (Boréus 

& Bergström, 2017). Dokument är också en stabil och diskret datakälla som inte 

skapats som en följd av en forskares studie, som är precis och kan ge mycket 

information om tid, händelser och miljöer i den aktuella kontexten (Yin, 2007). 

Det kan ibland vara svårt att tyda vad människor skrivit om dokumenten är gjorda 

för hand (Creswell, 2013) vilket dock sällan var ett problem i den här studien.  

Utöver att få en bild av hur personal skriver om personerna och utförandet av 

deras insats var det relevant att inkludera genomförandeplanerna studien om 

förutsättningar för självbestämmande med tanke på deras syfte. 

Genomförandeplanen ska fungera som ett verktyg för personen att utöva 

inflytande över sin insats (Socialstyrelsen, 2015). Tidigare forskning konstaterar 

också att betydelsen av dessa planer är mångtydig (Breimo, 2016; Egard m.fl., 

2016; Hedlund, 2014; Jarhag, 2001; Loumann, 2013) vilket motiverade mitt val att 

studera planerna ytterligare. Ambitionen var att via beskrivningar i 

genomförandeplanerna av hur stödet ska utföras fånga en bild av de 

förutsättningar för självbestämmande personen gavs/beskrevs skulle ha i 

vardagen, inom ramen för hennes eller hans stöd.  

Granskningen av genomförandeplanerna genomfördes genom flertalet läsningar, 

med pennan i hand för anteckningar, jämförelser och sortering. Jag skrev flera 

versioner av potentiella kategorier och teman och läste igen. Själva analyserandet 

av genomförandeplanerna beskrivs närmare under rubriken om Material och 

genomförande av analyserna (4.7) nedan.  

4.5.2. Observation 

Observation som metod kan ge underlag för att beskriva händelser i realtid och 

sätta in ett skeende i sitt sammanhang, det vill säga ge en bild av den aktuella 

kontexten (Yin, 2009). Observation är även en lämplig metod om man har för 

avsikt att försöka förstå människors handlingar och upplevelse samt kunna 

resonera kring sin egen tolkning och presentation (Creswell, 2013). Geertz (1973) 

motiverar observation som metod ytterligare: 
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If you want to understand what a science is, you should look in first 

instance not at its theories or its findings, and certainly not at what its 

apologist say about it, you should look at what the practitioners of it do 

(s. 311).  

För egen del såg jag även formen på den kunskap som utförandet av stöd till stor 

del bygger på, den praktiska kunskapen, som motiv för att observera. Praktisk 

kunskap är inte alltid artikulerad, ibland inte ens medveten och därför en 

utmaning att sätta ord på (se exempelvis Bornemark, 2018). Av det skälet ansåg 

jag att observation lämpar sig som metod, för att det, som Arendt (1998) skriver, 

är i handling vi visar oss. Hur arbetade personalen praktiskt? Och hur förhöll de 

sig till och bemötte personerna som hade stöd? Att observera innebär också 

utmaningar så som ett stort utrymme för tolkning och risk för forskarens 

eventuella partiskhet, eller “bias...” som Angrosino & Rosenberg (2011, s. 467) 

kallar det och menar föreligger. Detta tolkningsutrymme uppfattar jag som viktigt 

att beakta och reflektera över, inte minst med tanke på den förförståelse jag hade 

med mig in i genomförandet av studien.   

Observationsstudien genomfördes i de sex verksamheter som ingår i studien, tre 

gruppbostäder och tre dagliga verksamheter enligt LSS. Den genomfördes vid två 

tillfällen vardera, ett längre och ett kortare med inriktning på avstämning av det 

första. Tabell 1 nedan sammanfattar frekvens och omfattning av observationer i 

respektive verksamhet. 

Enheter Tid för 1: a obs. Tid för 2: a obs. 
1.Grb. 1:  5,5 h 2 h 
2.Grb. 2:  4 h 2 h 
3.Grb. 3:  4 h 2 h 
1.Dv.   1:  5 h 2 h 
2.Dv.   2:  5,5 h 2,5 h 
3.Dv.   3:  5 h 2,5 h 

 
Tabell 1: Observationstillfällen per verksamhet. Gruppbostad = Grb och Daglig 
verksamhet = Dv. 

Rent praktisk genomfördes observationerna så att jag när jag kom till 

verksamheterna hälsade och informerade de närvarande om att jag skulle vara där 

för att lära mig om hur de hade det. Personalen, och i vissa fall personerna som 

hade stöd, var välkomnande. Jag höll mig där det fanns människor, där det hände 

 

96  
 

If you want to understand what a science is, you should look in first 

instance not at its theories or its findings, and certainly not at what its 

apologist say about it, you should look at what the practitioners of it do 

(s. 311).  

För egen del såg jag även formen på den kunskap som utförandet av stöd till stor 

del bygger på, den praktiska kunskapen, som motiv för att observera. Praktisk 

kunskap är inte alltid artikulerad, ibland inte ens medveten och därför en 

utmaning att sätta ord på (se exempelvis Bornemark, 2018). Av det skälet ansåg 

jag att observation lämpar sig som metod, för att det, som Arendt (1998) skriver, 

är i handling vi visar oss. Hur arbetade personalen praktiskt? Och hur förhöll de 

sig till och bemötte personerna som hade stöd? Att observera innebär också 

utmaningar så som ett stort utrymme för tolkning och risk för forskarens 

eventuella partiskhet, eller “bias...” som Angrosino & Rosenberg (2011, s. 467) 

kallar det och menar föreligger. Detta tolkningsutrymme uppfattar jag som viktigt 

att beakta och reflektera över, inte minst med tanke på den förförståelse jag hade 

med mig in i genomförandet av studien.   

Observationsstudien genomfördes i de sex verksamheter som ingår i studien, tre 

gruppbostäder och tre dagliga verksamheter enligt LSS. Den genomfördes vid två 

tillfällen vardera, ett längre och ett kortare med inriktning på avstämning av det 

första. Tabell 1 nedan sammanfattar frekvens och omfattning av observationer i 

respektive verksamhet. 

Enheter Tid för 1: a obs. Tid för 2: a obs. 
1.Grb. 1:  5,5 h 2 h 
2.Grb. 2:  4 h 2 h 
3.Grb. 3:  4 h 2 h 
1.Dv.   1:  5 h 2 h 
2.Dv.   2:  5,5 h 2,5 h 
3.Dv.   3:  5 h 2,5 h 

 
Tabell 1: Observationstillfällen per verksamhet. Gruppbostad = Grb och Daglig 
verksamhet = Dv. 

Rent praktisk genomfördes observationerna så att jag när jag kom till 

verksamheterna hälsade och informerade de närvarande om att jag skulle vara där 

för att lära mig om hur de hade det. Personalen, och i vissa fall personerna som 

hade stöd, var välkomnande. Jag höll mig där det fanns människor, där det hände 



 

 97 
 

saker. För gruppbostädernas del handlade det ofta om de allmänna utrymmet 

(som också var det jag hade tillgång till utifrån etikprövningen) och för de dagliga 

verksamheternas del i de allmänna köken och/eller olika aktivitetsrum. Precis som 

Whitaker (2004) beskriver det kunde jag uppleva en frustration över att inte kunna 

vara på flera ställen samtidigt, att veta att det hände saker i andra ändan av 

verksamheten utan att jag kunde ta del av dem. Detta gällde i synnerhet i två av 

de dagliga verksamheterna som var stora och uppdelade i grupper och olika rum. 

Creswell (2013) beskriver just detta, att man inte ska tro att man kan hinna med 

att se och skriva ner allt det viktiga som passerar framför ens ögon.  

För att dokumentera det som skedde omkring mig förde jag fältanteckningar i ett 

litet anteckningsblock (jag tänkte att det väckte mindre uppmärksamhet än ett 

stort). Ibland gjorde jag det mitt i det som skedde, ibland en bit ifrån beroende på 

om jag tyckte att det kändes lämpligt att jag skrev eller inte, eller om jag själv 

behövde lite distans för att kunna tänka. Utöver studiens syfte och frågeställningar 

hade jag vetskapen om personernas behov av ett förtydligat stöd i åtanke. Då jag 

ofta skrev ner saker i stunden användes blockord, förkortningar och rent allmänt 

talspråk i fältanteckningarna. Ibland hann jag fånga citat, eller delar av dem och 

då försökte jag hålla mig till att ordagrant återge vad som sagts i de 

minnesanteckningar som jag förde i anslutning till observationerna. Ingen 

framstod som särskilt besvärad av mitt skrivande men jag förstår att det kunde 

påverka det jag observerade.  

I metodlitteraturen beskrivs fyra positioner som observatör och forskare: 

fullständig deltagare, observerande deltagare, icke-deltagande observatör eller en 

fullständig observatör (Creswell, 2013, s. 166-167, min översättning) varav de två 

mittersta positionerna ringar in hur jag eftersträvade att förhålla mig under 

observationerna. Jag försökte ligga nära det Creswell kallar den icke-deltagande 

observatören: 

The researcher is an outsider of the group under study, watching and 

taking field notes from a distance. He or she can record data without direct 

involvement with activity or people” (2013, s. 167).   

Eller, också med Creswells ord, att inta en ”mitt emellan position” (2013, s. 172, 

min översättning). Min ambition var att uppnå det Creswell skriver om som ett 

skiftande i fråga om hur mycket man deltar eller inte:  
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As a good qualitative observer, you may change your role during an 

observation, such as starting as a nonparticipant and the moving into the 

participant role, or vice versa (2013, s. 167) 

Creswell skriver om utmaningar med att observera och talar bland annat om 

avvägningen mellan att gå lite närmare och nästan delta, och att backa och agera 

mer renodlat som observatör. Även om jag pratade med personal och i viss mån 

personerna själva förhöll jag mig relativt passivt. På initiativ från personer 

och/eller personal lyssnade jag om personerna berättade om verksamheten och 

jag var till exempel med på en promenad, ett gympapass och en sångstund inom 

daglig verksamhet. Jag åt också lunch och fikade i verksamheterna när det inföll 

sig så. Jag tänkte att det var ett naturligt sätt att smälta in, att se det hela lite från 

insidan, och att; ”…komma åt data” (Creswell 2013, s. 167, min översättning). 

Däremot gick jag inte in som personal utan hämtade eller hänvisade till dem som 

var i tjänst vid behov. Det hände också att personal ville tala med mig, eller tala 

om personerna som hade stöd i verksamheten. Om det senare skedde försökte 

jag involvera personen själv om hon eller han var i närheten alternativt (om jag 

inte fick gehör) gå därifrån för att som jag sa ”kolla runt lite”. Detta utifrån vad 

som kändes rätt och rimligt utifrån respekten för personens integritet och utifrån 

vad som hände för övrigt och som jag tänkte behövde uppmärksamhet i stunden.  

Creswell skriver också att det är en utmaning att; 

...keeping from being overwhelmed at the site with information, and 

learning how to funnel the observations from the broad picture to a 

narrower one in time (2013, s.172). 

Även om det var stillsamt ibland, särskilt i gruppbostäderna, så upplevde jag i 

stunder hur intrycken sköljde över mig, antingen i form av det som hände, eller 

inte hände. Det handlade också om det som fanns eller inte fanns arrangerat i 

miljön. Jag tänkte på anpassningar utifrån funktionsnedsättningarnas innebörd så 

som framställda saker som personen kunde se och nå eller att det fanns bilder på 

skåp och lådor som gav personen information om vad som fanns i dem. Samtidigt 

ville jag undvika det Schein (2010) varnar för, att bli för smal i mitt seende i viljan 

att se mönster och kunna säga något om det som observeras.  
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Analysen av minnesanteckningarna från observationerna beskrivs under rubriken 

Material och genomförande av analyserna (4.7.2) nedan.   

4.5.3. Gruppintervju 

Carey (2013) framhåller intervjuer som det överlägset bästa när det gäller att nå 

förståelse av det som studeras, detta utifrån tanken att det verbala språket hjälper 

oss bäst att uppnå ömsesidig förståelse. Möjligheten att stämma av om man 

förstått varandra rätt är en tillgång i möten där den verbala kommunikationen 

ligger till grund men det stod också klart vid några tillfällen hur svårt även det kan 

vara. Det kunde vara svårt att uppnå förståelse ibland även om vi talade verbalt 

med varandra under intervjuerna. Som ytterligare utmaning gällande 

gruppintervjun som form ser jag det Brinkman och Kvale (2015) lyfter fram 

gällande den maktobalans som finns mellan forskaren och respondenter i en 

intervjusituation. Min upplevelse av de genomförda intervjuerna var att det i hög 

grad uppstod en relativt avslappnad stämning då de genomfördes, och att 

respondenterna var frispråkiga i sina utsagor om hur de upplevde personens 

vardag inkluderat möjligheten till självbestämmande men också sin egen 

yrkesvardag som personal.  

Det var min avsikt att genomföra de sex intervjuerna med en öppenhet inför 

respondenternas upplevelser av sin yrkesvardag och uppdraget att utföra 

personens stöd – deras upplevelse av sitt sammanhang gavs helt enkelt betydelse. 

Trots utmaningar med intervjuer som metod såg jag det som ett självklart sätt att 

undersöka hur personalen tänkte om personerna som hade stöd i 

verksamheterna/personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning, självbestämmande-rätten och allmänt det de gör i vardagen 

och hur de skriver och arbetar med personernas genomförandeplaner. 

Intervju som metod och datakälla kan som Yin (2009) skriver vara målinriktad, 

ge insikter och ”upplevda kausala kopplingar” (s. 112). Genom användandet av 

olika metoder och valet att också intervjua kunde jag fråga personal om sådant jag 

identifierat vid granskningen av dokument och under observationerna. 

Kombinationen av metoder och material gav möjlighet till reflektion kring både 

görandet (under observationerna) och skrivandet (i personernas 

genomförandeplaner).  
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De sex intervjuerna genomfördes med personal i de sex verksamheterna som 

deltog i studien, tre gruppbostäder och tre dagliga verksamheter. En del av 

intervjupersonerna hade varit i tjänst då jag genomförde observationerna i 

verksamheterna. Intervjuerna strukturerades delvis genom intervjufrågor (se 

nedan) men syftade övergripande till att undersöka hur personal arbetade för att 

personerna som hade stöd skulle kunna utöva självbestämmande samt hur de 

förhöll sig till, och kunde antas bemöta personerna som hade stöd i verksamheten.  

När jag och den av mina handledare som var med kom till verksamheten 

välkomnades vi av personalen. Min handledare var med för att kunna prata med 

mig om intervjusituationen och min tolkning av resultatet efter intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes i det allmänna utrymmet (två gruppbostäder), i ett 

konferensrum, i ett personalrum eller i det allmänna köket. Jag och min 

handledare var tillsammans med personalen mellan fem (en verksamhet) och tio 

personer. Intervjuerna pågick under en och en halv timme, vi tog en kort 

bensträckare i halvtid men samtalade för övrigt fokuserat under tiden som oftast 

kändes lagom lång. Jag underströk att intervjuerna skulle ske i samtalsform, att vi 

var där för att lära och öka medvetenheten om detta med personens 

förutsättningar att utöva självbestämmande inom ramen för sitt stöd, i sin vardag.  

I de dagliga verksamheterna var ofta de sista personerna på väg hem och väntade 

på taxi i anslutning till där vi satt men ingen, och inte heller jag, verkade störas av 

detta, det vill säga vi blev inte avbrutna och det vi sa uppfattar jag inte nådde 

personen. I boendena var det tomt alternativt någon person hemma som en av 

personalen hade till uttalad uppgift att ge stöd vid behov. Den person som var 

hemma under intervjun var inte i närheten av den plats i verksamheten där 

intervjun genomfördes. Under intervjuerna drack vi kaffe men hade inget 

kaffebröd till vilket jag uttryckt en önskan om för att nå största möjliga fokus. I 

någon grupp förekom att någon åt något ändå men det störde inte nämnvärt.  

Intervjuerna planerades och strukturerades dels utifrån studiens syfte och 

frågeställningar (se ovan), dels utifrån delar som identifierats i den granskning av 

genomförandeplaner samt under de observationer i verksamheterna som föregått 

intervjustudien.  

Följande frågor ställdes under intervjuerna;  
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• Hur ser personens vardag ut med tanke på möjligheten till 

självbestämmande?  

• Vad tänker ni om rätten till ”självbestämmande” som den uttrycks i 

Funktionshinderkonventionen och LSS 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 2; LSS, 6§)? 

• Hur arbetar ni med hänsyn till innebörderna i måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning?  

• Hur beskriver ni arbetet med genomförandeplaner?  

• Hur ser ni på resultatet att det är ytterst ovanligt med AKK vid 

upprättandet av planen? 

• Och, hur ser ni på era egna förutsättningar att ge personen stöd?  

 

4.6. Tematisk analys och analysverktyg 

Det här avsnittet beskriver tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; 2012) och hur 

exempelvis begreppet praktisk möjlighet från handlingsteori (Nordenfelt, 2000) 

samt förhandlingsutrymme från teori om positionering (Harré & Langenhove, 1991) 

(se kapitel tre) användes i analysen av det empiriska materialet.  

4.6.1. Tematisk analys 

Tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; 2012) söker teman, eller mönster, i 

material av något slag och utifrån vad man söker kunskap om. Ett tema fångar 

något viktigt i materialet i relation till ens syfte och frågeställningar och det går att 

se som ett mönster eller något meningsfullt i den information som samlats in. Ett 

temas betydelse är inte beroende av omfattning eller frekvens (Braun & Clarke, 

2006), utan snarare av relationen till frågeställningar, teori och begrepp. Det 

kvalitativa förhållningssätt som tematisk analys grundas på kan beskrivas som att  

…there is no hard-and-fast answer to the question of what proportion of 

your data set needs to display evidence of the theme for it to be considered 

a theme (s. 11).  
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Som uttryck för att det socialkonstruktionistiska förhållningssättet präglade min 

analys ser jag till exempel att jag utgick ifrån att grunden för ett tema kunde variera 

och påverkas av min egen förförståelse liksom av den kontext studien 

genomfördes i.  

I tematisk analys utvecklas teman genom tolkning. Tolkningen leder inte endast 

till beskrivningar utan inkluderar ett teoretiserande (Braun & Clarke, 2006). Jag 

såg mig som forskare(studerande) som en aktiv part som gav “materialet mening 

och konstruerade teman snarare än upptäckte dem” (Braun & Clarke, 2012, s. 63, 

min översättning). När det gäller tolkning utgick jag samtidigt från att ett empiriskt 

material troligen innefattar flera betydelser. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver det som att 

… our presumption is that a text always involves multiple meanings and 

there is always some degree of interpretation when approaching a text 

(s.106)  

Genom den kvalitativa och tolkande analysen hade jag som ambition att fånga 

vad materialet ”…talks about” (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). På det 

sättet kunde analysen bidra till att även det som inte ringats in via mina 

frågeställningar, eller det som jag eventuellt missat i och med min förförståelse, 

kunde framträda och bidra till vidgade perspektiv. Som Boreus och Bergström, 

(2017) skriver kan den information som samlats in ge uttryck för de idéer, 

övertygelser och antaganden som finns i praktiken, och som i sin tur ligger till 

grund för personalens göranden och varanden. 

För att lyckas med att få syn på information som så att säga ligger på ytan men 

också inunder den, föreslår Braun och Clarke (2006) att;  

If we imagine our data three-dimensionally as an uneven blob of jelly, the 

semantic approach would seek to describe the surface of the jelly, its form 

and meaning, while the latent approach would seek identify the features 

that gave it that particular form and meaning (s. 14). 

Författarna menar att det är särskilt viktigt att det som studeras ses både från ytan 

och på djupet då området eller målgruppen som står i fokus inte uppmärksammats 

så mycket, eller för personernas del inte givits röst. Resonemanget är relevant för 
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den här studien som sätter personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning och deras förutsättningar för självbestämmande i fokus.  

Braun och Clarke (2006) beskriver konkret hur en tematisk analys går till: 

Analysis involves a constant moving back and forward between the entire 

data set, the coded extracts of data that you are analysing, and the analysis 

of the data that you are producing. Writing is an integral part of analysis, 

not something that takes place at the end, as it does with statistical 

analyses. Therefore, writing should begin in phase one, with the jotting 

down of ideas and potential coding schemes, and continue right through 

the entire coding/analysis process (Braun & Clarke, 2006, s. 16).  

Processen i analyserandet beskrivs ha kommit en bit på väg då forskaren övergår 

från kodningen av materialet till att identifiera teman (Braun & Clarke, 2006, s. 

11). 

Tematisk analys innebär generellt att en studies kontext ges stor betydelse (Braun 

& Clarke, 2006). Detta gäller även fallstudier (Yin, 2007) som den här studien är. 

För att synliggöra kontextens betydelse valde jag att i den sammanfattande 

diskussionen (i kapitel åtta) gå utöver individperspektivet och sammanföra det 

med verksamhetsperspektivet.  

Den tematiska analysen kan genomföras både induktivt och deduktivt eller med 

ett förhållningssätt som kombinerar både och. Kodningen av material kan som 

Braun och Clarke (2006; 2012) beskriver det pendla mellan att vara data- eller 

teoridriven. I en beskrivning av en av deras egna studier där en sådan pendlande 

analys präglat genomförandet framgår att den genererat i  

...visible issues that participants did not explicitly articulate (Braun & 

Clarke, 2012, s. 60).  

Analysen i den här avhandlingen var till stor del induktiv men till viss del även 

deduktiv, eller teoridriven. Det insamlade materialet gavs stor plats och fick så att 

säga tala för sig självt men analyserades också i visst avseende utifrån kunskapen 

om de aktuella personernas behov av ett förtydligat stöd. Mitt förhållningssätt till 

frågan om vilka förutsättningar för självbestämmande personer med måttlig till 
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mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning ges var kritiskt vilket också är 

beskrivande för det deduktiva förhållningssättet (jfr. Braun & Clarke, 2012).  

4.6.2. Praktisk möjlighet 

Det mer empirinära analysverktyg som användes är begreppet praktisk möjlighet 

från handlingsteori som beskrivs i teorikapitlet (kapitel tre). En praktisk möjlighet 

innebär både tillfälle och förmåga (Nordenfelt, 1994; 2000; 2003; 2007). När det 

handlar om personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning och deras förutsättningar att utöva självbestämmande skulle 

ett exempel kunna vara att en person erbjuds att vara med att göra något i hemmet 

eller i daglig verksamhet (tillfälle), och att detta förtydligas med hjälp av saker och 

miljön alternativt konkretiseras ifråga om kommunikationen med hjälp av AKK 

för att personen ska förstå, kunna göra och kommunicera kring det avses 

(förmåga). Ett annat exempel är att det finns saker framme som personen kan se 

och nå (tillfälle), arrangerade i en ordning som gör det möjligt att förstå hur de 

ska användas (förmåga).  

För analysens del är det relevant att enligt handlingsteorin är förmåga inte något 

konstant (Nordenfelt, 2007). Tvärtom ses förmågan som påverkbar, och de 

förutsättningar personen får behöver regleras utifrån den enskildes behov så att 

hon eller han ges rimliga förutsättningar att kunna handla. Valet av praktisk 

möjlighet som analysverktyg bygger på tanken att en handling kräver särskilda 

förutsättningar för att kunna bli av. I och med funktionsnedsättningarnas 

innebörd, att personen behöver att hennes eller hans stöd 

förtydligas/kompletteras med AKK (Nordlund & Söderman, 2005), ansåg jag det 

vara viktigt att fokusera på hur en handling kan bli praktiskt möjlig.   

4.6.3. Förhandlingsutrymme  

Ett andra analysverktyg var tanken om att ens position kan förhandlas, om att ha 

förhandlingsutrymme, som kommer från positioneringsteori (Harré & 

Langenhove, 1991; Harré m.fl., 2009, se kapitel tre). Personernas 

förhandlingsutrymme sågs här relatera till det vis på vilket personalen förhöll sig 

till dem, hur de positionerade sig själva gentemot personen. Personerna har på 

grund av sin funktionsnedsättning svårt att förstå och kommunicera (Gotthard, 

2002; Nordlund & Söderman, 2005) och kan därmed inte självklart förhandla sin 
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position. De är beroende av personal (Grunewald & Lezcinsky, 2001) och finns, 

vilket karaktäriserar stöd-relationer (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; Silfverberg, 

2007) i en ojämlik maktrelation gentemot personalen och har därmed flera 

trösklar att ta sig över för att kunna förhandla och förflytta sin position.  

Då jag menar att personalens sätt att arbeta och förhålla sig har betydelse för 

personernas självbestämmande blev deras sätt att positionera sig gentemot dem 

och i förhållande till utförandet av deras insats det mest relevanta att tolka och 

uttala sig om i den här avhandlingen.  

4.7. Material och genomförandet av 

analyserna 

Under den här rubriken presenteras först de olika material som insamlingen av 

information genererat i. Vidare beskrivs analysen av desamma.  

4.7.1. Genomförandeplanerna 

Personernas genomförandeplaner var ifyllda av personal som arbetade i 

verksamheterna där personerna hade stöd, ofta en så kallad stödperson. De 

aktuella genomförandeplanerna var alla mer eller mindre präglade av 

styrdokument kring dokumentationsskyldigheten för utförare av LSS-insats 

(SOSFS 2014:5; Socialstyrelsen 2015). Det innebar att de var präglade av ICF, det 

internationella klassifikationssystemet för funktionshinder och hälsa 

(Socialstyrelsen, 2003; 2016a; 2021a). I ICF talas om hälsodomäner och sådant 

som relaterar till detta: ”Dessa beskrivs ur kroppsliga, personliga och sociala 

perspektiv genom två grundläggande förteckningar: (1) kroppsfunktioner och 

kroppsstrukturer, (2) aktiviteter och delaktighet” (Socialstyrelsen, 2020, s. 8). Det 

är i synnerhet förteckningen av aktiviteter och delaktighet som mer påtagligt 

präglar genomförandeplanerna. Det som står i planerna är alltså styrt av specifika 

förutsättningar.   

De aktuella genomförandeplanerna var alla uppbyggda på liknande sätt med 

frågor eller rubriker för olika områden även om exempelvis frågan om och i så 

fall hur personen tagit del i upprättandet av genomförandeplanen betonades i 

olika utsträckning. Detsamma kunde sägas om de mål som fanns för respektive 

aktivitet. De mål som fanns kunde variera mellan att antingen handla om att 
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personen skulle få sitt stöd eller att personal skulle utföra den aktuella aktiviteten, 

exempelvis stöd med matlagning och handling, eller vara mer 

utvecklingsorienterade och tala om något personen skulle göra mer eller mindre 

av sig själv. Den senare typen av mål övervägde.  

Genomförandeplanerna varierade också kvalitativt. En del planer innehöll mycket 

detaljrik information, andra lite eller nästan ingen alls. Det var också olika hur 

personal beskrivit personen eller hur personens stöd skulle utföras. I en del planer 

beskrevs personen som en individ som ska tillfrågas, ges val och lyssnas på, i andra 

som någon som skulle följa instruktioner och uppmanas (att göra saker). Ingen av 

planerna var uppbyggda med hjälp av bilder eller kombinerar text och bild. Alla 

bestod enbart av text. En del planer var ifyllda digitalt, i ett system för dem, andra 

utskrivna och upprättade ”för hand”. Hur genomförandeplaner kunde vara 

skrivna illustreras nedan med två foton på delar av de genomförandeplaner som 

granskats (illustration 2).  

 
 

 

Illustration 2: Exempel på formuleringar i genomförandeplaner 
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Att arbeta med genomförandeplaner i praktiken, att planera rent allmänt, kräver 

förmåga att föreställa sig saker, över tid, att göra val och kunna kommunicera sina 

val. Planering kräver förmåga att tänka abstrakt och förstå konsekvenser vilket är 

utmanande för personer med de aktuella nivåerna av intellektuell 

funktionsnedsättning, särskilt mer omfattande sådan (Gotthard, 2002: Nordlund 

& Söderman, 2005).  

4.7.2. Minnesanteckningarna från observationerna 

Minnesanteckningarna från observationerna upprättades utifrån fältanteckningar 

som jag förde under observerandet. Fältanteckningarna var i sig svåra att skriva. 

Jag ville dels vara närvarande och inte missa något, dels inte utmärka mig och 

störa verksamheten. Jag tog mig sällan tid till att få ner rena citat utan skrev oftast 

stödord och gjorde anteckningar i marginalen inför att jag sedan skulle omarbeta 

fältanteckningarna till minnesanteckningar. Minnesanteckningarna skrevs i direkt 

anslutning till observationerna för att, för tillförlitlighetens skull, få med så mycket 

som möjligt av mina direkta intryck från observationerna. Det gjorde att den 

språkliga kvaliteten på minnesanteckningarna lämnade en del övrigt att önska 

vilket syns i de utdrag som ges som exempel i resultatredovisningen. 

Minnesanteckningarna omfattade tre till fem renskrivna sidor per verksamhet från 

den första omgången observationer och en till två sidor för den andra uppföljande 

omgången observationer. 

I omarbetningen av fältanteckningar till minnesanteckningar upplevde jag att jag 

hade observationerna ”i kroppen” och fick fatt i både minnet och nya tankar från 

och om det jag identifierat. Minnesanteckningarna hade delvis samma karaktär 

som de löpande fältanteckningarna och följde det som skett i verksamheterna. 

Det gjorde att jag lätt kunde gå tillbaka i dem, och till observationerna (i minnet) 

för att reflektera, jämföra, kunna återge stämningar, ansiktsuttryck och reaktioner. 

De inleddes med en introducerande del till stor del baserad på mina intryck då jag 

kom till verksamheten och installerade mig och en del om miljön i 

verksamheterna. Fortsättningsvis låg huvudsakligt fokus på vad personalen gjorde 

eller inte gjorde, och hur de gjorde detta, alltså talade om/till och allmänt bemötte 

personerna de hade i uppgift att stödja. Även om man alltid vill ha mer så framstår 

minnesanteckningarna för mig själv som att de fångar och återger mycket av vad 

som skedde under observationerna som är av relevans för avhandlingen.  
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4.7.3. Transkriptionerna från intervjuerna 

De sex intervjuerna spelades in och skickades till professionell transkribering. De 

transkriberade intervjuerna var, som intervjuerna i sig, strukturerade dels utifrån 

intervjufrågor som utvecklats ur studiens övergripande syfte och det jag 

identifierat i granskningen av personernas genomförandeplaner samt under 

genomförda observationer.  

Transkriptionerna är svårlästa vilket inte beror på hur de transkriberats utan för 

att vi i de flesta fall är många under intervjuerna och för att många av oss som 

pratar gör det med halva meningar med hummanden och ”ehhh-anden” som 

inslag. Personalen fyllde också i varandra, där den ena slutade prata tog den andra 

vid, som att de talade med en mun. De transkriberade intervjuerna är omfattande, 

mellan 21 till 29 sidor vardera, av vilka en till några sidor (oftast en) går åt till att 

introducera studien och intervjun. Resterande sidor behandlar personalens tankar 

kring och svar på de frågor jag ställde och/eller som väcktes då vi satte deras 

arbete och personernas förutsättningar att kunna utöva självbestämmande i fokus.  

Transkriptionerna strukturerades indirekt, precis som intervjuerna, av mina 

intervjufrågor även om samtalet gick fram och tillbaka och också följde sådant 

personalen kom att tänka på. Frågorna handlade om hur personalen tänkte om 

personens vardag med tanke på möjligheten till självbestämmande, om personens 

rätt till självbestämmande och vidare om vad personalen gjorde med tanke på 

innebörderna i måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning. I 

transkriptionerna benämns personalen som deltog med olika benämningar, sällan 

med namn, men det framgår då det är olika personer som talar. När jag talade 

framgår det med mitt namn.  

Fördelarna med att transkribera de inspelade intervjuerna låg som jag ser det i att 

transkriptionerna speglade vad som faktiskt hade sagts under intervjuerna. De gav 

ett bra komplement till det jag observerat, viket lämnade mer utrymme för min 

egen tolkning. De fungerade också som komplement till det som personal gjorde 

eller skrev i genomförandeplanerna om sitt görande i arbetet med att utföra 

personens insats. Nackdelarna, som jag berör ovan, är att transkriptionerna blev 

omständliga att läsa och tolka.  
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4.7.4. Genomförandet av analysen 

Jag påbörjade analysen med insikten, och åsikten, att den jag är och min 

förförståelse, är att betrakta som en faktor i arbetet. Enligt Braun och Clarke 

(2006) kan man aldrig kan vara helt öppen eller blank inför något, men man kan 

försöka, eller behöver göra det som ett led i att verka för studiens trovärdighet. I 

enlighet med detta såg jag den bild som utvecklades som att den uppstod i mötet 

mellan mig och materialet, där min uppfattning om saker och ting, de 

konstruktioner jag gjort mig av exempelvis självbestämmande, personer med 

måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning, personalen och 

deras uppdrag att utföra personens insats, utgjorde en påverkande faktor. Allt 

detta bidrog i sig till nya konstruktioner som i sig utvecklades till möjliga teman.  

Min ambition var att försöka hålla min förförståelse i schack, att påminna mig om 

att inte tro att jag ”visste” utan förhålla mig öppet och frågande inför det jag mötte 

och på så vis förhålla mig induktivt (Braun & Clarke, 2006). Tanken var att även 

information som var mer indirekt kopplad till valda frågeställningar rörande 

personens förutsättningar för självbestämmande skulle kunna identifieras. 

Parallellt med ambitionen att förhålla mig öppen för det studiens material 

förmedlade, höll jag personens behov av ett förtydligat stöd i åtanke. Ett deduktivt 

förhållningssätt prövar och/eller utvecklar en teori eller en hypotes (Braun & 

Clarke, 2006). Detta gjorde jag inte fullt ut i den här studien men vetskapen om 

personens behov av ett förtydligat stöd riktade min blick och tanke och präglade 

därmed mitt arbete på ett sätt som kan liknas vid det deduktiva förhållningssättet. 

Jag hade även som Braun och Clarke (2006) beskriver det tagit del av relevant 

forskning och litteratur innan analysen:  

…although a more inductive approach would be enhanced by not 

engaging with literature in the early stages of analysis, whereas a theoretical 

approach requires engagement with the literature prior to analysis (s. 16).  

Sammanfattningsvis var avsikten att balansera mellan det induktiva och det 

deduktiva förhållningssättet, materialet gavs plats och mening, men lästes också 

med kunskapen om funktionsnedsättningarnas innebörd i åtanke.  

Det mer konkreta analysarbetet tog jag mig an på så vis att jag läste de olika 

materialen flertalet gånger för att få en överblick och kunna uttala mig om 
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materialen i sin helhet (Braun & Clarke, 2006). Detta med ”med pennan i hand” 

för att notera det som framstod som relevanta koder. I läsningarna framträdde 

teman, eller mönster av det som jag delat in i kategorier och jag kunde formulera 

nya frågor att ta mig an i diskussionen av resultatet.  

Analysen av genomförandeplanerna skedde i flera steg. Först ägnade jag mig åt 

upprättande-delen av dessa och ställde frågor av typen: har personerna varit med 

och gjort sin plan? Vilka förutsättningar hade de getts utifrån innebörden i deras 

funktionsnedsättningar? Sedan övergick jag till planerings-delen, alltså den med 

information om personen och hur hennes eller hans insats skulle utföras. Till den 

ställdes frågor om det gick att uppfatta personens röst, om informationen var 

respektfull och utgick ifrån personen och hennes eller hans preferenser och behov 

men också om vad den kan antas säga om personens vardag. Jag övervägde också 

planens eventuella betydelse för personens självbestämmande. 

Minnesanteckningarna (från observationerna) och de transkriberade intervjuerna 

analyserades löpande med liknande frågor, även om minnesanteckningarna från 

den första och andra omgångens observation också jämfördes. Genom 

analysarbetet identifierades vissa koder och i vissa fall såg jag återkommande 

mönster när det gällde hur de speglade vad personal gjorde och hur de bemötte 

personen som hade stöd. Som exempel kunde jag se i genomförandeplanerna hur 

personal beskrevs eller uppmanades att fråga personen saker vilket senare också 

visade sig ske under observationerna i verksamheterna. Jag kunde även tolka in 

ett sådant förhållningssätt i personalens sätt att tala om och förhålla sig till mina 

frågor under intervjuerna. Även motsatsen framstod, vilket låg till grund för andra 

koder; till exempel att personal pratade över huvudet på personer eller uttryckte 

sig styrande. Andra uttryck av relevans för kodandet handlade om att personer 

beskrevs ha/erbjudas, eller inte, en anpassad miljö och/eller AKK. De kategorier 

som jag delade in den kodade informationen i byggdes upp utifrån specifika delar 

men de hade ändå något gemensamt i slutändan och kunde därför bilda ett tema 

(Braun & Clarke, 2006).  

Organiserandet av identifierade kategorier pågick och förändrades vid flera 

tillfällen. Jag upplevde till exempel att kategorier ”åt upp varandra” eller fanns och 

var relevanta men kunde ha dubbel betydelse. Kategorierna och i förlängningen 

temana, fanns som i växelverkan med varandra, eller speglade antingen förekomst 
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eller frånvaro vilket blev särskilt tydligt i fråga om exempelvis användandet och 

erbjudandet av AKK. Gällande potentiell dubbeltydighet framstod det allt 

tydligare för mig att exempelvis rutiner både kan främja och hämma personens 

självbestämmande.  

Ett tema ska, som Braun och Clarke (2006) skriver, fånga det viktiga i materialet 

i relation till studiens syfte och frågeställningar. Det ska visa på mönster och 

mening i det man identifierar. Temana i min studie speglar till stor del personalens 

arbets- och förhållningssätt vilket är rimligt då detta främst står i fokus för 

analysen. Temana speglar dock även organisationen av verksamheten och 

personalens förutsättningar att utföra personens insats i enlighet med rättigheter 

och principer. De mönster som växte fram framstod som meningsfulla då de 

kopplade, direkt eller indirekt, till valda frågeställningar samt gav mig underlag att 

diskutera resultaten utifrån studiens övergripande syfte.  

I linje med det kvalitativa förhållningssättet, och särskilt tematisk analys (Braun & 

Clarke, 2006) utvecklades och redovisas inte temana utifrån storlek och frekvens 

utan mer utifrån det som framstod som relevant utifrån studiens fokus. En bit in 

i analysen tog jag också hjälp av begreppet praktisk möjlighet från handlingsteori 

(Nordenfelt, 2000; 2003; 2007). Praktisk möjlighet och dess komponenter tillfälle 

och förmåga bidrog med nya och konkreta perspektiv på och ord för personens 

förutsättningar för självbestämmande. Exempelvis om personal erbjöd personen 

aktiviteter och ville och kunde lyssna på-och beakta personen initiativ (tillfälle), 

att om stödet förtydligades och på så vis bidrog till att personen kunde (förmåga) 

exempelvis välja och kommunicera och på så vis utöva självbestämmande.  

I analysen tog jag också hjälp av analysredskap som berör personens utrymme att 

förhandla sin position, vilka hämtats i positioneringsteori (Harré & Langenhove, 

1991; Harré m.fl., 2009). Att vi människor ger andra och oss själva positioner 

handlar om att ge, eller inte, rätt att agera och förhandla sin position i förhållande 

till andra. Som exempel såg jag personalens frågor till personerna, som 

inkluderande och främjande personens förhandlingsutrymme och i längden 

självbestämmandet.  

Det blev också tydligt hur organisationen kunde antas positionera personerna 

som hade stöd och, om den gav, eller inte, utrymme för individhänsyn, deras 

förhandlingsutrymme. Som med begreppet praktisk möjlighet bidrog 
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positioneringsteori med nya perspektiv på och ord för frågan om vilka 

förutsättningar för självbestämmande personer med måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning ges.  

Braun och Clarke (2006) skriver om sorterandet av den kodade informationen att: 

At the end of this phase, you should have a fairly good idea of what your 

different themes are, how they fit together, and the overall story they tell 

about the data (s. 21) 

I min analys arbetade jag med de olika materialen först var för sig men vart 

eftersom framträdde gemensamma mönster som gjorde att jag mer och mer 

började förhålla mig till dem som en helhet, eller som en kanal med information 

som delade upp sig åt olika håll. Mycket av det som jag ansåg relevant rörde 

personalens sätt att arbeta och förhålla sig men även organisationen av 

verksamheterna. Kring det sistnämnda utvecklades ett nytt steg i analysen, eller 

det gav underlag och nya perspektiv på diskussionen av densamma. Själva 

syntetiseringen grundades på möjligheterna att placera kategoriserad information 

från de olika materialen inom ramen för samma tema, eller rättare sagt att de 

teman som utvecklas liksom drog till sig kategorier från de olika materialen.  

4.8. Etiska överväganden 

Forskning med och om personer med nedsatt beslutsförmåga är att betrakta som 

extra känslig (Lövgren & Kalman, 2012). För att i möjligaste mån undvika att 

personerna som hade sitt stöd i verksamheterna som ingått i studien, eller att den 

personal som deltog i studien orsakades någon form av skada genom att delta, 

vidtog jag forskningsetiska överväganden. Som ett led i detta och som grund för 

att studien kunde genomföras ligger också Regionala etikprövningsnämnden i 

Stockholms godkännande av den (Dnr. 2017/1932-31/5).  

Personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning kan i 

och med innebörden i sin funktionsnedsättning ha svårt att förstå vad forskning 

i den egna verksamheten kan innebära. Även om personalens sätt att arbeta och 

förhålla sig främst stod i fokus i avhandlingen, inte personerna själva, hade jag 

som forskare fått tillträde till deras vardag inom ramen för deras stöd.  
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För att minska eventuella effekter av den beroendeställning personen som hade 

stöd kunde stå i gentemot personal, tillfrågades först personerna med intellektuell 

funktionsnedsättning om deltagande av enhetscheferna som i regel inte har en 

personlig relation med personerna i samma utsträckning som personalen. 

Personerna lämnade informerat samtycke (SFS 2003:60) via ett formulär som de 

fyllde i tillsammans med enhetscheferna och/eller med sin legala företrädare/God 

man som i de fall de bistod personen också fick ta del av 

forskningspersoninformationen. Avgörandet om eventuella legala företrädare 

skulle bistå personen eller inte låg hos enhetscheferna och om personerna kunde 

kommunicera kring detta hos dem själva. Formuläret för det informerade 

samtycket upprättades av mig enligt SFS 2003:60 och tillhandahölls 

enhetscheferna som i sin tur informerade och tillfrågade personerna och om det 

fanns och behövdes, deras deras legala företrädare. Det var även enhetschefterna 

som informerade och tillfrågade personalen. Samtyckesformulären, även de från 

personalen, gavs sedan till mig av enhetscheferna.  

Skriftlig information om avhandlingsprojektet och deltagande i detta delades ut 

via enhetscheferna i god tid innan datainsamlingen påbörjades. Texten i dessa var 

språkligt förenklad för personernas del och skriven så konkret som möjligt, detta 

med vetskap om att det trots detta kunde vara svårt för många av personerna att 

förstå och kunna ta till sig innehållet. I informationen både till personerna som 

hade stöd i verksamheterna och personalen som arbetade där understryktes 

frivilligheten i att delta och att de när helst under datainsamlingsperioden kunde 

avbryta sin medverkan. I samband med detta lämnade jag även kontaktuppgifter 

till både mig och min huvudhandledare. Då det är svårt att bedöma om 

personerna som hade stöd förstod och kunde ta del av informationen kring 

studien försökte jag löpande under studiens gång säkerställa att berörda personer 

med intellektuell funktionsnedsättning inte på något vis skulle bli påverkade i 

negativ bemärkelse av projektet. Så har även exempelvis Mietola m.fl., (2017) 

agerat i det större projekt de beskriver i sin artikel om personer med omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning och deras plats i forskningen:  

This implied a focus on the wellbeing of our research participants as the 

major concern during the fieldwork; we needed to plan the fieldwork 

practice accordingly and constantly evaluate our participants’ wellbeing 

during the fieldwork (s.4) 
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Genomförandet av studien skedde genomgående i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2017) och med stor hänsyn till och respekt för de 

personer som hade stöd i verksamheterna som ingick i studien. Ett exempel var 

att personernas genomförandeplaner som granskades avidentifierades samt 

noterades på en kodlista som förvarades hos cheferna för verksamheten för att 

värna personernas integritet. Creswell (2013) beskriver detta som ett vedertaget 

sätt när det gäller material som journaler, etcetera. Under observationerna förhöll 

jag mig deltagande men passiv, jag rörde mig för gruppbostädernas del enkom i 

så kallade allmänna utrymmen, inte inne hos personerna i deras lägenheter. 

Minnesanteckningarna från observationerna skrevs utan hänvisning till enskild 

person med intellektuell funktionsnedsättning. Under gruppintervjuerna slutligen 

påminde jag oss alla om respekten för personernas integritet och att det var 

personalens arbets- och förhållningssätt som främst fokuserades i studien.  

Hur noga man än överväger och förhåller sig, väljer strategier, finns ett dilemma 

i forskning kring personer som på grund av sin situation och som här intellektuella 

funktionsnedsättning inte fullt ut kan förstå vad det innebär att ingå i ett 

forskningsprojekt. Valet att genomföra studien även om det är osäkert huruvida 

alla personer kunnat avgöra om de ville eller vad det innebär att vara med, grundas 

på värdet av den kunskap den kan ge – att det kan gagna personerna och deras 

självbestämmande i långa loppet. Vidare på utgångspunkten att de åtgärder som 

vidtogs, och det sätt forskningen genomfördes på, skulle säkerställa att ingen for 

illa och fick lida konskevenser av att ha deltagit.  

Då både personen som hade stöd och personal kunde tänkas uppleva en 

beroendeställning i förhållande till mig som forskare och till 

enhetschefen/arbetsgivaren som avgjort att verksamheten skulle ingå i 

avhandlingsprojektet vidtog jag också stor aktsamhet för att värna relation. Alla 

som deltog skulle känna friheten att göra så, och kunna avbryta medverkan och i 

sak kunna uttrycka sig utan att oro för att det skulle påverka relationen till eller 

inom organisationen. Då de aktuella kommunerna deltog frivilligt och, får man 

anta, med vilja att förbättra förutsättningar för personer som har stöd att utöva 

självbestämmande inom ramen för sin insats, såg jag inte att det fanns en 

överhängande risk för att relationerna skulle skadas. För säkerhets skull hade jag 

en beredskap att, vid behov, notera om oönskade händelser skulle uppstå, så att 

jag kunde hantera det tillsammans med mina handledare och eventuellt ansvarig 
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för verksamheten. Forskningsetiska övervägande gjordes också med avseende på 

min förförståelse av forskningsfältet (se 1.5). Det var viktigt att säkerställa att olika 

perspektiv kom till uttryck i studien och att jag kunde ta ett steg tillbaka från min 

egen yrkesroll och tillhörighet inom området. Det ansvaret låg på mig som 

forskare att genomföra analysen så att de olika perspektiven tydliggjordes. 

Anteckningar och arbetsmaterial har också förvarats i låst arkivskåp och på 

skyddade servrar vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

4.9. Trovärdighet och övriga 

metodologiska överväganden 

4.9.1. Trovärdighet 

Syftet med studien var att, via kritisk granskning, nå ökad kunskap om och kunna 

beskriva de förutsättningar personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning gavs att utöva självbestämmande inom ramen för sin LSS-

insats. Jag förutsatte att den bild jag gav av dessa förutsättningar kunde uppfattas 

olika, och att den hade kunnat se annorlunda ut om någon annan tecknat den. 

Allt med vetskap om att genomförandet av en kvalitativ studie, och 

presentationen av dess resultat, inte kan sägas vara objektiv eller fri från 

värderingar (Lincoln & Guba, 1986). Lincoln och Guba (1986) framhåller 

betydelsen av att det synsätt man har genomsyrar olika val i genomförandet av 

studien. Mitt socialkonstruktionistiska synsätt, som beskrivits i inledningen av det 

här kapitlet, präglade grunden för både fallstudien som design (Yin, 2009) och 

den tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) som användes. Lincoln och Guba 

(1986) uttrycker det på följande sätt:  

The axiom concerned with the nature of reality asserts that there is no 

single reality on which inquiry may converge, but rather there are multiple 

realities that are socially constructed, and that, when known more fully, 

tend to produce diverging inquiries. These multiple and constructed 

realities cannot be studied in pieces (as variables, for example) but only 

holistically, since the pieces are interrelated in such a way as to influence 

all other pieces. Moreover, the pieces are themselves sharply influenced 

by the nature of the immediate context (s.75). 
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För att uppnå och vidare kunna diskutera studiens trovärdighet tog jag hjälp av 

Lincoln och Gubas (1986) något mer konkreta kriterier för trovärdighet. De flesta 

av kriterierna som beskrivs här är hämtade från forskning inom det positivistiska 

paradigmet men i stället för att tala om intern validitet, reliabilitet, extern validitet 

och ”credibility” (i betydelsen objektivitet), föreslår Lincoln & Guba (1986) 

följande: 

1.”credibility” (intern validitet eller trovärdighet) som stärks av att forskaren är 

bekant med området och vet var hon eller han ska söka information och vad som 

är relevant; att det som är relevant undersöks ingående, via olika metoder som 

kan bidra till jämförelse, att handledning förekommer, att sådant som motsäger 

övriga data (så kallade negativa fall) analyseras samt att respondenter kontinuerligt 

tillfrågas om avstämning av materialet; 

2. ”transferability” (extern validitet eller överförbarhet) som kan uppnås genom 

ett väl beskrivet material och en väl beskriven kontext, vilket ökar möjligheten för 

andra att avgöra om det som beskrivs passar in även i andra sammanhang;  

3.”dependability” och 4. ”confirmability” (tillförlitlighet och objektivitet/ 

prövbarhet) som båda uppnås genom kompetent granskning av 

forskningsprocessen (tillförlitlighet) respektive av själva produkten/resultaten. 

En studies tillförlitlighet beskrivs hänga samman med om det som redovisas i hög 

grad stämmer överens med vad exempelvis respondenter sagt/deltagare gjort och 

inte i missvisande grad innefattar bias.  

Sett utifrån det första kriteriet ovan hade jag som forskare(studerande) lång 

erfarenhet från LSS-området vilket ökade chansen för att jag skulle veta var jag 

skulle söka information och att jag hade den erfarenhet och kunskap som 

behövdes för att bedöma dess relevans. Materialet diskuterades kontinuerligt med 

mina handledare, inklusive motsägelser (negative cases) eller framför allt sådant 

som kan tolkas både som att det kan främja och hämma personens 

självbestämmande. Även studiens uppläggning som fallstudie och att material 

samlats in via olika metoder och i olika form fungerade stärkande för 

trovärdigheten (Creswell 2013; Yin 2009). Mitt sätt att lägga upp studien innebar 

också möjlighet till avstämning av materialet via nya chanser till möten med 

deltagare (här personal i verksamheterna). Analysen av personernas 

genomförandeplaner och observationerna diskuterades med personal i intervjuer, 
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och det som skedde i en intervju gav underlag till nästa vilket gav en kontinuerlig 

avstämning eller utveckling av analysen.  

Gällande Lincoln och Gubas (1986) andra kriterium om överförbarhet, försökte 

jag stärka den via beskrivningar av processen och det material som samlats in och 

analyserats men också genom tillbakablicken på områdets historia och 

beskrivningen av lagrummet LSS som kontext för studien. Detta tänkt att bidra 

till en förståelse av studiens syfte och frågeställningar men också dess kontext. Jag 

redovisade också mina resultat genom exempel från empirin (se exempelvis 

Boréus & Bergström, 2017; Graneheim & Lundman, 2003). Även urvalet av vilka 

personer (som har stöd) som studeras hade betydelse för trovärdigheten. 

Innebörderna i måttlig och mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning kan 

skilja sig mycket åt och valet att slå samman dessa insåg jag kunde bidra till att 

personerna betraktas som en homogen grupp. Jag försökte motverka detta genom 

att genomgående kalla personen som har stöd för just en person samt betona 

betydelse av individuell hänsyn. Jag har också stor tilltro till (och erfarenhet av) 

att om personal från området läser den här texten har de kompetens att översätta, 

och omsätta information så att den kommer till nytta för den aktuella 

verksamheten och/eller personer de har i åtanke.  

Jag strävade efter att uppnå de två sista kriterierna om tillförlitlighet och 

prövbarhet (Lincoln & Guba, 1986) genom kontinuerlig handledning med fokus 

på både process och resultat. Jag lade också lagt fram delar av texten kontinuerligt 

på seminarier och forskningskonferenser av olika slag, viket ingår i 

forskarutbildningen. Mina handledare hade ibland skäl att “rikta upp” mig då jag 

i för hög grad värderade information, alternativt föll in i att fokusera lösningar på 

problem mer än att beskriva dess karaktär och eventuella konsekvenser. Här ser 

jag också min egen ambition att diskutera och medvetandegöra min förförståelse 

och att förhålla mig öppet som bidragande till att stärka tillförlitligheten. Vidare 

dokumenterades analysprocessen kontinuerligt för att ge bättre möjlighet till 

avstämning för egen del och tillsammans med handledare och deltagare i studien. 

Slutligen hade jag även samtalat med personer med funktionsnedsättning/ 

företrädare för området om studiens syfte, om genomförandet och om mina 

tolkningar och de mönster som vuxit fram. Allra sist kan studiens design och valet 

att arbeta utifrån utgångspunkter och analysverktyg ses som bidrag på vägen för 

att hålla fokus på det som jag avser att studera, och för att ge en mångfasetterad 
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och nyanserad bild av förutsättningar för personer med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning att utöva självbestämmande.  

Som ett komplement till kriterierna och förslagen ovan utvecklar Lincoln och 

Guba (1986) ett femte kriterium om äkthet (authencity) i vilket de inkluderar att 

göra forskningsfrågan och materialet rättvisa. De framhåller att forskaren ska 

sträva efter att uppnå balans i en kontext som ofta är värdeladdad och 

konfliktfylld. Lincoln och Guba (1986) frågar sig själva hur man ska kunna uppnå 

balans och ger omfattande förslag på hur man kan försöka att göra så: att 

eftersträva öppenhet genom hela forskningsprocessen, att rekryteringen av 

deltagare ska vara öppen och informationen tydlig, att det ska finnas 

förutsättningar för jämlikhet, att de som deltar ska kunna lita på att det som sagts 

gäller, att regler hålls och att vidta det författarna kallar ”member-check”, alltså 

att material stäms av med deltagare i projektet.  

Resonemangen om äkthet ligger delvis nära en del av de andra kriterierna som 

beskrivs ovan, och påminner om svårigheten att uppnå balans och jämlikhet i en 

så värdeladdad kontext som LSS-verksamhet utgör. LSS-området har en tydligt 

uttalad värdegrund, personer som har stöd står i maktobalans gentemot personal 

(Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; Silfverberg, 2007) vilken förstärks i och med 

funktionsnedsättningarnas innebörd, och historien vittnar om förtryck av 

personerna som har stöd. Personerna har på grund av sin funktionsnedsättning, 

som nämnts under rubriken 4.8 om etiska överväganden, dessutom svårigheter 

att förstå och kunna bedöma vad medverkan i ett forskningsprojekt innebär. Även 

om personalens arbets- och förhållningssätt främst stod i fokus och jag för 

gruppbostädernas del höll mig i de så kallade allmänna utrymmena, hade jag de 

facto klivit in i personernas hem eller dagliga verksamhet. Jag fann det inte möjligt 

att tala med de personer som finns i verksamheterna om vare sig deltagande i 

forskningsprojektet eller hur de ser på sitt självbestämmande eller personalens sätt 

att arbeta och förhålla sig. I så fall skulle den grupp som tillfrågats varit mindre 

och mer homogen i fråga om förmåga. Deltagande av personerna hade krävts en 

stor grad av det förtydligande jag själv väger in gällande deras självbestämmande 

kring mer vardagliga beslut. Det är dessutom mer abstrakt och svårare att 

förtydliga det som rör ett forskningsprojekt och även dess forskningsfrågor än 

exempelvis om man vill ha kaffe eller te, gå ut eller stanna inne. Det finns de som 

hävdar att det går att inkludera personer med de aktuella 
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funktionsnedsättningarna mer i forskningsprojekt och att det borde ske i högre 

utsträckning (se exempelvis Mietola m.fl., 2017) vilket jag gärna skulle studera 

former för och i förlängningen kunna realisera. Gällande personalen och frågan 

om deras frihet att välja bort deltagande i föreliggande forskningsprojekt och/eller 

våga uttrycka sig fritt under tiden det pågick så får det förstås ses som en faktor 

att de är anställda och har blivit tillfrågade av sin chef om deltagande. Inget under 

projektets gång uppfattades dock som problematiskt kring detta. 

Elo m.fl. (2014) bistår ytterligare med reflektioner kring studiers äkthet som ligger 

nära den här studiens socialkonstruktionistiska förhållningssätt och som också 

kopplar till resonemanget inledningsvis om att detta är ett sätt att se, och att 

verkligheten kan ses på många olika vis:  

The last criterion, authenticity, refers to the extent to which researchers, 

fairly and faithfully, show a range of realities (s. 2) 

Giertz (2012) beskrivning av en studies trovärdighet ringar in inte bara min 

ambition utan även hur frågeställningar och tanken om 

funktionsnedsättningarnas innebörd bidragit till att ”hålla kursen”, alltså så att jag 

studerar det jag avser och utlovar: 

En god validitet anger att metoden mäter det den avser att mäta, en god 

reliabilitet anger att forskaren varit pålitlig och noggrann genom hela 

forskningsprocessen (s.88) 

I ett kapitel om att utvärdera forskning sammanfattar också Creswell (2013) 

kvalitetskriterier just gällande fallstudien som är den här studiens design. Han 

lyfter fram följande frågor: finns en tydlig beskrivning av vad ett fall är, om det 

utvalda fallet/fallen används för att förstå det studien avser, är det aktuella 

fallet/de aktuella fallen tydligt beskrivna, har teman identifierats för fallet/fallen 

och, är forskaren reflekterande och inkluderar sig själv som faktor i 

genomförandet av studien? Creswells frågor framstår som särskilt relevanta i och 

med den förförståelse jag hade med mig in i den här studien och som beskrivs 

under rubrik 1.5. Den skulle kunna innebära att jag tog saker för givet, att jag inte 

såg allt det som uttryckts och det jag själv inte satt ord på, för att det var mig för 

självklart. Ambitionen att förhålla mig reflekterande har genomsyrat mitt arbete 

och jag borde, efter år av arbete med uppgift att utveckla verksamheter och 
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personalgrupper ha viss förmåga till detta även om också jag ser det som flera 

framhåller, att man inte kan se sig själv utifrån, eller tänka att man går in i en 

undersökning ”tom” (se exempelvis Braun & Clarke, 2006; Lincoln & Guba, 

1986). Jag inser till exempel att jag var så pass positivt inställd till verksamheter 

enligt LSS och lagrummet i sig, att jag till en början mest såg hur väl personalen 

vill personerna och hur trygga dessa verkade vara med personalen. Ytterligare ett 

exempel handlar om att pedagogen i mig bidrog till fokus på det som kallas 

förtydligande av stöd/AKK, det som möjliggör för personen att förstå och 

kommunicera (Nordlund & Söderman, 2005). Samtidigt bidrog valet av 

uppläggning med fler insamlingsmetoder till reflektion över min förförståelses 

betydelse. Jag tvingades att se och lyssna och hålla mig från att blanda in mig själv 

alltför mycket, även om jag som flera tänker att det inte går att hålla sig själv helt 

utanför utan tvärtom ska räkna sig, alltså ens sätt att tolka detta, som en del av 

resultatet (Brown & Clarke, 2006; Creswell, 2013; Yin, 2009).  

4.9.2. Övriga metodologiska överväganden 

Nedan följer några mer allmänna metodologiska överväganden och reflektioner 

över hur studien genomförts, vad som eventuellt skulle kunna ha gjorts 

annorlunda samt vad mina val kan ha haft för eventuell betydelse för studiens 

resultat.  

Till att börja ansåg jag det vara ett nödvändigt val att undersöka frågan om 

personernas förutsättningar att utöva självbestämmande via olika metoder och 

olika slags material. Frågan om vilka förutsättningar för självbestämmande 

personerna ges är komplex och då behövde metoderna för insamling och 

materialet också vara det (Yin, 2009). Studiens design planerades också för att 

kunna generera ett tillräckligt material, en tillräcklig grund för att kunna ge en 

mångsidig bild av det som studerats även om det också skulle innebära ett 

omfattande arbete med att sortera och tolka det.  

Både det socialkonstruktionistiska förhållningssättet och valet av en fallstudie 

banar väg för lärande under tiden studien genomförs (Flyvberg, 2010). Personal 

som ingått i studien påpekade under intervjuerna att de insåg saker och fick 

genom att studien genomfördes i olika steg, i samma verksamheter och genom 

mina frågor om det jag tidigare identifierat, möjlighet till reflektion som för mig 

och studien också blev till ytterligare information.  
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Gällande fallstudier framhålls att de kan behöva pågå över tid (Yin, 2007), vilket 

jag förstår relevansen av i efterhand och önskar att jag vägt in i planeringen av 

den föreliggande studien. Om jag skulle göra om den här studien skulle jag 

troligen nöja mig med att observera och intervjua personal, alternativt granska 

genomförandeplaner och intervjua personal. Ytterligare en variant hade varit att 

nöja sig med enkom observationer, och med hjälp av mer teori tolka dem, 

alternativt pröva en utvald teori, och i detta också välja att i någon mån fånga även 

personernas röst kring de förutsättningar de ges för självbestämmande. Min 

ambition att diskutera frågan även på strukturell nivå skulle också ha kunnat 

uppfyllas i högre grad om jag läst in mig mer på, eller mer konkret analyserat 

styrdokument. Yin (2009) beskriver hur fallstudien kan innefatta både individ och 

strukturell nivå och jag har endast i viss mån förhållit mig till den senare.  

Mina resultat överensstämmer i hög grad med tidigare forskning, vilket jag menar 

tyder på att resultaten är rimliga. Det gäller till exempel behovet av att personens 

stöd förtydligas i högre grad (Gustafsson, 2013; Jormfeldt, 2016; Kjellgren, 2002) 

liksom resultatet att personerna som har stöd tenderar att kategoriseras (Ineland, 

2007; Lövgren, 2013; Tideman & Svensson, 2013). Samtidigt saknar jag fler 

motsägelser mellan den här studiens resultat och andra studiers dito. Det finns 

inte mycket forskning om den aktuella gruppen människor vilket kan förklara 

detta. I och för sig framhåller jag att delar av den forskning som finns inte i så 

hög utsträckning väger in de kognitiva utmaningarna personerna har (och det 

därpå följande behovet av ett förtydligat stöd och AKK) som den här studien gör, 

men ändå. Detta väcker frågor, till exempel om jag inte lyckats fullt ut i sökning 

av tidigare forskning, eller om jag sett för smalt, i och med tanken om innebörden 

i de aktuella funktionsnedsättningarna och det där på följande behovet av 

förtydligat stöd? Eller har jag sökt för brett, med för höga ambitioner och för stor 

önskan om rättvisa? Har jag missat lager av kunskap som kunnat erbjuda fler 

motsägelser?  

I nästa kapitel presenteras studiens första empiriska tema. Kapitlet redovisar de 

delar i personalens arbets- och förhållningssätt som jag tolkar som potentiellt 

främjande i fråga om personens självbestämmande.  
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5. Främjande sätt att arbeta och 

förhålla sig 
Runt lunchen får en person en fråga, ”Vad vill du dricka?”, en tillbringare 

med vatten och ett paket mjölk hålls upp och personen väljer efter 

upprepade ”jo du kan själv”.  

Personalen frågar ofta personerna vad de tycker och vill, de lyssnar på 

svaren och beaktar dem, om de inte kan säga ja fullt ut (på grund av andra 

boendes behov eller tiden), förklarar de varför eller kompromissar. 

(Minnesanteckningar från observationer) 

5.1. Inledning 

Det här kapitlet handlar om studiens första övergripande tema om delar av 

personalens arbets- och förhållningssätt som jag tolkar som främjande gällande 

personens möjlighet att utöva självbestämmande. Mycket av det jag identifierar i 

personalens arbets- och förhållningssätt går att tolka som både främjande och 

hämmande men det som presenteras och diskuteras här framstår som mestadels 

främjande i min tolkning. Det är också pedagogiskt att göra en uppdelning och 

därför samlas främjande delar i det här kapitlet. Det som mer påtagligt kan tolkas 

som både främjande och hämmande och inte så lätt kan delas upp diskuteras 

under ett eget tema i kapitel sju.  

Personalens sätt att arbeta framstår som potentiellt främjande då de förtydligar 

stödet genom att arrangera miljön, aktiviteter eller uppgifter så att personen kan 

se och nå saker och förstå hur de ska användas eller hur en aktivitet ska gå till. 

Vidare då personalen erbjuder eller använder alternativ kompletterande 

kommunikation, AKK, som exempelvis saker, bilder eller tecken som 

konkretiserar det verbala talet – detta med grund i vetskapen om att personer med 

de aktuella funktionsnedsättningarna behöver just detta för att kunna göra, förstå 

och kommunicera (Gotthard, 2002; Nordlund & Söderman, 2005). Jag tolkar det 

också som potentiellt främjande då det framstår som att personal anser att 

personen har rätt att bestämma, och då de förhåller sig till och bemöter 

personerna respektfullt och stärkande.  
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Att personalen inte bara accepterat utan även anser att personerna ska ha rätt till 

självbestämmande och visar den individhänsyn som ska prägla utförandet av LSS-

insats så långt det är möjligt (utifrån verksamhetens organisation) menar jag ökar 

möjligheten att beakta personens eget initiativ och vilja att agera. Att ha införlivat 

tanken om rättigheter och individhänsyn utgör alltså del av förutsättningarna för 

att personerna utifrån sin funktionsnedsättning ska kunna utöva 

självbestämmande. Detta tillsammans antar jag också påverkar personens 

upplevelse av stödet.  

Det är ibland svårt att åtskilja vad som är arbets- respektive förhållningssätt men 

här diskuteras förtydligandet av stöd, alltså arrangerandet av miljön, aktiviteter, 

uppgifter samt erbjudandet av AKK som mer tydligt kopplat till arbetssätt, medan 

personalens inställning till självbestämmanderätten och det respektfulla och 

bekräftande bemötandet som ett förhållningssätt från personalens sida. Egentligen 

hör de ihop, och påverkar varandra. 

För att tydliggöra ur vilken del av empirin det som presenteras hämtats och hur 

detta eventuellt samspelar åtföljs exempel från respektive material av en etta (1) 

för personernas genomförandeplaner, en tvåa (2) för minnesanteckningar från 

observationerna i verksamheterna och en trea (3) för transkriptionerna från 

intervjuerna med personal. I de fall utdrag från de olika materialen återges är de 

infogade som citat. I vissa fall har citaten redigerats något språkligt (för 

läsbarhetens skull) men aldrig till sitt innehåll. 

5.2. Arrangemang av miljö, aktiviteter och 

uppgifter 

Det förekommer att personal förtydligar personernas stöd genom att arrangera 

miljön, aktiviteter eller uppgifter för att möjliggöra för personerna att se, nå, förstå 

och kunna göra saker. I ett par dagliga verksamheter observeras (2) följande:  

I grupprummen och arbetsrummen står (arbets-)material tydlig framme 

(trägårdsgrupp), även inne/vinterträdgård, textil, pappersgrupp, en grupp 

gör småfigurer i betong och en har ”uppdrag, de gör saker som behövs i 

verksamheten, i träningsrummet finns bara träningsredskap och i 

rastrummet står bokhyllor och en soffa ihop för att markera vad man 

kan/ska göra där.  
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Jag upplever miljön i grupprummen som tillgänglig och i de allmänna 

utrymmena finns teve, spel, böcker, t.ex. Detta trots att lokalen är 

institutionslik, stor, med lång korridor. Vidare är den till viss del 

förtydligad genom bilder på personer som har sin verksamhet i olika rum, 

alternativt vad som finns i vissa rum. I vissa grupprum är skåpen berikade 

med bilder på vad som finns i dem. Det är allmänt många bilder på 

personerna vilka kan fungera som stöd för samtal och bekräfta. 

Liknande arrangemang syns inte lika tydligt i gruppbostädernas allmänna 

utrymmen. I de fall jag kan observera något sådant rör det sig om ett par enstaka 

fotoalbum som står eller ligger framme. I ett boende finns några böcker och 

någon tidning men inte centralt där personerna oftast sitter. Detta kan förstås 

genom att det rör sig om just så kallade allmänna utrymmen, som påverkas av hur 

personal ser på dessa utrymmen (Olin & Ringsby Jansson, 2009). 

I de dagliga verksamheterna identifieras mer frekvent ett förtydligande av 

uppgifter och aktiviteter av olika slag:  

Vid de flesta personers arbetsplatser finns visuella informationer, ibland 

kompletterade med bilder på tecken som hör ihop med aktiviteten. På 

flera ställen också objekt som symboliserar den aktivitet som pågår, och i 

vissa fall den som kommer sen. Jag hör inte personalen tala så mycket om 

eller hänvisa till dessa stöd, men de finns där och när jag frågar om dem, 

eller då jag själv får frågan om vad jag studerar, så berättades det om saker 

jag inte såg först/som inte stod framme direkt, som exempelvis bilder på 

vilken mat man kunde välja mellan, , och färger för den som skulle måla 

och som en personal sa, ofta visar vi sakerna, och så väljer de genom att 

se dem och säga eller ta den de vill ha 

I exemplet framstår en medveten tanke, och vilja, till att skapa förutsättningar för 

personerna att kunna påbörja en aktivitet och att göra delar av den självständigt.  
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Att arrangera miljön, aktiviteter eller uppgifter handlar om 

funktionsnedsättningarnas innebörd och det därpå följande behovet av ett 

förtydligat stöd (Nordlund & Söderman, 2005), det vill säga de arrangemang jag 

observerar grundas på tanken om att stödja personen i “…tydliga rumsliga och 

visuella avgränsningar…” (Gustafsson m.fl., 2013, s. 12). Om man - som är fallet 

särskilt för många personer med mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning - behöver se för att förstå att det finns saker och utföra 

aktiviteter för att minnas hur det går till (Gustafsson m.fl., 2013), spelar detta 

arrangerandende roll i positiv bemärkelse. Arrangerandet av miljön kan förstås 

som att personalen påverkar personens externa förutsättningar som Nordenfelt 

(2007) benämner dem, och påminner om att förmåga och tillfälle relaterar till 

varandra och blir till frågor om hur man kan ”bemäktiga en person att göra något” 

(Nordenfelt, 2007, s. 36, min översättning).  

Arrangemang av det här slaget kan också ses som ett slags positionering (Harré & 

Langenhove, 1991) av personen. Ett adekvat och målinriktat arrangemang kan 

förstås som uttryck för en syn på personen som aktiv och som främjande 

personens möjlighet att förstå och kunna ta initiativ, vilket här ses som väg till att 

kunna utöva självbestämmande. Med den praktiska möjligheten att förstå, agera, 

och kommunicera får personerna också större utrymme att förhandla sin position 

(Harré & Langenhove, 1991). Personer med de aktuella funktionsnedsättningarna 

är beroende av sitt stöd för att klara det mest grundläggande i vardagen 

(Grunewald & Leczinsky, 2001) och befinner sig i maktobalans gentemot den 

personal som utför stödet (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; Silfverberg, 2007). I 

och med detta finns redan inbyggda utmaningar att förhandla sin position varför 

sådant som ger dem förhandlingsutrymme kan ses som främjande för 

självbestämmande.  

5.3. Alternativ och Kompletterande 

kommunikation, AKK 

Inom de dagliga verksamheterna, och i mer begränsad utsträckning i 

gruppbostäderna, visar det sig att personalen förtydligar personens stöd och 

erbjuder AKK. Det rör sig om att saker står framme och/eller ställs i ordning och 

att den verbala kommunikationen konkretiseras med hjälp av saker, bilder eller 

tecken. Verbalt språk kan vara utmanande för många personer med måttlig 
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intellektuell funktionsnedsättning och omöjligt för personer med mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning att förstå (Nordlund & Söderman, 2005). Dock 

ska sägas att den förtydligande kommunikationen som jag identifierar inom daglig 

verksamhet i hög grad sker på personalens initiativ och gäller enstaka val ofta 

kopplade till samlingen vid planeringen av dagen (2):  

Samlingen kommuniceras med tecken och med hänvisning till en mängd 

information och planering som sitter på kylskåpet (som de flesta ser), 

skriftligt (något förtydligat med tecken) …de bemödar sig att rikta sig till 

infotavlan i köket (där det finns bilder och skriven information), att skriva 

lappar över vad de valt till vissa… 

Skälet till att man i sådan hög grad har valt att fokusera på tecken i verksamheten 

ovan är okänt för mig. Möjligen beror det på att många av personerna som har 

stöd i den aktuella verksamheten har relativt stor tillgång till det verbala språket, 

allmänt intresse eller för att någon/några av personerna kommit till verksamheten 

med tecken som alternativ kommunikation. Personerna som deltar i 

morgonsamlingen ser ut att uppskatta stunden och att man både pratar och 

tecknar (och säger en del på arabiska vilket är fallet här). 

I en annan daglig verksamhet planerar personalen enskilt först, med hänvisning 

till att personerna som har stöd tjänar mycket på det. Personerna behöver då inte 

fråga personal och bli oroliga över att de inte vet vad som ska hända under dagen 

och det blir helt enkelt lugnare för alla. När planeringen är klar och mycket av 

informationen har kommit upp på en stor Whiteboard-tavla (text och en del 

bilder), samlas alla i det stora köket där personalen suttit och planerat. En del 

personer, och personal, äter frukost eller fikar. Personalen går sedan runt och 

frågar personerna vad de vill göra under dagen (2): 

Valen gick till så att personalen pratade verbalt med personen, i en del fall 

skrevs upp vad personen valde, detta på en lapp som personen sen hade 

liggande på bordet, i visa fall tittade personen och personalen på den stora 

översiktstavlan där dagens aktiviteter och personer fanns uppskrivna och 

förtydligade med bilder samtidigt som de talade med varandra, eller efter 

då de gick till tavlan och ”bekräftade” personers val genom att skriva dit 

hennes/hans namn alt. Sätta upp en bild för det personen valt. Flera 

personer, och personal, stödtecknade samtidigt som de pratade verbalt. 
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Personerna syns väl förtrogna med och hjälpta av systemet eller den rutin man 

har kring planering och information. Några få personer frågar själva och 

personalen är närvarande och snabba att möta upp men i stort sker informationen 

på personalens initiativ. I båda exemplen ovan är personalens vilja till individuell 

hänsyn påtaglig.  

I en daglig verksamhet noterar jag också att saker (som hör ihop med en fråga 

eller aktivitet) kan användas för att förtydliga kommunikationen (2), som i 

exemplet som inleder det här kapitlet: 

Runt lunchen får en person en fråga, ”Vad vill du dricka?”, en tillbringare 

med vatten och ett paket mjölk hålls upp och personen väljer efter 

upprepade ”jo du kan själv”. 

För en person har man löst frågan om att kunna återberätta vad som hänt genom 

en dagbok som går emellan daglig verksamhet och boendet (1): 

X har en dagbok där man stämplar dagens aktiviteter. 

Att kunna återberätta vad man varit med om under dagen har endast indirekt med 

självbestämmandet att göra. Tanken här handlar om möjligheten att få ge sin syn 

på saken, att inte vara beroende av att andra ”sitter inne” med kunskapen om vad 

man gjort, eller att personal inte får den informationen och därmed riskerar att 

bemöta personen utifrån felaktig grund.  

I daglig verksamhet är det också mer vanligt förekommande att allmän 

information om till exempel dagen, veckan, verksamheten eller personerna 

tydliggörs med hjälp av bilder i olika slags scheman som sitter på väggarna (2): 

På skåpen sitter bilder för vad som finns i dem, på toaletterna en bild på 

toa, på olika personer (som har dem som omklädningsrum då de ska 

träna), ”stopp-bild” som man använder om det är upptaget. I all-utrymmet 

invid köket finns en bokhylla liksom plats för tidningar.  

Utdraget kan tolkas som att det finns en tanke om att ge personerna information 

på ett sätt de förstår, vidare en tanke om en chans till förutsägbarhet som i sig kan 

öka inte bara välbefinnandet (Antonovsky, 2005) utan även göra det möjligt för 

personen att hinna förbereda sig och kunna välja. Jag antar att det också kan ge 

personerna uppslag till saker att prata eller fråga om, det vill säga ge dem 
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möjligheten att ta initiativ, vilket kan kopplas till självbestämmandet. Ser man och 

ges man möjlighet att förstå vad som är på gång, kan man också säga om man inte 

vill eller kanske vill på ett särskilt sätt eller med en särskild person/personal.  

Inom gruppbostädernas allmänna utrymmen observerar jag (2) sällan att stödet 

förtydligas men det förekommer i ett boende:  

Personalen bygger mycket av sin kontakt med personerna på verbal 

kommunikation men hämtar ibland föremål för att förstärka/förtydliga 

detta, ex ett förkläde och en sked för att äta alternativt en potatisskalare 

och en potatis för att förbereda maten. När en person (i samma boende) 

ska ringa mamma sitter personalen med och visar den bild som finns på 

den aktivitet personen skulle ringa om, som stöd för minnet och hjälp att 

prata.  

Personen som erbjuds ett förkläde då det är dags för matlagning följer med 

personalen direkt då hon ser förklädet. Det ser invant ut, som att det brukar gå 

till på det viset och att personen förstår vad som ska ske för att personalen visar 

”objektet”, förklädet i det här fallet. I fallet då bilder visas förhåller sig personen 

till dem även om hon har verbalt tal, hon tar i pappret och verkar få stöd för 

minnet genom att se det och hålla i det. 

Även i en av de andra gruppbostäderna framkommer att det händer att stödet 

förtydligas (3):  

Personal: Sen så har hon hovkrats för ridning… Eh, nu har vi börjat med 

att visa kastrullen när hon ska in för och laga mat, eller gröt och sådär bara 

för att hon ska förstå vad hon ska in på rummet och gö, alltså vad, vad 

som ska hända där inne. Förut visade vi ju bara nycklarna (till lägenheten) 

och då kunde ju vad som helst hända där men nu förbereder vi ju att nu, 

det är laga mat så att hon vet. Vad hon ska göra för nånting. 

I vissa genomförandeplaner tillhörande personer i gruppbostäder identifieras 

också exempel på att AKK erbjuds/används (1):  

Visa bilder på Systembolaget och Ica och fråga X om hon vill gå 

Att använda visuella hjälpmedel för X så att han, utifrån sina möjligheter, 

ska kunna kommunicera 
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Med hjälp av pictogrambilder för sortering av tvätt 

Med hjälp kan jag välja och sätta upp bilder på tavlan  

Exemplen illustrerar personalens insikt och kunskap om personernas behov av 

att stödet förtydligas, vilken dock visade sig inte vara självklar att sätta ord på 

under intervjuerna.  

Det faktum att det under intervjuerna (3) visar sig vara relativt svårt för personalen 

att sätta ord på vad som görs ifråga om att förtydliga stödet och konkretisera 

kommunikationen utifrån innebörderna i måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning tolkar jag dels som ett uttryck för att förtydligat stöd handlar 

om praktisk kunskap men också som att det inte ligger längst fram i personalens 

syn på sitt arbete och personerna vars LSS-insats de utför. Även om exemplen 

ovan vittnar om att förtydligande av stöd/AKK förekommer visar granskningen 

av genomförandeplaner och observationerna i stort att det inte sker i någon hög 

utsträckning. 

En rad tidigare studier lyfter fram betydelsen av ett förtydligat stöd och behov av 

ökat användande av AKK (se t ex Backman m.fl., 2015; Gustafsson, 2013; 

Jormfeldt, 2016; Hur, 2009; Klockmo & Dalin, 2015; Kåhlin m.fl., 2015; Mesibov 

& Shea, 2009). I Funktionshinderkonventionens definition av kommunikation 

ingår den alternativa kommunikationen (Funktionshinderkonventionen, artikel 

två). Detsamma gäller i vägledande texter inom LSS-området vilka lägger stor vikt 

vid individuell hänsyn och förutsättningar för personen att vara delaktig och 

kunna påverka sitt stöd (LSS, 7, 6 och 9§). I §6 LSS till exempel står att personen 
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generellt, detta utifrån rätten till jämlika villkor och möjligheten att leva som andra 
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(Funktionshinderkonventionen) ska det vidtas:  

…nödvändiga och ändamålsenliga ändringar och anpassningar, som inte 

innebär en oproportionerlig eller omotiverad börda när så behövs i ett 

enskilt fall för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika 
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villkor som andra kan åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter. 

Exemplen från det empiriska materialet ovan visar att det, även om det sker i ringa 

omfattning, sker en del förtydligande av stödet för att personer utifrån sin 

funktionsnedsättning ska kunna utöva självbestämmande. Med Nordenfelts 

(2000) ord går det i dessa fall att tala om att personerna ges en praktisk möjlighet, 

eller rimliga förutsättningar, att utöva självbestämmande. I de fall personen 

erbjuds denna praktiska möjlighet är det min tolkning att personalen i högre 

utsträckning, också praktiskt, positionerar (Harré & Langenhove, 1991) personen 

som någon mer än bara mottagare av stöd. Harré och Langenhove beskriver hur 

en persons handlingsutrymme att förhandla sin position avgörs av många 

faktorer. Det är ett perspektiv på makt som är högst relevant här då personer med 

de aktuella funktionsnedsättningarna är beroende av sin personal (Grunewald & 

Leczinsky, 2001) och relationen mellan personer som behöver stöd och de som 

utför det stödet innefattar en maktobalans (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; 

Silfverberg, 2007). Med praktisk möjlighet får personen större chans att förhandla 

sin position. Personen får också en större chans att tro att den egna förmågan ska 

räcka till, vilket Nordenfelt (2000) inbegriper i bilden och menar är avgörande för 

att en människa ska välja att agera. 

Ytterligare ett perspektiv på detta att personal förtydligar stödet är att personen 

då i högre grad ges förutsättningar att förstå och kunna utföra, eller begripa och 

hantera stödet, och i förlängningen möjligheten att uppleva en känsla av 

sammanhang, KASAM (Antonovsky, 2005). En känsla av sammanhang bidrar till 

fungerande och hälsa vilket också berörs i relaterade direktiv för området 

(Socialstyrelsen, 2013; 2015; 2016a).  

5.4. Personalens vilja till personens 

självbestämmande 

Många av personalen visar en stor respekt för personernas självbestämmande. 

Det framstår som att de, åtminstone i tanke och känsla, har införlivat den rätt till 

självbestämmande som personerna likt andra medborgare har 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 2; LSS, 6§). Ett övervägande antal bland 
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personal är uttalat för självbestämmanderätten. När jag frågar personal (3) om vad 

de tänker att deras arbete handlar om svarar en kvinna:  

Vad det handlar om? Brukaren i fokus! Eller jag vet inte, vi är ju här för 

dom. Vad dom vill och… vad dom behöver och …Ja. 

Utropstecknet i utdraget är talande för det engagemang som jag noterar hos 

personalen då de talar om personerna och/eller bemöter dem i praktiken. Andra 

svarar på liknande vis när jag frågar om självbestämmandet som princip och mål 

för verksamheten (3): 

Personal: Det är väl jättebra (med självbestämmande). Det ska prägla alla 

människor tycker jag. Det tycker jag är en jätteviktig del.  

Annan personal: Det är ett bra skydd.  

Annan personal: Alltså det, så ska det va. Det, så ska det va. Det är liksom 

det normala för alla liksom…alla människor. Ja vi jobbar ju för det. 

Människors lika… värde och rättigheter. Det, är våran uppgift här på nåt 

sätt. Eller vårt mål då. Med vårt jobb. Att alla ska leva ett bra normalt liv.  

Susanne: Och hur, med lika värde, vad, vad tänker du på?  

Samma personal: Nej men att dom ska få möjlighet att kunna göra allting 

som vi andra gör fast på sin nivå. Att man anpassar… alltså uppgifter och 

rutiner på deras nivå så att dom kan få göra det dom vill, så gott det går.  

Av exemplen ovan framgår hur personen ofta likställs med andra (medborgare), 

att självbestämmandet kopplas till värdighet och ses som det normala men också 

att rätten ses som ett skydd. Vesala m.fl. (2014) konstaterar att all personal inte 

bara är positivt inställda till att personerna ska få bestämma så mycket själva och 

visst förekommer även i mitt material att personal inte fullt ut följer personen 

men på det hela taget säger man inte nej för att säga nej. Intervjupersonerna 

resonerar också om svårigheter som kan uppstå om personer inte vill saker de 

”måste”, till exempel ta medicin. Men det övergripande intrycket från intervjuer 

och observationer är att många i personalen accepterar och värnar personens 

självbestämmande – i alla fall i ord och tanke – i det man säger sig anse gällande 

självbestämmanderätten, men också i mångt utifrån hur jag observerar att de 

bemöter personerna som har stöd.  
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Ett ytterligare uttryck för den införlivade rätten är att personal i vissa 

genomförandeplaner (1) från ett par dagliga verksamheter betonar att personen 

bestämt själv:  

X har pratat med personal och bestämt helt själv 

Vi har pratat tillsammans och X har bestämt sina mål själv  

Samma exempel diskuteras även i nästa kapitel utifrån avsaknaden av AKK 

(kapitel sex om tilltron till det verbala språket) men sett utifrån personalens 

accepterande av och vilja till personens självbestämmande som jag kan identifiera, 

menar jag att citaten ovan kan tolkas som att personalen själva anser det relevant 

att personen bestämt själv, och att de ser på och vill framställa henne eller honom 

som en som vill och kan det.  

I planerings- eller utförandedelen i många genomförandeplaner (1) finns vidare 

formuleringar som också kan tolkas som ett uttryck för personalens vilja till 

personens självbestämmande:  

X säger till då det tar längre tid på toa, då stör inte personal 

Kom till mig när jag ropar så att jag kan visa vad jag vill 

Om X inte vill vakna, vänta ett tag 

Ibland tycker jag det är obehagligt att duscha, visa då respekt och ta det 

lugnt 

Om jag tar fram mitt fotbad vill jag fotbada. 

I exemplen ovan får personen vara huvudperson, eller subjekt, vilket liksom 

individhänsyn är en avgörande grund för självbestämmandet. Med tanke på att 

genomförandeplaner ska läsas av personal i verksamheterna tolkar jag det som att 

formuleringar som de ovan kan bidra till att personen ses som ett subjekt och 

bemöts på ett respektfullt sätt. 

Som medel för att uppnå mål om självbestämmanderätten 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 3, LSS, 6§), för att göra praktik av teorin 

eller den införlivade rätten, använder personalen ofta frågan som verktyg (2): 
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De frågar mycket, ibland om flera saker samtidigt, om vad de vill ha för 

bilder/musik projicerat på väggen, ibland om konkreta saker som ”vill du 

äta? Vill du gå med ut?” Kommunikationen inleds ofta med, eller 

innehåller en fråga - är du också hungrig? Kom! Du vill inte? 

Inom daglig verksamhet noterar jag (2) samma hållning och användandet av 

frågan som verktyg för att göra verklighet av personens rätt att bestämma:  

Personalen frågar och respekterar, hör inte en tillrättavisning, bara 

guidning om sån behövs. Ex. ”Är det någon som vill sätta på etiketter 

(som ett jobb utöver det personerna gör annars). ”Du kan kasta i 

sophinken snälla?”, ”Tror du att du kan ta ut…” (en trasig ögondusch, 

”skulle du kunna kolla?” (hushållspappret är slut). När person spillt säger 

personalen ”oj, kolla, är det ok om jag torkar bort det här?” 

Även om många personer på grund av sin funktionsnedsättning kan ha svårt att 

välja då frågan ställs verbalt, går det att läsa in personalens vilja till personernas 

självbestämmande i valet att fråga dem om vad de vill i olika lägen. Personalens 

engagemang för personen (se kapitel sju om relationen) framstår som äkta och 

som att det innefattar eller genererar ett slags lojalitet med personen.  

Ett ytterligare exempel på personalens vilja till personens självbestämmande går 

att se i citatet nedan (2) som illustrerar hur personal förklarar varför de inte säger 

ja om de inte kan göra det: 

Personalen frågar ofta personerna vad de tycker och vill, de lyssnar på 

svaren och beaktar dem, om de inte kan säga ja fullt ut (för andra boendes 

behov eller tiden), förklarar de varför eller kompromissar. 

Att bemöda sig om att förklara för någon varför den inte får något är att ta 

hållningen till personen och dennes självbestämmande ytterligare ett steg. Jag 

tolkar det som att personalen ser personen som en individ som inte bara 

accepterar det som bjuds utan som är värd, och har behov av, att förstå skälet till 

att det blir som det blir.  

Andra uttryck för den införlivade rätten går att se i personalens strävan efter att 

individanpassa insatsen, som i exemplet då personal bjuder en person på ett glas 

Baileys (likör) och beskriver för mig hur de vet att hon älskar Baileys, och att de 
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kommit fram till detta tillsammans med god man att hon ska erbjudas sådan till 

kvällsfikat. Samma kvinna får börja fika lite före oss andra för att hon som 

personalen säger inte uppskattar när det blir lite högljutt som det kan bli när alla 

personerna fikar tillsammans.  

Kombinationen alkohol och intellektuell funktionsnedsättning har inte alltid varit 

en självklarhet. En restriktiv syn på dessa personers alkoholkonsumtion kan 

kopplas till användningen av specifika läkemedel men blir kanske än mer begriplig 

utifrån en etablerad bild av dessa personer som barn och den allmänt normativa 

hållning som ofta praktiseras när det gäller personer med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning (se exempelvis Tideman & 

Svensson, 2013). Här får personen inte bara dricka Baileys som hon tydligen (och 

uppenbart) uppskattar utan också börja fika innan de övriga för att hon behöver 

mer lugn och ro och inte uppskattar att vara många eller då många pratar. 

I ett annat exempel står det klart att just städning gör personalen åt personen:  

En (annan) personal städar, och jag frågar om personen brukar vara med 

och personalen säger ”Nej, hon vill inte, hon är med när man lagar mat 

etc. Men inte vid städning. 

Exemplet visar också att det är personalen som väljer att antingen hålla på 

principen om delaktighet och tillämpa den fullt ut eller väljer att hålla fast vid 

tanken att man ska göra det man kan/städa för det gör man när man är vuxen. I 

en daglig verksamhet syns spår av det senare förhållningssättet hos personalen (se 

kapitel sex om generaliseringar).  

I ett boende beskriver (3) personalen hur glada de är över att personen har gått 

ifrån att bete sig väldigt undergivet till att börja bestämma och ha anspråk. När 

det ska handlas styr personen tidpunkten för detta (2): 

En person (som tidigare fått frågan om han vill gå och handla men då 

avböjt) kommer ut i service (allmänna utrymmen) och säger nu vill jag gå 

ut (vidare att han är begåvad och bra på att sjunga, info till mig). 

Den självklarhet med vilken personen avböjer att gå och handla när personalen 

frågar om han vill och likaså att han tar initiativ till att faktiskt gå, tolkar jag som 

att han är van att bli lyssnad på, att det är vardag och rutin i det aktuella boendet. 
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Det här exemplet aktualiserar det faktum att mycket bygger på att personen själv 

kan meddela sig (Giertz, 2012). 

Personal beskriver också själva (3) hur de lyckats tona ner sin egen styrning av 

aktiviteter:  

Jo men då gick vi ifrån det där, som var så bundet. Utan vad vill du göra 

idag och vad vill du göra. Det enda som, om vi skulle gå in då det är om 

det, om två, eller tre stycken skulle gå på cross vi har bara två, att vi skulle 

gå in då men, alltså det har ju aldrig blivit nåt sånt. 

Under intervjuerna blir det tydligt att personalen inser att det tidigare var mer 

styrt, och jag uppfattar dem som nöjda med att de nu upplever att de kan arbeta 

mer utifrån personen.  

När det gäller personer med stora stödbehov visas de respekt i den direkta 

kontakten (2): 

Det visas mycket respekt, som när personal sträcker ut händerna och säger 

kom! för att få med sig en person och hon föser bort händerna, då säger 

personalen ”Inte?” och låter det vara.  

I genomförandeplaner (1) från samma boende som i exemplet ovan uppmanas 

personal att lyssna på personerna, komma om de ropar, etcetera. 

Personcentreringen är stark även om personalen också bygger in sig själv som det 

verktyg som ska bidra till att personen får det hon eller han vill och behöver. 

Personernas sätt att söka sig till viss personal allmänt och då de är frustrerade (2) 

kan som jag ser det tolkas som att de är vana att bli respekterade.  

Inom daglig verksamhet uppfattar jag att det finns en liknande vilja till att bemöta 

varje person som en individ (2):  

Tempot är lugnt, de ställer frågor till personerna, ger dem tid, bekräftar, 

beter sig respektfullt, bejakande, med mycket individuell hänsyn. En 

person (som personalen beskriver behöver det för att kunna jobba) jobbar 

exempelvis i eget rum.  

Efter samlingen är det gemensam morgongympa ledd av en av 

personerna, ett par (personer) är inte med, en avviker under halva passet, 
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ingen säger något. Han börjar jobba med förpackningen av ögonduschar 

i stället. Efter den gemensamma gympan fortsätter två tjejer och en kille 

på gåbanden/cykel. De övriga börjar jobba… 

Även om de dagliga verksamheterna erbjuder många personer aktiviteter och 

generellt sett styrs av vilken inriktning de har, framstår många bland personalen 

som att de anser och vill att personerna ska få utgå mycket ifrån sig själva och få 

stöd på sitt eget vis.  

Dessa resultat motsäger delvis tidigare forskning som pekar på att paternalism 

förekommer (Lövgren, 2013) och på att personal i hög utsträckning uttrycker sig 

och agerar normativt (Tideman & Svensson, 2013). I min studie framträder bland 

många av personalen en vilja till personernas självbestämmande - i alla fall i tanken 

och känslan. De agerar i linje med Furenheds (2000) många exempel på hur 

personer med mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning uttrycker behov 

och preferenser om de bara ges chansen och förstås av sin personal. Jag uppfattar 

därmed att personalen positionerar sig (Harré & Langenhove, 1990) själv som 

stödjande och personen som en med rätt till självbestämmande, som har 

preferenser och som precis som andra ska tillfrågas. Positionerandet framträder 

genom personalens hållning till rätten och reflektion kring personen, som en 

medveten positionering. Detta tyder på att personalens positionering av personen 

grundas i rollen som personal och/eller personalen som en person, och inte den 

första ordningens positionering som handlar om att placera sig (och den andre) i 

förhållande till varandra och som ofta är omedveten enligt Harré m.fl. (2009). 

Positionerandet av personen i fråga om rätten till självbestämmande positionerar 

också personalen, kanske inte fullt lika medvetet, som någon som följer rätten för 

den person som behöver stöd. I linje med positioneringsteorin tolkar jag det 

mönstret som personlig positionering, till skillnad mot den som Harré och 

Langenhove (1990) kallar moralisk, som kopplar till (yrkes)roll och funktion.  

Att personalen, som jag tolkar det, ställer sig bakom personernas 

självbestämmanderätt och exempelvis ofta frågar dem vad de vill menar jag har 

betydelse av främjande karaktär. Detta inte minst sett utifrån områdets historia 

som innefattat både övergrepp och exkludering (Grunewald, 2015) samt den 

maktobalans som råder i relationer mellan personer som behöver stöd och dem 

som utför det stödet (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; Silfverberg, 2007).  
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5.5. Bekräftande och stärkande 

bemötande 

I många av personalens arbets- och förhållningssätt framträder, utöver respekten 

för personernas självbestämmande, en vilja att bekräfta och stärka personen som 

har stöd. I genomförandeplaner (1) där det beskrivs hur personalen ska arbeta 

tolkar jag följande som uttryck för denna vilja: 

Att personalen använder ord jag känner till samt uppmuntrar till tal genom 

att härma och bekräfta  

Att påminna X att byta till gympakläder och uppmuntra X till att vara med 

på gympa och cykel 

Tonen i dessa genomförandeplaner är genomgående vänlig och stödjande och 

tydligt inriktad på personen. Uppmaningen att uppmuntra personen antar jag, om 

det som står överensstämmer med vad hon eller han tycker om och vill och 

genomförandeplanerna används i praktiken, kunna fungera stärkande. Under 

observationerna (2) noterar jag också hur viss personal bekräftar och stärker 

personen:  

Jag uppfattar en medveten positiv stödjande och stärkande ton i 

arbetssättet där personer uppskattas när de tar initiativ (Vad bra att du 

kom med förslag!), respekteras i sina val, ges tid (vill du ha tid att tänka 

lite?), men också uppmuntras att göra själv om de ber om hjälp (du kan 

själv! Sätt den där du tänkte, du kan!) 

Vill du kolla tavlan? Här är det promenad och här har jag tänkt kolla med 

dig, vill du pyssla eller klä granen? När granen kläs säger en person ska vi 

inte ha julmusik också och personalen jo vad bra, hämta bandspelaren! 

Personalen tycks, som med frågandet, vilja aktualisera att personen har rätt att få 

vara en som kan något, har en plats, har rätt att ha en åsikt och personen bemöts 

positivt när så sker.  

Under intervjuerna beskriver personalen också sitt arbete som att det går ut 

mycket på att bekräfta (3):  

 

138  
 

5.5. Bekräftande och stärkande 

bemötande 

I många av personalens arbets- och förhållningssätt framträder, utöver respekten 

för personernas självbestämmande, en vilja att bekräfta och stärka personen som 

har stöd. I genomförandeplaner (1) där det beskrivs hur personalen ska arbeta 

tolkar jag följande som uttryck för denna vilja: 

Att personalen använder ord jag känner till samt uppmuntrar till tal genom 

att härma och bekräfta  

Att påminna X att byta till gympakläder och uppmuntra X till att vara med 

på gympa och cykel 

Tonen i dessa genomförandeplaner är genomgående vänlig och stödjande och 

tydligt inriktad på personen. Uppmaningen att uppmuntra personen antar jag, om 

det som står överensstämmer med vad hon eller han tycker om och vill och 

genomförandeplanerna används i praktiken, kunna fungera stärkande. Under 

observationerna (2) noterar jag också hur viss personal bekräftar och stärker 

personen:  

Jag uppfattar en medveten positiv stödjande och stärkande ton i 

arbetssättet där personer uppskattas när de tar initiativ (Vad bra att du 

kom med förslag!), respekteras i sina val, ges tid (vill du ha tid att tänka 

lite?), men också uppmuntras att göra själv om de ber om hjälp (du kan 

själv! Sätt den där du tänkte, du kan!) 

Vill du kolla tavlan? Här är det promenad och här har jag tänkt kolla med 

dig, vill du pyssla eller klä granen? När granen kläs säger en person ska vi 

inte ha julmusik också och personalen jo vad bra, hämta bandspelaren! 

Personalen tycks, som med frågandet, vilja aktualisera att personen har rätt att få 

vara en som kan något, har en plats, har rätt att ha en åsikt och personen bemöts 

positivt när så sker.  

Under intervjuerna beskriver personalen också sitt arbete som att det går ut 

mycket på att bekräfta (3):  



 

 139 
 

Det här, och, och… hela tiden i… alltså att man bekräftar dom också i, 

alltså i småönskningar. Eh, tänd lampan. Ja! Du vill det, då tänder jag. 

Alltså att man förstärker att, här har du en möjlighet och påverka, och du 

har precis påverkat. 

Ett annat uttryck för personalens bekräftande och stärkande bemötande kan ses 

då personer säger nej, ber om hjälp och till och med säger åt personal att göra 

saker (2):  

”Nu har ni jobb” säger en person åt personalen i daglig verksamhet. En 

annan ”ber om fotmassage”. Ytterligare en annan (person) frågar om det 

finns jobb och tackar sen nej till erbjudandet om att pyssla eller lägga 

pussel 

En (person) säger nej flera gånger då personal frågar om/säger till henne 

att komma. Hon blir lyssnad på, och personalen väntar in henne. 

Citatet ovan tolkar jag som ett tecken på att personalens respekt, men också 

bekräftande och stärkande bemötande, fungerar främjande och bidrar till att 

personerna både vågar och kan säga nej men också ställa krav och ha anspråk. 

Ineland m.fl. (2018) är exempel på forskare som beskriver hur personal säger sig 

uppleva tillfredsställelse då personerna de stödjer gör framsteg.  

I personalens beskrivningar av sitt arbete (3) bekräftas det jag identifierar och 

tolkar in i vissa genomförandeplaner och under observationer. Personalen talar 

om sitt arbete som att det går ut på att stötta personen, detta på ett sätt som 

handlar om att inte omhänderta eller ta över, utan just stödja till funktion, att 

personen agerar själv och/eller har anspråk: 

… förut sa han aldrig nånting han bara låste in sig. Eh, han säger nu vad 

han inte tycker om, och, och … Det bestämmer du själv, alltså vi har tjat, 

vi tjatar hela tiden att det är du som bestämmer det, nu har han, han har 

sagt vid några tillfällen, jag bara ”ska vi köra en snabbdusch idag då?” ”nej 

men jag vill inte” ja men så har man försökt motivera och, ”Jag bestämmer 

själv”. 

Dom som inte kan klockan dom kommer, ja är det rast nu? Och så kollar 

man, ja fan det var det… alltså, det blir ju en rutin, det blir struktur alltså 
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det blir… och då blir ju dom också trygga med som händer under dagen 

och, därför är vi här. Och stöttar liksom. 

Det går att uppfatta en ödmjukhet, stolthet och glädje i personalens berättelser då 

de delar med sig av upplevelser av hur personerna i verksamheten utvecklats, att 

de har en åsikt och vågar uttala den. I ett boende berättar personal att (3) 

Det var som X häromdagen, det om att, att… skulle få sen en, eller en 

överraskning här inne, kom får du se, kom får du se, jag har diskat allt 

(som personalen sen lät vara och inte diskade om förrän dagen därpå då 

personen inte såg).  

Personalen understryker hur hon inte ”diskade om” disken vilket hade behövts 

utan bara berömde personen och visade sin uppskattning över vad hon gjort och 

klarat själv. Personalens reaktioner över personers anspråk och initiativ menar jag 

bekräftar tolkningen att personalen införlivat rätten och visar respekt för 

personens självbestämmande. 

I en annan gruppbostad berättar personal med inlevelse hur en person valt bort 

henne framför annan personal (3): 

Och då ropade han en gång till (härmar ett utrop) och börjar vifta med 

handduken. Och sen när jaha du vill att han ska komma in och torka dig 

och… hjälpa dig? Ja säger X då, på sitt sätt. Då ratade han ju mig va. Och, 

valde den andra personalen. Och jag förstod det! Och då blev jag jätteglad, 

he he… Jätteroligt var det. Det är sånt som… gör ens dag, hehe… 

Jag tolkar exemplet som att personen känner sig trygg med personalen, och vågar 

välja bort en personal för en annan. Personalen, som till och med säger att det gör 

hennes dag, var uppenbart glad över och verkade se det som ett mål för sitt arbete 

att personen skulle känna sig bekräftad och stark nog för att kunna välja till och 

med bland personalen.  

Exemplen i de olika utdragen ovan ger en bild av personalens vilja att bekräfta 

och stärka personerna till att agera, välja, säga nej och allmänt komma med 

initiativ. Viljan liksom engagemanget ser jag som ett resultat av den relation som 

jag kan identifiera mellan personen och personal (kapitel sju): man bryr sig och 

blir glad på riktigt över personernas agerande. Den genuinitet som framträder 
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antar jag borgar för att personerna upplever att det är värt att agera, säga nej och 

komma med initiativ. Nordenfelt (2000) framhåller detta som en viktig del bland 

andra när det gäller personens möjlighet att uppbåda en avsikt och välja att 

försöka uppnå den. Bekräftelse och en stärkande ton kan i en viss tappning 

uppfattas förminskande, som att man behöver bekräftelse för att kunna eller välja 

att agera, men så uppfattar jag inte det som jag identifierar i de aktuella 

verksamheterna. Tvärtom framstår personalens bemötande som att personen 

positioneras (Harre & Langenhove, 1990) som någon som visas respekt, som 

utifrån sin situation (sin funktionsnedsättning) genomför aktiviteter och är värd 

uppskattning för det. I den respekten tolkar jag in ett främjande som kan bidra till 

personens möjlighet att förhandla sin position (Harré & Langenhove, 1991), 

exempelvis genom att säga nej, och alltså vara den som bestämmer i stället för 

den som följer.  

5.6. Personalens vilja och konkreta stöd 

I det här första resultatkapitlet beskrivs det första temat som handlar om hur det 

förekommer att personal förtydligar personens stöd/erbjuder AKK och framstår 

som att de, så långt verksamheten tillåter, ställer sig bakom personernas rätt till 

självbestämmande. De ger även uttryck för att vilja stärka personerna i att kunna 

utkräva den. Allt detta tolkar jag som potentiellt främjande i fråga om personens 

självbestämmande. Förtydligande av stödet förekommer i ringa omfattning, 

särskilt inom gruppbostäderna och generellt sett gällande upprättandet av 

personernas genomförandeplaner. Inom de dagliga verksamheterna förtydligas 

stödet i högre grad, om än tydligt kopplat till dagsplaneringen och enstaka val och 

fortfarande i hög utsträckning på personalens initiativ. Jag uppfattar att personen 

i de fall de erbjuds ett förtydligat stöd/AKK i högre grad ges en praktisk möjlighet 

(Nordenfelt, 2000) att kunna förstå, göra, välja och kommunicera och på så vis 

utöva självbestämmande. Personalen positionerar sig (Harré & Langenhove, 

1991) här som en som ska stödja personen till aktivitet, inte bara som en 

mottagare av stöd, utan som en som ges förutsättningar att kunna själv. 

Tillsammans tolkar jag detta som främjande också det Nordenfelt (2000) 

framhåller som avgörande i samband med den praktiska möjligheten, att personen 

själv också tror att det är möjligt. Personen ges i och med detta också ett större 

förhandlingsutrymme gällande sin egen position (Harré & Langenhove, 1991). 

Allt detta är relevant i och med personens beroende av personalen (Grunewald & 
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Leczinsky, 2001) och det kan bidra till att jämna ut den maktobalans som är 

inbyggd i relationen (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; Silfverberg, 2007).  

Hur personal arbetar och förhåller sig till personen som har stöd handlar förstås 

om vilka de är men också vilka förutsättningar de ges organisatoriskt, vilket 

diskuteras i kapitel åtta. I nästa kapitel presenteras och diskuteras det andra tema 

jag identifierat. Det baseras på de delar i personalens arbets- och förhållningssätt 

som jag främst tolkar som potentiellt hämmande i fråga om personens 

självbestämmande.  
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6. Möjligen hämmande arbets- och 

förhållningssätt 
Att personalen använder ord jag känner till samt uppmuntrar till tal genom 

att härma och bekräfta; X blir ofta arg, Jag (personen) behöver tydliga 

gränser, Rymningsbenägen (Utdrag ur personernas genomförandeplaner) 

Nej men det var väl, det jag menade det var väl mer att man jobbar, man 

kommer hem, man fixar mat, alltså det är en norm, alltså det är normalt, 

det gör väl i princip alla. Och då är man ju lite trött när man kommer hem. 

Alltså det är ju inte så att man har kör full ös, kör du fullt ös när du 

kommer hem? Om du har jobbat i tio timmar? (Intervju med 

personalgrupp) 

6.1. Inledning 

I det här kapitlet diskuteras studiens andra övergripande tema om delar av 

personalen arbets- och förhållningssätt som framstår som potentiellt hämmande i 

fråga om personens självbestämmande. Precis som i övriga resultatkapitel utgår 

jag från att det jag presenterar inte är antingen eller utan att det också kan vara 

både och, alltså antas både främja och hämma. I det här kapitlet särskiljs dock det 

som framstår som mer entydigt hämmande. Det som mer påtagligt kan tolkas 

som både främjande och hämmande diskuteras i kapitel sju som ett eget tema. 

De delar som jag tolkar som potentiellt hämmande handlar om att personal i stor 

utsträckning pratar verbalt i utförandet av personernas stöd, att de beskriver sig 

och agerar som den aktiva parten i förhållande till personen och ibland som en 

styrande sådan, samt att de generaliserar en del kring vilka eller hur personerna 

som har stöd är. Eller vilka personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning är i allmänhet. Som grund för tolkningen av detta som 

potentiellt hämmande ligger kunskapen om innebörderna i måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning, för många av dessa personer är 

verbal kommunikation för abstrakt och kan vara svår rent motoriskt (Gotthard, 

2002; Nordlund & Söderman, 2005). Att personalen ser sig som den aktiva parten 

menar jag kan innebära att personen varken hinner, eller ser sig som den som kan 

eller ska agera. Det kan möjligen också vara så att personal genom sin hållning 
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inte “ser” om personen försöker eller vill annat än det som erbjuds. 

Generaliserandet menar jag kan motverka den individhänsyn som ska prägla 

utförandet av LSS-insats (LSS, 7§).  

Liksom i förra kapitlet anses det som är arbets- respektive förhållningssätt kunna 

överlappa varandra, och det är särskilt tydligt inom det här temat. Detta att 

personalen väljer att utföra stödet till stor del genom att prata verbalt kan ses som 

ett sätt att arbeta men också som ett uttryck för hur de ser på sitt uppdrag och sin 

position i förhållande till personen som har stöd. Detsamma gäller valet att agera 

som den aktiva parten i relation till personen. Att agera och uttrycka sig styrande 

och att utgå ifrån generaliseringar kan ses som ett sätt att arbeta men jag tolkar 

det främst som ett sätt att förhålla sig till personen som har stöd och uppdraget 

att utföra det stödet. Det står klart att en del av det som jag identifierar påverkas 

av verksamhetens organisation, vilken behandlas mer i den sammanfattande 

diskussionen i kapitel åtta. 

För att tydliggöra ur vilken del av datainsamling det som presenteras hämtats och 

hur detta eventuellt samspelar åtföljs även i det här kapitlet exempel från 

respektive material av en etta (1) för personernas genomförandeplaner, en tvåa 

(2) för minnesanteckningar från observationerna i verksamheterna och en trea (3) 

för transkriptionerna från intervjuerna med personal. I de fall utdrag från de olika 

materialen återges presenteras dessa som citat och inflikas indraget. I vissa fall har 

de även här redigerats något språkligt (för läsbarhetens skull) men aldrig till sitt 

innehåll. 

6.2. Tilltron till det verbala stödet 

Tilltron till det verbala språket menar jag är potentiellt hämmande i och med 

innebörden i personernas funktionsnedsättning: för många är det verbala språket 

för abstrakt, och behöver konkretiseras med hjälp av AKK (Nordlund & 

Söderman, 2005). Nedan återfinns utdrag ur personernas genomförandeplaner (1) 

som beskriver hur stödet utförs verbalt: 

Att personalen använder ord jag känner till samt uppmuntrar till tal genom 

att härma och bekräfta 
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Att påminna X att byta till gympakläder och uppmuntra X till att vara med 

på gympa och cykel 

Går på toa efter tillsägelse men behöver ständig tillsyn  

Personalen uppmanar X att bädda sin säng 

Många genomförandeplaner (1) har också upprättats på så vis att personerna har 

fått prata (verbalt) med personalen om vad som ska stå i deras plan. Faktum är att 

endast en av 42 personer uppges ha erbjudits AKK då hennes eller hans plan 

upprättats. I rutan för beskrivning av hur personen tagit del i att upprätta sin plan 

identifieras (med variation) den här typen av beskrivningar: 

Pratat verbalt 

Gått igenom tillsammans  

I vissa planer betonas att personen bestämt själv, men likväl framgår det att det 

har gått till på så sätt att man talat verbalt: 

X har pratat med personal och bestämt helt själv 

Vi har pratat tillsammans och X har bestämt sina mål själv  

Den obefintliga användningen av AKK då genomförandeplanerna upprättas är 

värd att notera då funktionsnedsättningarnas innebörd betyder att personerna 

behöver att deras stöd förtydligas för att de ska förstå, kunna göra, välja och 

kommunicera (Gotthard, 2002; Mesibov & Shea, 2009; Nordlund & Söderman, 

2005) och planerna är tänkta som ett verktyg för personens inflytande över sin 

insats (Socialstyrelsen, 2015). Även Talman (2018) konstaterar att användningen 

av AKK kan öka gällande arbetet med genomförandplaner. 

Att tyngdpunkten i utförandet ligger på den verbala kommunikationen tolkar jag 

som potentiellt hämmande, eller som Nordenfelt (2000) uttrycker det ett hinder, 

för personens möjlighet att agera, här sett som väg till självbestämmande. 

Observationerna i verksamheterna (2) bekräftar att personerna i hög utsträckning 

ges stöd via verbalt tal, ofta i form av frågor vilket jag exemplifierade i förra 

kapitlet när det gäller ett par av gruppbostäderna (se avsnitt 5.4). Personalens 

frågande kan tolkas som att de är angelägna att personerna får möjlighet att 

bestämma men sett till funktionsnedsättningarnas innebörd konkretiseras alltså 
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inte kommunikationen på sätt som skulle kunna stärka deras förmåga att förstå 

och själva kunna kommunicera. Även i daglig verksamhet där AKK förekommer 

i större omfattning kan jag observera en tilltro till det verbala (2): 

Den person som tidigare (vid tidigare observation) uppfattades 

ha/erbjudas objekt (saker för olika aktiviteter) har det inte så längre, det 

uppfattas inte behövas, personalen säger ”inte så mkt nu, hon vet ändå”. 

Jag för på tal att det kanske är svårare med vikarier el nya som inte känner 

personen men de lär sig får jag till svar.  

Av exemplet ovan framgår hur personalen inte anser att AKK behövs utan att det 

”går bra ändå”, alltså med verbal kommunikation. Det går också att tolka in en 

avsaknad av personens perspektiv, att det innebär något för henne eller honom 

om ny personal behöver ”lära sig”. 

Under intervjuerna (3) beskriver också personal hur de arbetar i vardagen på ett 

sätt som lyfter fram den verbala kommunikationen:  

Vi har ju ett konkret sätt och det är att dom till exempel får berätta när vi 

har fika. Och dom till exempel vill äta under helgen. Så det är väl… det 

samtalet som… kanske är mest konkret. 

I utdraget ovan framstår det som att personalen likställer detta att prata, att 

personerna ”får berätta”, med att konkretisera kommunikationen, vilket ur mitt 

perspektiv, sett till funktionsnedsättningarnas innebörd, ofta inte är tillräckligt 

utan skulle behöva kompletteras med AKK, exempelvis saker, bilder eller tecken.  

I ett fall då vi samtalar om frågan om hur personalen arbetar för att personen ska 

kunna bestämma lyckas vi helt enkelt inte förstå varandra när jag frågar hur de 

arbetar för självbestämmandet med hänsyn till personernas 

funktionsnedsättningar (3):  

Personal: Hur menar du då exakt? Ja… nej men det är väl det här till 

exempel att eh… vissa personer behöver ha en röd toalettring för annars 

tror dom att dom sätter sig på golvet och det är också en form av 

anpassning.  
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Annan personal: Om du upprepar frågan? … Att vi anpassar oss eller att 

det är dom som, Till exempel hjälper till och laga middag eller liksom skala 

nån potatis eller så menar du eller?  

Utdraget ovan tolkar jag som ett exempel på att personal inte vet eller har kunskap 

fullt ut om behovet av- och vad ett förtydligat stöd innebär, vilket jag menar är 

hämmande i sig sett till personernas funktionsnedsättningar.  

I ett exempel framstår det som (utöver att personen är utlämnad till personalens 

förståelse av henne eller honom) att personalen inte bara tror på utan också finner 

att de behöver värna det verbala (3): 

Personal: Dom har ju väldigt tydligt kroppsspråk, så.  

Annan personal: För oss ja.  

Ytterligare annan personal: Och där tror jag också att, blir det för mycket 

bilder så glöms talet bort, för man tycker ja men vi ska köra 

bildkommunikation. Ja men det verbala är fortfarande viktigt.  

Även i en annan konversation om AKK framstår det som att personal inte anser 

att det betyder så mycket för personerna att de har bilder i översiktscheman som 

tydliggör vad som ska ske under dagen. Det framstår som att personalen inte tror 

på eller ser nyttan av att bilderna finns (3): 

Personal: Men samtidigt, om man ska va, om man ska vara riktigt ärlig, 

visst, vi har ju scheman till alla våra arbetstagare. Väldigt fint, men det är 

inte alla som går och tittar på det, det kanske är två tre stycket som har 

behovet.  

Annan personal: Men dom vill ha det.  

Samma personal: Alla vill ha, och dom finns där, vi har gjort det 

tillsammans, men, dom tittar inte för dom har det här inne (pekar sig på 

huvudet). Eller hur, dom känner av jaha nu är det rast och vi ska göra det, 

dom vet.  

I de dagliga verksamheterna som citaten rör har många av personerna inte heller 

svenska som första språk vilket skulle kunna ses som ytterligare ett motiv för att 

förtydliga stödet och erbjuda AKK. I verksamheten som exemplet ovan är hämtat 
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från arbetar man medvetet med språkfrågan, men då genom att viss personal lär 

sig personernas språk samt använder stöd-tecken. Att stöd-teckna är ett sätt att 

förtydliga som dock fortfarande kräver viss förmåga till abstraktion som alltså är 

en svårighet för många av de aktuella personerna. Att personal förlitar sig på, och 

insisterar på den verbala kommunikationen är något som Finlay m.fl. (2008) 

konstaterat, och slår fast att det minskar personens makt snarare än bemäktigar 

henne eller honom eftersom det talade språket blir ytterligare en barriär för 

personen. Resultatet överensstämmer också med vad flera andra forskare på 

området påpekar gällande erbjudande av AKK, att det förekommer i ringa 

utsträckning och behöver öka (se exempelvis Backman m.fl., 2015; Jormfeldt, 

2016; Klockmo & Dalin, 2015; Kåhlin m.fl., 2015; 2016; Wennberg & Kjellberg, 

2010). Det mönster som framträder i mitt material gällande 

genomförandeplanerna ligger även i linje med Talmans (2018) resultat av en 

granskning av personers genomförandeplaner: 

Overall, communication used in a broader sense than spoken language, 

such as sign language or the use of pictures and symbols, was rarely 

focused on in the IPs, and this may constitute a barrier for participation if 

the documentation in the IPs reflects reality. (s.51) 

I en aktuell studie pekar Söderström m. fl. (2019) på möjligheten för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning att kunna förutse, delta samt även utöva 

självbestämmande med hjälp av en så kallad Memo Planner (MP), en slags 

almanacka (s. 3, min översättning), vilket är att betrakta som en slags AKK; 

The implementation of the MP:s also provided the residents with 

opportunities to influence their everyday lives. Using the pictures, text and 

voice functions in the MPs made it easier for them to express their 

opinions and practise self-determination in daily tasks, including in 

relation to the food that they wanted to buy at the store, what they wanted 

for dinner or what kind of leisure activities they wanted to attend (s. 10). 

Nordenfelt (2000) inbegriper frågan om förutsättningar för att kunna agera 

genom att understryka vikten av att alla hinder är undanröjda då en persons 

praktiska möjlighet ska uppnås eller bestämmas. Det handlar enligt Nordenfelt 

alltså om huruvida hon eller han har både tillfälle och förmåga att kunna agera. 

Att inte förtydliga personens stöd, att förlita sig i så pass hög grad på det verbala 
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språket, ser jag i det aktuella sammanhanget som ett potentiellt hinder och alltså 

som hämmande för många personer och deras möjlighet att utöva 

självbestämmande. Den ringa förekomsten av förtydligat stöd/AKK kan vidare 

tolkas som att personerna ges ett mindre förhandlingsutrymme (Harré 

&Langenhove, 1991) gällande sin position. Detta också sett utifrån att de finns i 

en relation till personalen som implicit innefattar en maktobalans (Hasenfeld, 

1987: Lewin, 2011; Silfverberg, 2007).  

Som det beskrivs i inledningen på kapitlet är resultaten komplexa. Personalens 

tilltro till det verbala, viket jag tolkar som hämmande i fråga om personens 

självbestämmande, kan, sett till funktionsnedsättningarnas innebörd, anses 

motsäga den identifierade viljan till personernas självbestämmande, den som 

kommer till uttryck i personalens frågande om vad personerna vill, deras 

bekräftande sätt. Att det särskilt under intervjuerna framkommer att det inte är 

självklart för personalen att utförandet av personens stöd behöver förtydligas och 

kompletteras med AKK utifrån funktionsnedsättningarnas innebörd, att det tar 

tid för många bland personalen att få fatt i kunskapen eller medvetenheten om 

hur de gör för att personer utifrån sin funktionsnedsättning ska kunna exempelvis 

välja och/eller säga sin mening, framstår i sig som en fråga om kunskap och 

därmed också en fråga för organisationen av verksamheterna. Det här resultatet 

säger också något om den syn på personen och uppdraget att utföra hennes eller 

hans stöd som råder bland personal. Organisationens eventuella del i detta 

diskuteras vidare i den sammanfattande diskussionen i kapitel åtta.  

6.3. Personalen som den aktiva 

Ytterligare en hämmande aspekt av personalens sätt att arbeta och förhålla sig är 

att många ser sig som den aktiva parten i relation till personen som har stöd. Jag 

ser det faktum att viss personal talar en del om och över huvudet på personerna 

som har stöd som ett starkt uttryck för den här tendensen. Mönstret framträder 

främst i gruppbostäderna men även i ett par av de dagliga verksamheterna (2):  

När en person ska flyttas från en stol med lyftbälte ”Vi flyttar honom, tar 

du där?” (utan att personen tilltalas/görs delaktig i vad som ska ske). 

Det som tolkas som att personalen gör sig till aktiv här är att de inte inbegriper 

personen, att hon eller han exkluderas i det som trots allt rör henne eller honom 
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själv i högsta grad. I ett annat exempel (2) pratar personal först som med sig själv, 

sen gällande allmän planering med kollegan och som i förbifarten med en person 

som kommer förbi: 

Hur gör vi nu? Tar du X så tar jag X (framför personerna). En person 

kommer med en bok i handen och personal som möter; Vem ska hjälpa 

dig i duschen då? 

Även här framgår det tydligt hur personalen har och tar initiativ utan att involvera 

personen. Planering och avstämning kan vara nödvändigt men när personen inte 

involveras eller ges möjlighet att uttrycka sig kan det tolkas som ett uttryck för att 

personalen betraktar sig som den aktiva parten.  

Detsamma gäller följande exempel från daglig verksamhet (2) då personen 

inbegrips i slutet av konversationen, eller då det så att säga redan är klart: 

Då en personal kommer in och diskuterar med annan personal vem som 

kan ersätta dem när det gäller en uppgift i verksamheten svarar personalen 

över huvudet att ”det kan X göra, eller X, X gillar ju också X kan få ta den 

och X kan hjälpa till, X vill jobba, eller hur? (till personen) 

I vissa fall beror personalens pratande om och över huvudet på personerna på att 

de vill eller tror att de behöver informera mig som observatör (2): 

Det förekommer att personal pratar om personerna trots att dessa är i 

närheten, förvisso för att informera mig men det är ändå ett sätt, det 

förekommer att personerna vidtalas i tredje person. 

En person som har stöd är ute, och en är inne. Han sitter i en fåtölj, och 

kastar fyllda påsar i en låda framför sig. Personalen hejar på och 

uppmuntrar personen att kasta längre, sträcka armarna ovan huvudet och 

ta i… man talar om personen ”förut kastade han bara hit, nu ända hit” 

(flera ggr). 

Pratandet om och över huvudet på personerna för att informera mig skulle inte 

ha skett om jag inte varit där. Det sker dock också personal emellan, och jag 

uppfattar det som relativt oreflekterat och självklart, och därför väljer jag att lyfta 

fram även dessa exempel. I det andra exemplet ovan framstår även personen som 

något objektifierad, alltså som att han inte uppfattas höra eller förstå och/eller ha 
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en åsikt om att bli pratad om och över huvudet på, något de flesta av oss ogillar 

starkt.  

Vid några tillfällen försöker jag avstyra pratandet om och över huvudet på 

personen då det riktar sig till mig. Personalen fortsätter dock prata på det sättet 

vilket jag tolkar som ett uttryck för att det är en vana, kanske ett behov av att dela 

och i alla fall att man inte tar personens perspektiv. Det kan möjligen till och med 

vara så att personen ses som en som (ändå) inte förstår eller att det inte spelar roll.  

Under observationerna (2) uppfattar jag ytterligare en dimension av pratandet om 

och över huvudet på personerna. Det är en tendens till generaliserande där 

personal använder uttryck som kopplar till en yrkesroll som ger mandat att styra, 

till psykologin och till egenskaper:  

Det pratas dock ofta över huvudet på personerna, ofta som info till mig 

”Vi har fått lov att släppa ut, bara vi har tillsyn”, ”Han slutade klockan ett 

(den boende är i närheten), ”blöjbyten”, ”hemgångar”, ”de har kaffe i 

blodet!”, ”kontrollbehov” etc.  

Då en person sitter och ser ut genom fönstret informerar en personal om 

att hon väntar på en av de andra personerna. Jag försöker tala genom 

personen, och frågar om hon vill hålla lite koll på då de andra kommer 

hem, då säger personalen; kontrollbehov.  

En variant på pratandet om och över huvudet på personen är den skrivna 

information på allmän plats som jag kan observera i ett par verksamheter (2):  

På lappar står saker som ”Får ej lämnas ensam med övriga gruppen” 

Personerna i verksamheten kan inte läsa utan hänvisas till personalens kännedom 

om dem, till att personalen har information som de själva inte kan ta del av. Precis 

som med pratandet om och över huvudet exkluderas personerna från planering 

och val. 

Även i det som ser ut som personernas visuellt tydliggjorda information finns det 

delar som främst riktar sig till personal (2):  

En iakttagelse handlar om att den visuellt förtydligande kommunikation 

som skedde via scheman (även de med bilder), lappar etc. var till för 
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personalen, så att de och och/eller vikarier skulle veta vad som skulle ske 

under dagen, runt olika personer etc. Jag frågade om personerna kunde 

läsa och fick till svar rörande all information som satt på dörrar och väggar 

att de var mest för personalen.  

I och med att personerna i de flesta fall inte läser, och informationen medvetet 

riktar sig till personal, exkluderas personen även här. Jag menar inte att inget 

liknande behövs men det faktum att det sker öppet, där vem som helst kan läsa 

informationen, att personal och inte personen tilltalas gör att jag tolkar detta som 

ett uttryck för att personalen är, och ses som den aktiva parten som har och ska 

ha initiativet. Samma slags tilltal går att se i vissa genomförandeplaner (se kapitel 

sju) där tonen är instrumentell och personerna framställs som föremål för åtgärd 

mer än just en person som har och ska kunna påverka sitt stöd. 

Jag talar inte med personal om dylika lappar eller personers AKK som visar sig är 

riktad till personal, men jag frågar under intervjuerna om de känner till att det 

pratas en del om och över huvudet på personerna som har stöd (3):  

Ja, ja självklart! Men man, man tänker inte på att man, eh… att man gör… 

det. Men när man, när det är nån som säger det där ”Oh shit, gör vi?!” 

Alltså vet vet ju att vi gör det, alltså, men inte där och då, då tänker vi ju 

inte på det. Men när man får höra det då blir det såhär, men Gud vad 

hemskt! 

I exemplet ovan är personal tydlig med både vetskapen om hur de pratar och 

insikten om att de inte borde prata om och över huvudet på personerna. I ett 

annat exempel fokuserar intervjupersonerna mer på hur det kommer sig (3): 

Personal: Eh, sen om man är då kanske inne i lägenheten, jobbar, då tror 

jag det är väldigt lätt även om man inte… vill något illa så tror jag det är 

väldigt lätt att man… pratar över huvudet. Man tänker inte på det. 

Annan personal: Nej, och det, för det tror jag, det blir så och, våra brukare, 

dom… säger ju ingenting. Då måste ju vi… kanske prata, he he.  

I exemplet ovan ser jag inget som uttrycker att personalen ser på saken från 

personens håll vilket, om det speglar bemötandet i vardagen, i sig kan fungera 

hämmande i fråga om personens självbestämmande. I de allra flesta fall uppfattar 
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jag både värme och välvilja hos personal rörande personerna, men ändå händer 

det också att personerna blir talade om och över huvudet på.  

Den begränsade förekomsten av ett förtydligande arbetssätt och erbjudandet av 

AKK, sett utifrån funktionsnedsättningarnas innebörd, tolkar jag som ett uttryck 

för personalens syn på sig själv som den aktiva parten, som den som har och ska 

ha initiativet. Detta kan ses i motsättning mot den vilja till att bejaka och stärka 

personerna som identifierats (se kapitel sex) men ändå ett perspektiv på frågan. I 

gruppbostäderna är detta särskilt framträdande (2): 

Det finns inga saker framme, utöver teven som ”lockar” till eller möjliggör 

aktivitet på egen hand. Under teven finns mörka korgar som man inte kan 

se igenom om eller vad det finns i dem. En person har en egen låda med 

saker i som hon har framför sig, och under sina fötter där hon sitter i sin 

fåtölj. 

Som personal i gruppbostäderna själva uttrycker det (3), ses personerna i hög grad 

som några som behöver ta det lugnt och inte göra så mycket då de är lediga (se 

också nedan om generaliseringar). Möjligen beror den begränsade förekomsten 

av en arrangerad miljö och AKK i gruppbostäderna också på personalens syn på 

och idé om de så kallade allmänna utrymmena som studien genomförs i. Likt Olin 

& Ringsby Jansson (2009) beskriver kan det skifta i fråga om vad personalen anser 

att personerna ska ha de allmänna utrymmena till.  

Ett påtagligt exempel på hur personal kan ses som den aktiva parten i relation 

till personen handlar om att personens stöd inte förtydligas då hennes eller hans 

genomförandeplan ska upprättas. Som nämnts (se rubrik 6.2) uppges endast för 

en av 42 (1/42) personer att personen har erbjudits AKK, som behövs och 

bidrar till personernas förståelse och möjlighet att kommunicera (Gotthard, 

2002; Nordlund & Söderman, 2005). I samma planer uppges många av 

personerna ha och använda AKK i vardagen, men gällande 

genomförandeplanerna behåller personalen, genom att inte förtydliga stödet, 

initiativet som jag tolkar det. Det varierar förstås både i fråga om vad personer 

kan och förmår och det är förståeligt att det är svårt att förtydliga en så pass 

abstrakt företeelse som att göra upp en plan, som dessutom sträcker sig över tid 

men satt i sitt sammanhang menar jag att det är anmärkningsvärt att inte fler 

personer erbjuds AKK eller, vilket skulle kunna vara ett alternativ, att deras röst 
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“hörs” via hänvisningar till observation och dokumentation. Detta sett också ur 

perspektivet att genomförandeplaner ska fungera som ett verktyg för personens 

inflytande över sin egen insats (Socialstyrelsen, 2015) och att alternativ 

kommunikation, här ofta kallad AKK, ska räknas 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 2) och stödet anpassas individuellt (LSS, 

7§). 

När jag frågar personal om det faktum att stödet till personen gällande 

genomförandeplanerna inte förtydligas i högre grad ger de uttryck för tankar om 

att förtydligande/AKK och genomförandeplaner inte hör ihop (2):  

Personal: Men det är annat när man gör genomförandeplan då har man 

det här verbala. Annan personal: Ja alltså det är två skilda saker. Jag lyfter 

fram funktionsnedsättningarnas innebörd och det därpå följande behovet 

av förtydligat arbetssätt och får till svar; men jag förstår bara inte syftet? 

För det är ju två skilda grejer. Schemat är bara för att se hur tydligt dagen 

är, inte för att jag inte förstår. Vad det innehåller, för det förstår dom. När 

jag frågar om hänvisningar till den dagliga dokumentationen eller 

information om man använt AKK i vardagen svarar samma personal: Nej, 

vi är dåliga på det.  

En möjlig tolkning av exemplet ovan, och andra liknande exempel, är att 

personalen gör skillnad på beslut i vardagen och beslut som ingår som en del i ett 

slags planering och administration. De ser det senare som personalens uppgift 

och ansvar. Personalen blir i förhållande till genomförandeplanen den aktiva 

parten, den som vet och ska kunna och med sig själv som verktyg är den som ska 

se till eller säkra personens väl och ve och möjlighet att få det som hon eller han 

vill.  

Av personalens tal om personerna och uppdraget att utföra deras stöd framgår 

också att de har en bild av sig själva som den aktiva parten (3):  

Och aktivera dom. Så, så mycket möjligt vi kan. Alltså att en del som vill 

inte göra, städa och så vägrar. Men, livet är så. Man ska… om, tänka på 

sig själv, vi lever också och städar och, gör livet sådär. Men… dom förstår 

inte riktigt, en del förstår inte riktigt. 
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Alltså i min grupp måste jag motivera hela tiden, och… och allt. Det är 

krävande på det sättet. Och ta sin tid. Tar väldigt lång tid. 

Exemplen illustrerar, som även andra liknande, hur personalen gör jämförelser 

med vad som ses som normalt, och hur de utgår från antaganden om vad man 

förväntas göra (som vuxen). Att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

betraktas utifrån det som anses normalt och bemöts normativt är något som 

beskrivs av flera andra forskare på området (se exempelvis Ineland, 2007; 

Lövgren, 2013; Tideman & Svensson, 2013). Av exemplet nedan (3) framgår 

också hur personalen anser sig veta vad personen behöver, att de vet bättre: 

Och vissa pushar vi faktiskt, till att vara med. Som kanske in, du har sett 

men så är det… eh som kanske inte personen ser för vi ser det, för vi är 

så smarta, he he, nej, men… då pushar vi att man byter om om man är 

med (på gympa), så, för att hon behöver det. 

I intervjun råder det delade meningar om huruvida man ska ”pusha” en person 

på det viset som beskrivs här eller inte, men att ”pusha” är en linje man valt i 

arbetet och personen får byta om.  

Fler bland personalen uttrycker sig som att personerna behöver vägledning, eller 

som nedan, orientering (3):  

Man kan, man kan säga orientera dem. På nåt sätt att eh… det blir lättare 

för dom, leva som alla. Eh, som vi. Eh, vi har önskemål, vi har…att vi vill 

det och det och det också men, eh… det är svårt för dom, förklara vad- 

dom vill. Då vi är här.  

Allt man kan göra själv ska man göra själv… Och det påminner vi dom 

också för dom vill-ibland vill ju nån hjälpa en arbetskamrat (person som 

har stöd) också liksom. Gärna kanske dra iväg med en rullstol fast man 

kan själv. Och det ju bli lite farligt också. Då får man ju ”Stopp stopp 

stopp, hon kan själv”  

Exemplen ovan närmar sig också de fall som jag tolkar som styrande (se vidare 

6.4), men jag placerar dem här då jag främst uppfattar dem som syftande till att 

bistå personen. Jag gör den tolkningen också med vetskap om att det är svårt att 

dra gränsen för vad och hur mycket personen kan och ska ges utrymme att 

bestämma då hon eller han kan ha svårigheter i att bedöma vad som är görligt, 
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eller till och med farligt eller inte. Dilemman är en del av vardagen och krävande 

för alla inblandade (Giertz, 2012; Lewin, 2011; Silfverberg, 2007).  

Jag observerar också att många av personerna är relativt passiva, att de anpassar 

sig, följer rutiner och sällan protesterar vilket ytterligare bekräftar tolkningen att 

personalen ser sig som den aktive parten (2): 

Det händer inte så mycket sen, en av de personer som kom hem från 

daglig verksamhet fick sätta sig/satte sig med en liten kopp kaffe vid 

bordet, sen tog hon sig över till en liten stol vid fönstret där personal 

berättade att hon väntade på den andra personen som skulle komma hem 

från daglig verksamhet. Runt halv fyra började den första personalen följa 

med en person in för att laga mat, och så fortsatte det på rullande schema. 

Det fanns alltid en personal i det allmänna utrymmet, och de personer 

som satt där satt mest och gjorde inte så mycket. 

Hur personerna agerar gällande att ta initiativ, protestera, kommunicera sin vilja, 

etcetera, beror förstås på vilka de är och i vilken grad deras funktionsnedsättning 

försvårar agerande av det här slaget, men personalens syn på sig själv som den 

aktiva parten kan tolkas som potentiellt hämmande här. Den hämmande effekten 

förstärks av den ringa förekomsten av förtydligat stöd och erbjudandet av AKK, 

som enligt flera kan bidra till att personen i högre grad förstår, kan välja och kan 

kommunicera (Gotthard, 2002; Mesibov & Shea, 2009; Nordlund & Söderman, 

2005). Här sett som väg eller möjlighet till självbestämmande.  

Ännu ett uttryck för tendensen att personalen framställer sig som den aktiva 

parten är att de frekvent säger ”våra” eller ”mina brukare”. Nedan återfinns ett par 

exempel som särskilt illustrerar innebörden i att kalla personerna för ”våra/mina” 

(3): 

Ja som en av våra brukare har ju börjat med husmöten, där eh… hon 

väljer, eh menyn för kommande veckan. 

…men jag tycker liksom alltså det, det beror på för våra blir ju äldre och 

äldre nu. Och det är mycket liksom… demens och… alla möjliga saker 

där.  
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Att ses och benämnas som en ”brukare” och klumpas ihop som grupp har 

ytterligare dimensioner som diskuteras under rubrik 6.5 nedan om 

generaliseringar. Även sättet att tala om personerna som ”våra/mina” uttrycker 

dimensioner av ägande, aktivitet och makt (se även Nilsson 2008 med exempel på 

hur äldre beskrivs och talas för). Det jag möter och tolkar in i uttrycken 

”våra/mina (brukare)” är ett slags omsorg och lojalitet men jag noterar det då det 

är skillnad på att se personerna som har stöd som våra eller mina och som ”sina 

egna”. Att äga, eller som Nilsson (2008) beskriver att personalen gör, ta sig rätten 

att tala för någon, tolkas här som att göra sig till en aktiv och i vissa avseenden 

överordnad part.  

Slutligen ska sägas att också anhöriga kommer på tal som några man tar till för att 

lösa frågan om personens möjlighet att utöva självbestämmande (3): 

Men vissa brukare måste man ta in anhöriga för dom som inte riktigt kan 

tala för sig. Så får dom vara med och bestämma också lite grann. Tänker 

på X… ganska mycket, anhöriga. 

Anhöriga förekommer också som tolk eller språkrör då genomförandeplaner 

upprättas (1). Exemplet är inte tänkt som ett argument emot anhöriga eller 

företrädare. De kan vara viktiga för att personen. Jag uppmärksammar 

inkluderandet av dem som exempel på att agerandet till stor del läggs utanför 

personen själv.  

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att personalen positionerar (Harré m.fl., 

2009) sig själva som den aktiva parten i relation till personen som har stöd. Att 

tala med andra om en part, här personen som har stöd, kallar Harré m.fl. för den 

tredje ordningens positionering. De beskriver hur vissa roller, att vara personal till 

exempel, kan anses ge den ”moraliska” rätten att göra så. Att personalen 

positionerar sig själv och agerar som den aktiva parten, tolkar jag som att det i 

förlängningen också kan innebära att personen (då) positioneras (och möjligen 

också riskerar att komma se sig själv) som en passiv part, som ett objekt för stöd. 

I materialet identifierar jag uttryck för att det inte självklart är så. Vissa personer 

utövar det Harré m.fl. kallar för den andra ordningens positionering och 

protesterar mot den position de getts, de säger nej och/eller avstår en rutin. I de 

fall de faktiskt protesterar eller väljer att avstå lyssnar också personal och beaktar 

deras önskemål så långt det går för verksamheten. Personal frågar också ofta 
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personerna saker och, även om det kan ses i relativt ringa utsträckning 

förekommer det att personalen förtydligar stödet för att personen ska kunna 

(bestämma) själv (vilket beskrivs i kapitel fem).  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har genom tiderna varit 

utlämnade till personal som ansetts vara de som vet, eller som ska veta och 

bestämma (Engwall, 2000: Grunewald, 2015; Lewin, 1998). Personalens hållning 

till sig själv och sitt uppdrag bekräftar det tidigare forskning pekar på, att det finns 

tendenser till att personer med intellektuell funktionsnedsättning inte ses och 

bemöts som de vuxna de är (Lövgren, 2013). De får vara ”brukare”, där normativa 

inslag ingår i det stöd de ges (Ineland, 2007; Tideman & Svensson, 2013) och där 

personal ser sig som den som ska motivera personen och bidra till att hon eller 

han gör saker (se även Ineland m.fl, 2018). De mönster som framträder i min 

studie kan bidra till att upprätthålla den för stödrelationer karaktäristiska 

maktobalansen (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011). Min tanke är inte att måla en bild 

av personalens sätt att arbeta och förhålla sig som att det alltid är fel att de intar 

positionen som en aktiv part. Det viktiga är hur det görs, med vilken medvetenhet 

och på vilken grund. Till bilden hör också att det är svårt och kräver kunskap att 

kunna förtydliga personens stöd nog. Ibland räcker ett förtydligat stöd och/eller 

AKK inte och måste ersättas av personalens bedömning, observation och 

dokumentation, vilket också kan ses som en väg till att involvera personen och så 

att säga ”fånga” hennes eller hans röst (Socialstyrelsen, 2015).  

6.4. Styrande ton 

En del bland personalen arbetar och förhåller sig på ett sätt som jag tolkar som 

styrande på ett sätt som jag kan se riskerar att ”bestämma” personen, exempelvis 

som oförmögen att handla, på ett sätt som gör så att hon eller han riskerar att 

betraktas på det viset och till och med kan komma att se sig själv på det vis som 

hon eller han bemöts. Då jag ger exempel från personernas genomförandeplaner 

tar jag med flera sådana i rad för att de är liknande och för att de i regel är relativt 

kortfattade. I följande exempel från några genomförandeplaner (1) framstår 

tilltalet som att det kan spegla, eller bidra till, ett styrande förhållningssätt:  

Försöka vänja honom vid gruppen 

Ge föremål till personal, plocka upp tyg från golvet som personal tappat 
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Personal ser till att jag kommer på toa 

Personalen uppmanar X att bädda sin säng 

Personalen rullar ut honom till taxin 

Kontrollera att han har förstått vad du sagt 

Som närliggande ser jag följande exempel på sätt att uttrycka sig när det gäller 

formuleringar av mål (1):  

Att få X mer involverad i matlagning 

Lära X att ta hand om tvätten 

X´s nya mål är att lära sig arbetsmetoderna för X-företaget (min 

omskrivning) 

Att X ökar sina fysiska aktiviteter 

X nya mål är att hon ska röra på sig mer, hon cyklar på motionscykel 15 

min varje rast med personal 

Med tanke på det personal själva säger om att genomförandeplanerna och målen 

i dem styr en del (3) och att planerna (3) beskriver inriktningen på aktiviteter som 

erbjuds personen samt att de i många fall liknar varandra till form och innehåll, 

framstår exemplen ovan som relevanta att lyfta fram. Att genomförandeplaner 

kan fungera styrande konstaterar även exempelvis Breimo (2016).  

Ytterligare en variant på sätt att uttrycka som jag tolkar som styrande går att tolka 

in i beskrivningar av personens AKK som uppges syfta till att personen ska kunna 

(1): 

Följa sitt dagsschema 

Att veta vilka rutiner vi ha 

Få veta av personal vad de ska göra 

Utföra daglig rutin/följa instruktioner. Personalen ger mig muntliga 

instruktioner, förstärkta med bilder eller objekt här och nu 

En variant på detta lyfter fram personalens del i användandet av personens 

AKK (1): 
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Personal förbereder schemabilder, visar vad han ska göra 

Personal visar hur dagen ser ut 

Personalen sitter med honom och visar vad som skall göras  

Personens AKK beskrivs som att de syftar till att personen ska kunna följa, få 

veta, kunna utföra i stället för tvärtom, att få personal att förstå vad personen vill, 

att personen ska kunna ta initiativ, etcetera. Den bild av personen som 

kommuniceras och den instrumentella tonen antar jag också kan stämpla 

personen som på något sätt problematisk, alltså bidra till att hon eller han bemöts 

som en som ska följa eller bli styrd och i värsta fall även bidra till att personen 

kommer att uppfatta sig själv som en sådan.  

I vissa exempel, även om de är få totalt sett, framstår risken för att personalens 

förhållningssätt ska prägla bilden av personen, även hennes eller hans bild av sig, 

mer på djupet, mer påtagligt (1): 

X blir ofta arg 

Jag (personen) behöver tydliga gränser 

Rymningsbenägen 

Tydliga och korta uppmaningar. Förtydliga med kroppsspråk, 

teckenkommunikation 

Av direktiv kring arbetet med genomförandeplaner (Socialstyrelsen, 2015) 

framgår att personal, även om de ska uttrycka sig om personens situation utifrån 

perspektivet hur det går, inte ska uttrycka sig värderande, vilket jag menar är fallet 

i de exempel som ges ovan. Personen ”bestäms” och om man väger in 

möjligheten att tanke och handling speglar och föder varandra framträder risken 

att personen bemöts eller kommer att bemötas, och i värsta fall komma att se på 

sig själv så som hon eller han och arbetet med att utföra insats beskrivs.  

Bland de styrande sätten att uttrycka sig tolkar jag in det Harré och Langenhove 

(1991) beskriver som en mildare form av tvingande positionering av personen. 

Den kan förekomma även i stödjande uttryck grundade på välvilja men framträder 

mer explicit i de exempel som diskuteras här. Jag menar att det då blir än svårare 
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för personen att värja sig mot den hon eller han görs till då personal uttrycker 

eller förhåller sig styrande.  

Ett mer indirekt hämmande uttryck i fråga om självbestämmandet är de många 

genomförandeplaner (1) där det saknas uppgifter om personens preferenser. I alla 

genomförandeplaner från en kommun finns en rubrik tidigt i mallen som 

uppmanar till att fylla i saker personen vill att man ska veta om personen, och i 

enstaka planer från den andra kommunen återfinns den ICF-präglade rubriken 

Personfaktorer (se metodkapitlet). Även i de planer som saknar en rubrik för 

personens preferenser är det ytterst ovanligt att sådana finns nedtecknade. Rubrik 

eller inte, det är i mitt material ovanligt med personlig information vilket om än 

indirekt kan antas påverkar frågan om förutsättningar för självbestämmande. Vem 

är och bli man om det projiceras en bild av en att man inte har preferenser? Om 

den, som är fallet, information som finns ofta är vårdrelaterad? 

I ett utdrag från minnesanteckningarna från observationerna (2) finns exempel på 

hur personal aktivt styr personen som först får vara med om att bli talad om och 

över huvudet på, sedan få frågan, och sedan ändå inte får bestämma:  

”Förut kastade han bara hit, nu ändå dit” (flera ggr). Samma personal: 

”börjar du bli trött, vill du sluta?”, personen säger ja och ändå ”en gång 

till, sen får du sluta, sen får du kaffe”. 

Det framstår som att personalen utgår från att det är han själv som ska, eller 

behöver, bestämma, att det är viktigt att han får sista ordet, vilket utöver att just 

utrycka makt kan tolkas som att personalen också ställer sig över personen, tar sig 

rätten att veta bäst och bestämma. 

Fler exempel från observationerna (2) visar hur personalen utgår från egna 

övertygelser och formar, eller styr, hur personerna ska ha det: 

Verksamheten har vissa regler, ex, finns en lunchregel om att inte prata så 

mkt syntes det ingen frustration över, tvärtom, den kom till efter ök 

(överenskommelse) säger personalen, liksom den om att bara köpa läsk på 

fredagar då de också fikar tillsammans efter det att några bakat. 
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Lunchen sen är ganska tyst (i stora köket, de som behöver mer stöd äter 

för sig), man pratar inte så mycket, all, en del med stöd, värmer matlådor 

alt. tar rätt på dem efteråt, och sen är det mer rast/förberedelse. 

Som nämns under rubriken ovan om personalen som den aktiva parten 

observerar jag (2) att personal pratar om och över huvudet på personerna. Att 

göra så kan anses styrande i sig men i vissa fall framstår det särskilt som att det är 

fallet:  

Han här (nickar åt den boendes håll) går ut varje dag, X och X har bott 

ihop i nästan hela sitt vuxna liv, X är väldigt snabb att ta kaffe… de är 

glada, nu är det lugnt men det kan var en explosion här, nickar åt en 

person) är som en ängel och till en annan boende; och det är du också 

ibland, man måste vara snäll.  

Under samma observation (2) noterar jag att: 

Ibland är talet om personerna objektifierande; ”jag släpper ut honom en 

stund”, när det pratas om brukarråden; ”kaffe är ju viktigt i de här 

sammanhangen” och när em-fikat nämns ”de har kaffe i blodet de här” 

och ”de är glada”. 

En daglig verksamhet ger prov på samma styrande och som jag uppfattar det 

potentiellt hämmande förhållningssätt då en personal beskriver stunden då några 

personer väntar på taxi och ska hem till sin gruppbostad (2):  

”Han slutade klockan ett (personen är i närheten)”, ”blöjbyten”, 

”hemgångar”, ”kontrollbehov” etc.).  

I exemplen framstår själva sättet att tala om personerna som onyanserat, 

”bestämmande” och objektifierande, vilket om det speglar ett sätt att se på 

personerna också kan antas fungera potentiellt hämmande. Om man ser någon 

som ett objekt minskar chansen att man ska se och höra vad hon eller han vill, 

eller bemöda sig att skapa förutsättningar för att personen ska kunna uttrycka en 

vilja.  

Under intervjuerna (3) förekommer också att personal uttrycker sig styrande. I 

exemplet nedan återfinns varianten att personer liknas vid barn:  
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Och nån väljer musiken, då får man ha en lista, det, det är som barn, man 

får ha en lista. Vems tur är det och välja musik. ”Åh jag vill ju välja” ”Nej 

men du var, tittar här, nu valde du för två veckor sen. Och när personen 

inte valt, det var jättelänge sen”. ”Åååh” jaja lite mutter mutter men sen så 

är det dens tur och välja och så… 

Att personer med intellektuell funktionsnedsättning inte bemöts som vuxna har 

uppmärksammats i tidigare forskning och forskarna menar att ett sådant 

förhållningssätt styr personens möjligheter att få vara den de är och vill vara 

(Lövgren, 2013; Tideman & Svensson, 2013).  

De uttryck som kan identifieras och som jag tolkar som styrande kan, menar jag, 

ses som att personalen positionerar sig (Harré & Langenhove, 1991) som några 

som ska styra personerna som har stöd. I förlängningen antas det kunna innebära 

att personerna positioneras som några som ska (antas behöva?) styras. Utöver att 

detta kan påverka personalens mottaglighet för vilka personerna är och vill vara 

som individer menar jag att det kan påverka personens känsla för sig själv och sin 

förmåga – viket enligt Nordenfelt (2000) är avgörande för att en människa ska 

kunna uppbåda en avsikt och välja att agera för att nå den. Vidare minimeras 

personens förhandlingsutrymme (Harré & Langenhove 1991), alltså möjligheter 

att förhandla sin position som användare av stöd, vilken, som stödrelationer i 

allmänhet, innefattar en maktobalans (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; Silfverberg, 

2007).  

6.5. Med generalisering som grund 

Analysen visar att en del av personalens sätt att arbeta och förhålla sig till personen 

som har stöd baseras på generaliseringar kring personerna i verksamheten eller 

personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning mer 

allmänt. En variant av detta är att personal utgår en del ifrån sig själv, alltså vad 

de själva tycker är gängse och rätt och rimligt. Ett återkommande ”tema” för 

generaliserandet i gruppbostäderna är ork eller behovet av vila och till och med 

skörhet (3):  

Återhämta sig tänker jag. För det är ju väldigt sköra människor vi arbetar 

med, det får vi inte glömma bort tänker jag det är min liksom, så tänker 

jag. 
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Utan att säga att det personal uppfattar är fel vill jag peka på att de gör antaganden, 

att personerna likställs med eller ses som grupp och tillskrivs behov eller 

egenskaper, vilket kan undergräva den individhänsyn som ska råda (LSS, 7§). I 

ytterligare ett exempel ”bestäms” personerna av personal utifrån en avgränsad 

och gemensam bild av vilka de är och vad de behöver (3): 

Jag tycker, dom flesta av dom som vi jobbar med har ju…svårt och ställa 

egna krav, det är krav som vi ställer åt dom mer eller mindre. Och… för 

våra brukare, dom flesta av dom, så är nog det viktigast att man får mat, 

och sömn, och hela kläder, alltså, den här, basala omvårdnaden och den 

får dom, jättebra av. 

Utöver att det generaliseras kring personerna som grupp, utgår personal här från 

att personerna så att säga är nöjda med grundläggande behov, vilket kan tolkas 

som en potentiell förminskning av dem som personer.  

Av nästa utdrag framgår hur personal också utgår ifrån det de själva anser är 

gängse eller normalt (3):  

Nej men jag tycker väl att dom har en… alltså en ganska normal vardag, 

som vi andra har, alltså dom jobbar och… kommer hem, det är mat och 

… dusch och…lite så och sen är det aktiviteter vissa dagar så jag tycker 

den är ganska… normalt, om man får säga så. Det dom orkar med och 

det dom får bestämma själva vad dom vill göra… café eller, men oftast är 

dom trötta så att … dom vill chilla, som man vill göra efter jobbet liksom. 

Så att, det är vad jag tycker. 

Generaliserandet, särskilt det som utgår ifrån det som anses gängse eller normalt, 

kan medföra en risk för att personer, om de inte så att säga passar in, uppfattas 

som avvikande, vilket är ett känt fenomen inom området just när ”normaliteten” 

utgör referenspunkt eller utgångspunkt (Tideman & Svensson, 2013). 

Om personal (i gruppbostäderna) tenderar att anta att personerna inte orkar så 

mycket efter sin dagliga verksamhet så uppfattar jag en annan ”linje” inom vissa 

av de dagliga verksamheterna. I dessa finns hälsa som en del i ”profilen” vilket 

kommer till uttryck på olika vis. Till exempel kan jag se att det i många 

genomförandeplaner (1) står inskrivet att personerna vill och erbjuds att träna 

som aktivitet, och av observationerna (2) framgår att det finns ”regler” som att 
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inte äta kaffebröd och dricka läsk mer än en dag i veckan. Vidare att promenad är 

en fast aktivitet och att det inte finns en reell chans att välja bort en promenad 

som alla gör. Personalen är på promenad och ingen kan vara kvar i verksamheten. 

Ytterligare ett exempel handlar om förväntan att göra det man kan (3): 

Allt man kan göra själv ska man göra själv… Och det påminner vi dom 

också för dom vill, ibland vill ju nån hjälpa en arbetskamrat (person som 

har stöd) också liksom. Gärna kanske dra iväg med en rullstol fast man 

kan själv. Och det ju bli lite farligt också. Då får man ju ”Stopp stopp 

stopp, hon kan själv”  

Tvärtemot det som också uppmärksammats i det föregående avsnittet (6.4) om 

att personerna inte får vara vuxna går det i detta att se vuxenheten som ”norm”. 

Detta mönster ligger i linje med vuxenhet som norm som Lövgren (2013) pekar 

på och menar används som argument för vad personer med intellektuell 

funktionsnedsättning får förväntningar på sig om att uppfylla (samtidigt som de i 

mångt bemöts som barn). Ett sådant normativa inslag som jag tolkar in här har 

också uppmärksammats av flera forskare på området (Ineland, 2007; Tideman & 

Svensson, 2013).  

Angående likställandet av personerna som barn och allmänt att de grupperas, 

framkommer detta tydligt i exempel från daglig verksamhet som jag diskuterar i 

föregående avsnitt (6.4), bland annat när det handlar om att personerna ska turas 

om att välja musik. Det är svårt att återge tonen i det som sägs under 

observationer eller intervjuer, men i stunden då jag noterade den under 

intervjuerna uppfattade jag en välvilja, glädje och stolthet över att man erbjuder 

personerna val. Satt i sitt sammanhang, utifrån möjligheten att man handlar 

utifrån hur man tänker, antar jag att det kan prägla utförandet av stödet och 

därmed personens självbestämmande att personal generaliserar en del kring vem 

personen är. Att generalisera kring personerna som har stöd, oavsett om det gäller 

att se dem som grupp/lika, att tillskriva dem behov och preferenser och/eller utgå 

ifrån att de behöver/föredrar detsamma som en själv/som vem som helst tolkas 

som en positionering i sig (Harré & Langenhove, 1991), personalen som att de 

har och tar sig rätten att veta åt och tillskriva personerna olika behov, och i 

förlängningen personerna som några men kan och behöver veta åt.  
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Personal vill i hög utsträckning att personerna ska bestämma själva (se kapitel 

fem) men de agerar inte fullt ut på det sättet. Därmed väcks frågan om hur långt 

personalens vurm för personens rätt till självbestämmande räcker, om de som 

Giertz (2012) skriver, erkänner personerna fullt ut eller inte; ”Ett uteblivet 

erkännande för personliga behov ger inte ett individuellt utformat stöd” (s. 114), 

menar Giertz. Det ska sägas att personalens utgångspunkt i det ”normala”, om att 

personerna väl är som alla andra, också kan ses som ett slags jämlikgörande. Jag 

uppfattar dock att riskerna med detta överväger och att det handlar om att 

personer, om de inte är som en själv, här som personalen, blir betraktade som 

avvikande. Vidare menar jag att individperspektivet tappas bort vilket tillsammans 

med självbestämmandet är mål för politiken inte bara i Sverige (LSS, 6§) utan även 

i många andra länder i övriga världen (Funktionshinderkonventionen, artikel 3). 

6.6. Till stor del på personalens initiativ 

I detta andra resultatkapitel beskrivs och diskuteras studiens andra tema som 

handlar om hämmande delar av personalens arbets- och förhållningssätt: hur 

många av personalen kommunicerar till stor del verbalt, att de tycks se sig själva 

som den aktiva parten, som i vissa fall till och med ska styra personen, och att de 

utgår en del ifrån en generaliserad bild av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning eller ifrån sig själva som utgångspunkt. Personalens tilltro 

till verbal kommunikation uppfattar jag som hämmande då många av personerna 

som har stöd i och med sin funktionsnedsättning behöver ett förtydligat stöd och 

AKK för att förstå och kunna kommunicera. Det här mönstret förstår jag som 

kopplat till att man tycker sig känna personen, ha en relation till henne eller 

honom (se kapitel sju), att man har en del generaliserad kunskap (om personerna) 

som man utgår ifrån och att man ser sig som den aktiva parten som har initiativet 

och förmågan att läsa av, förstå och tillfredsställa och stödja personen i fråga om 

vad hon eller han vill. Personalen blir verktyg och som beskrivs i kapitel fem vill 

väl men verkar i och med de hämmande delar som berörs här inte fullt ut för 

personens förmåga att kunna utöva självbestämmande. I daglig verksamhet 

förekommer förtydligande av stöd/AKK i högre grad men då avgränsat till 

samlingen eller enstaka val och till stor del på personalens initiativ. En del personal 

agerar också styrande, som att tanken om de själva som den aktiva parten 

inkluderar att också bestämma åt eller över personen.  
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Dessa hämmande delar av viss personals arbets- och förhållningssätt tolkar jag 

som att personen inte, särskilt inte inom gruppbostäderna och gällande sin 

genomförandeplan, ges en praktisk möjlighet (Nordenfelt, 2000) att kunna utöva 

självbestämmande. Personal säger inte nej för att säga nej men personens 

position, hennes eller hans förhandlingsutrymme (Harré & Langenhove, 1991) att 

agera själv, som en aktiv part framstår som relativt begränsat. Den konstaterade 

maktobalansen som råder i stödrelationer (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; 

Silfverberg, 2007) framstår i och med detta som upprätthållen trots personalens i 

många fall tydligt uttalade vilja till personens självbestämmande.  

Mycket av det som lyfts fram i detta kapitel kan härledas till verksamhetens 

organisation, vilken diskuteras närmare i den sammanfattande diskussionen i 

kapitel åtta. 

I nästa kapitel presenteras studiens tredje och sista tema. Det består av delar i 

personalens arbets- och förhållningssätt som mer påtagligt kan tolkas som både 

främjande och hämmande i fråga om personens självbestämmande. 
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7. Främjande och hämmande 

arbets- och förhållningssätt 
En annan personal städar, och jag frågar om personen brukar vara med 

och personalen säger ”Nej, hon vill inte, hon är med när man lagar mat 

etc. men inte vid städning” 

Verksamheten har vissa regler, ex, finns en lunchregel om att inte prata så 

mkt syntes det ingen frustration över, tvärtom, den kom till efter ök 

(överenskommelse) säger personalen, liksom den om att bara köpa läsk på 

fredagar då de också fikar tillsammans efter det att några bakat 

(Minnesanteckningar från observation) 

7.1. Inledning 

I det här kapitlet diskuteras studiens tredje övergripande tema vilket handlar om 

delar i personalens sätt att arbeta och förhålla sig som jag tolkar som både främjande 

och hämmande när det gäller personens självbestämmande. Det går att se ett både-

och även i delar som presenteras i de tidigare resultatkapitlen men här 

exemplifieras det tydligare. De arbets- och förhållningssätt som avses rör sig om 

de rutiner och aktiviteter som präglar verksamheterna, om personernas 

genomförandeplaner samt personalens sätt att utgå ifrån sin relation till personen 

och använda den i utförandet av personens stöd.  

Rutiner och återkommande aktiviteter kan tolkas som potentiellt främjande för 

att de står för en regelbundenhet, en möjlighet till förutsägbarhet och 

igenkänning. Vidare, som en följd av detta, ger de personen möjligheten att lära 

och få en känsla av sammanhang. Att bli sedd som en person som har rutiner 

(eller preferenser som det också handlar om) och sätt att göra saker på kan, å ena 

sidan, kopplas till integritet (Shafer Landau 2015). Å andra sidan kan vissa rutiner 

och aktiviteter även fungera styrande och därmed hämmande för att de i praktiken 

kringgärdas av en självklarhet och personalens övertygelse om att personerna vill 

och behöver ha det på ett särskilt vis. De bygger till viss del på generaliseringar 

vilket begränsar möjligheterna till individhänsyn.  
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Genomförandeplanerna och arbetet kring dessa kan tolkas som potentiellt 

främjande i förhållande till självbestämmande för att vissa innehåller relevant och 

respektfull information som kan bidra till att personal bemöter personen med 

respekt samt vet hur de ska bistå henne eller honom så att det så långt det är 

möjligt blir ”rätt”, alltså som personen vill och behöver ha det. Om planerna, 

vilket är fallet för vissa, i stället är tomma och/eller skrivna i en styrande ton, kan 

de i stället fungera hämmande. Detta kan bidra till en bild av personen som att 

det inte spelar roll eller inte behövs information om henne eller honom för att 

kunna utföra insatsen, alternativt att hon eller han är en person man styr och 

bestämmer över. Om genomförandeplanerna är väldigt lika till sin utformning 

eller används som ett kontrakt eller fungerar som ett uppföljningsverktyg för 

handläggaren mer än ett verktyg för personens inflytande över sin egen insats, kan 

genomförandeplanerna också verka hämmande. För tydlighetens skull ska sägas 

att syftet inte är att utvärdera genomförandeplaner som dokument, även om det 

är av intresse för studien hur de fungerar i praktiken. Frågan om förutsättningar 

för självbestämmande är mer allmän och analysen av genomförandeplanerna 

utgör ett perspektiv på den. 

Det sätt på vilket personalen förhåller sig till och använder sig av sin relation till 

personen kan tolkas som potentiellt främjande av självbestämmande, genom den 

bekantskap, kännedom, trygghet och förutsägbarhet den kan ge, förutsatt att 

personal förstår och tolkar personen rätt, kan bemötandet av henne eller honom 

också bli adekvat. Detta är relevant då många av personerna i och med sin 

funktionsnedsättning har utmaningar i att kommunicera (Nordlund & Söderman, 

2005). Personalens sätt att förhålla sig till samma relation kan dock även ha en 

potentiellt hämmande sida på grund av risken att de genom att de (tror att de) 

känner personen vet hur hon eller han vill ha det och därför inte behöver eller 

bemödar sig att ta reda på om det stämmer eller om saker ändrats. Vidare kan de 

underlåta att förtydliga stödet genom att exempelvis erbjuda AKK för att man 

”vet ändå”.  

Vad som är arbets- respektive förhållningssätt i detta går som tidigare 

kommenterats i varandra men till stor del tolkar jag rutinerna och 

genomförandeplanerna som arbetssätt och personalens sätt att förhålla sig till 

relationen som just ett förhållningssätt. Som diskuterats tidigare finns arbetssätt 

och förhållningsätt parallellt och påverkar varandra ömsesidigt. 
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Även i det här kapitlet används siffror för att tydliggöra ur vilken del av 

datainsamling det som presenteras hämtats och hur detta eventuellt samspelar. 

Exempel följs av en etta (1) för personernas genomförandeplaner, en tvåa (2) för 

minnesanteckningar från observationerna i verksamheterna och en trea (3) för 

transkriptionerna från intervjuerna med personal. Utdrag från de olika materialen 

återges ges som citat och inflikas indraget. I vissa fall har de redigerats något 

språkligt (för läsbarhetens skull) men aldrig till sitt innehåll. 

7.2. Personens rutiner och aktiviteter 

De flesta av oss bygger upp eller har i alla fall som en del av vardagen en del 

rutiner. I LSS-verksamhet, och för personer med måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning spelar rutiner stor roll för personens möjlighet 

att känna igen sig och därmed också kunna göra saker (Nordlund & Söderman, 

2005). Med personens beroende av sin personal (Grunewald & Leczinsky, 2001) 

för ögonen liksom området historia av stor rutinbundenhet utan individhänsyn, 

blir rutiner som övrigt i det här kapitlet något att förhålla sig till som potentiellt 

både främjande och hämmande för personens självbestämmande.  

7.2.1. Främjande rutiner och aktiviteter 

Den bekanthet som vissa rutiner och aktiviteter innebär tolkar jag som potentiellt 

främjande för personens möjlighet att utöva självbestämmande. Nedan ges två 

exempel på hur det går till när personerna kommer till sin dagliga verksamhet (2):  

Några ställer in matlådor själva, några tar kaffe själva och sätter sig för att 

invänta starten/samlingen.  

Innan promenaden som är den första ”aktiviteten” fikar alla, en del äter 

frukost, vid halv tio. Några med större behov av stöd fikar i ett eget litet 

kök.  

Personerna i exemplen ovan agerar relativt självständigt, som av vana. Det som 

sker påminner mycket om hur det går till på en arbetsplats när människor kommer 

till jobbet. Det går av sig självt för att man gör det varje morgon. Sett till 

innebörden i personernas funktionsnedsättning och att det inte är självklart att 

kunna, kan rutinen som kommer till uttryck ovan kopplas till möjligheten att göra 

själv, i bästa fall på sitt vis, och därmed också till självbestämmande.  
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I ett boende där personerna har stora stödbehov syns något liknande, det går lite 

som av sig självt (2):  

Fler personer kommer vart eftersom, antingen ut från sina lägenheter alt. 

från sin dagliga verksamhet. En personal, de är två, ordnar med fika vid 

en fåtöljgrupp framför en stor vägg där det projiceras fram bilder/filmer 

som bakgrund. Han (personal) berättar att de alltid fikar när de kommer 

hem på em, att han tycker att det är viktigt att de ska känna sig välkomna 

hem. 

Vissa genomförandeplaner (1) innehåller personlig information som tyder på att 

man känner till och följer personen i hur hon eller han vill ha sina rutiner:  

Om jag tar fram mitt fotbad vill jag fotbada 

Ibland tycker jag det är obehagligt att duscha, visa då respekt och ta det 

lugnt 

I exemplen syns hur detta att ha en rutin och få ha och bli respekterad i sin 

integritet kan innebära möjlighet till igenkänning och möjligheten att kunna, att 

begripa och kunna hantera sin situation. Detta kan tolkas i linje med Antonovskys 

begrepp (2005) känsla av sammanhang, som hjälper människor att fungera.  

Jag har tidigare också lyft fram exemplet med en kvinna som har som rutin att ta 

en Baileys och börja fika innan de andra (se avsnitt 5.4). Rutinen som utvecklats 

framstår, utöver att den tyder på respekt och individhänsyn, som att den bidrar 

till att kvinnan kan delta, och göra det med behållning. Att en del av de rutiner 

som jag identifierar utgår ifrån personerna själva går också att tolka in i 

personalens inställning till självbestämmandet. De talar inte uttryckligt om rutiner 

så ofta men då självbestämmandet kommer på tal står deras inställning till frågan 

klar (3):  

Vad det handlar om? Brukaren i fokus! Eller jag vet inte, vi är ju här för 

dom. Vad dom vill och… vad dom behöver och …Ja.  

Som nämns i inledningen av avsnittet kan rutiner och vissa aktiviteter tolkas som 

främjande då de är regelbundna, ger förutsägbarhet, förmåga och de kan antas 

bidra till känsla av sammanhang (se även Nordlund & Söderman 2005). Att 

rutiner och aktiviteter anpassas efter personen så att hon eller han kan vara med 
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och att det visas respekt för personens preferenser tolkar jag som att personen 

positioneras (Harré & Langenhove, 1991) som en individ med just preferenser. 

Den här positioneringen av personen har också en psykologisk aspekt: den kan 

göra det möjligt för personen att uppleva sig som någon som gör något på ett 

särskilt sätt, den kan bidra till upplevelsen av att vara ett subjekt. Detta kan i sin 

tur antas ge personen en känsla av att vara någon och öka chansen att personen 

tror om sig själv att det går, att det är lönt att försöka. Nordenfelt (2000) 

framhåller tron att det är lönt att försöka som avgörande för att en person ska 

kunna uppbåda en avsikt och välja att försöka uppnå den.  

7.2.2. Hämmande rutiner och aktiviteter 

Vissa av de rutiner och aktiviteter som jag identifierar, eller sidor av dem, framstår 

i stället som potentiellt hämmande i fråga om personens självbestämmande. Först 

vill jag lyfta fram den självklarhet som finns runt vissa rutiner och aktiviteter, samt 

att mycket sker i grupp (2):  

Under promenaden delar de upp sig och går i grupper. I den gruppen jag 

följer med småpratas det, även om personalen frågar mig lite om mig, så 

pratas det mest utifrån personerna. De väljer väg, uppmuntras när de 

kommer med förslag och vi tar oss runt en ganska lång sväng. 

Promenaden som beskrivs ovan är ett fast inslag i schemat och anpassas i och för 

sig till den grad personerna kan gå själva eller inte och om de kan gå långt eller 

kort, men blir inte till en fråga om man vill eller inte. Gruppindelningen är klar, 

eller görs av personalen, och när det är dags går alla i väg, som att man bara gör 

det helt enkelt. Den gäller också alla i verksamheten. Denna självklarhet och brist 

på valfrihet kan tolkas som potentiellt hämmande för självbestämmandet. 

Även andra exempel illustrerar generaliserandet och den grupporientering som 

jag identifierat kring rutiner och aktiviteter. I ett par dagliga verksamheter har man 

till exempel som regel att inte prata under lunchen (se rubrik 6.4) och det finns 

även exempel på regler, eller överenskommelser som personalen säger, kring vad 

man äter, eller när man äter och dricker sött (2):  

Verksamheten har vissa regler, ex, finns en lunchregel om att inte prata så 

mkt syntes det ingen frustration över, tvärtom, den kom till efter ök 

 

 173 
 

och att det visas respekt för personens preferenser tolkar jag som att personen 

positioneras (Harré & Langenhove, 1991) som en individ med just preferenser. 

Den här positioneringen av personen har också en psykologisk aspekt: den kan 

göra det möjligt för personen att uppleva sig som någon som gör något på ett 

särskilt sätt, den kan bidra till upplevelsen av att vara ett subjekt. Detta kan i sin 

tur antas ge personen en känsla av att vara någon och öka chansen att personen 

tror om sig själv att det går, att det är lönt att försöka. Nordenfelt (2000) 

framhåller tron att det är lönt att försöka som avgörande för att en person ska 

kunna uppbåda en avsikt och välja att försöka uppnå den.  

7.2.2. Hämmande rutiner och aktiviteter 

Vissa av de rutiner och aktiviteter som jag identifierar, eller sidor av dem, framstår 

i stället som potentiellt hämmande i fråga om personens självbestämmande. Först 

vill jag lyfta fram den självklarhet som finns runt vissa rutiner och aktiviteter, samt 

att mycket sker i grupp (2):  

Under promenaden delar de upp sig och går i grupper. I den gruppen jag 

följer med småpratas det, även om personalen frågar mig lite om mig, så 

pratas det mest utifrån personerna. De väljer väg, uppmuntras när de 

kommer med förslag och vi tar oss runt en ganska lång sväng. 

Promenaden som beskrivs ovan är ett fast inslag i schemat och anpassas i och för 

sig till den grad personerna kan gå själva eller inte och om de kan gå långt eller 

kort, men blir inte till en fråga om man vill eller inte. Gruppindelningen är klar, 

eller görs av personalen, och när det är dags går alla i väg, som att man bara gör 

det helt enkelt. Den gäller också alla i verksamheten. Denna självklarhet och brist 

på valfrihet kan tolkas som potentiellt hämmande för självbestämmandet. 

Även andra exempel illustrerar generaliserandet och den grupporientering som 

jag identifierat kring rutiner och aktiviteter. I ett par dagliga verksamheter har man 

till exempel som regel att inte prata under lunchen (se rubrik 6.4) och det finns 

även exempel på regler, eller överenskommelser som personalen säger, kring vad 

man äter, eller när man äter och dricker sött (2):  

Verksamheten har vissa regler, ex, finns en lunchregel om att inte prata så 

mkt syntes det ingen frustration över, tvärtom, den kom till efter ök 



 

174  
 

(överenskommelse) säger personalen, liksom den om att bara köpa läsk på 

fredagar då de också fikar tillsammans efter det att några bakat. 

Tystnaden under lunchen motiveras av personal med att en del personer inte 

klarar att det pratas, och att en del personer pratar för mycket om de får prata. 

Den potentiellt hämmande aspekten ser jag i det faktum att man valt en kollektiv 

lösning, att personerna inte får vara individer eller visas individuell hänsyn och 

vidare i formen för det hela som har spår av regel. I en verksamhet betonas att 

man kommit överens om detta tillsammans med personerna vilket, sett till 

innebörden i personernas funktionsnedsättning, kan antas innefatta utmaningar 

och/eller risker för övertramp. Detta eftersom funktionsnedsättningen innebär 

att personerna har svårt att förstå, räkna ut konsekvenser och att kommunicera 

(Nordlund & Söderman, 2005). Många personer med de aktuella 

funktionsnedsättningarna är beroende av personal (Grundewald & Leczinsky, 

2001) och finns i en maktobalans gentemot dem (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; 

Silfverberg, 2007).  

Utdraget ovan exemplifierar också den ”övertygelse” som kommer till uttryck 

bland personal i ett par dagliga verksamheter, den om att hälsan är viktig och en 

uppgift för personalen att sörja för. Att sörja för hälsa kan tolkas in i det ansvar 

för personen som personal i visst avseende har (SOSFS 2011:5) men att planera 

verksamheten utifrån det kan begränsa den individhänsyn som ska efterlevas i 

utförandet av LSS-insatser (LSS, 7§; Se även Lewin, 2011).  

Rutiner med grund i personalens generaliserande tolkar jag som potentiellt 

hämmande. Andra exempel på generella rutiner som kan hämma personens 

självbestämmande handlar om att personer (anses behöva) ta det lugnt efter daglig 

verksamhet och ”bara vara” efter hemkomst från denna (3):  

…. det jag menade det var väl mer att man jobbar, man kommer hem, 

man fixar mat, alltså det är en norm, alltså det är normalt, det gör väl i 

princip alla. Och då är man ju lite trött när man kommer hem. Alltså det 

är ju inte så att man har kör full ös, kör du fullt ös när du kommer hem? 

Om du har jobbat i tio timmar? 

Avsikten här är inte att tala om rutiner som dessa som fel, utan att synliggöra att 

personerna dras över en kam och att alla får så att säga samma rutin på köpet.  
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Vidare framstår en del rutiner som mer till för verksamheten än personerna själva. 

Personernas anpassning till verksamheten diskuteras mer i kapitel åtta men även 

här vill jag peka på hur man till exempel har som rutin eller del i dagens upplägg 

att personerna får vänta då personal planerar, ska börja arbeta, eller andra 

personer ska komma till sin dagliga verksamhet (2): 

När personerna som har stöd kommer sker det pö om pö mellan lite efter 

åtta och fram till halv tio. Man har en personal avsatt för att välkomna och 

slussa in varje person. En del går självständigt och lägger in sin matlåda 

etc. Andra behöver mer stöd för att göra så. Personalen, de övriga, sitter 

tillsammans i köket, de dricker kaffe, pratar om dagen, en skriver och går 

igenom punkt för punkt på en checklista över saker som behöver 

säkerställas under dagen, och det mesta gällande planeringen av vad som 

ska göras, av vilka och av/med vem, tydliggörs med text och/eller bilder 

på en stor whiteboardtavla i samma rum/köket. När planeringen är klar 

och fler personer kommit, upplöses planeringen och personalen går ut och 

antingen förbereder dagens aktiviteter eller sluter upp kring personer som 

har mer stöd. 

Personalen i exemplet förklarar hur de kommit fram till att den gemensamma 

planeringen i längden är bäst för personerna. Med koll och ordning på 

verksamheten kan de lättare få information och förutsägbarhet vilket personalen 

framhåller som relevant. Likväl kan rutinen tolkas som en anpassning till 

verksamheten och något som personerna inte har mycket val i förhållande till. Ett 

ytterligare exempel är att det i gruppbostäderna finns en rutin om att personer 

som har stöd har en städ- och handlingsdag i veckan då de har lite mer stöd av 

personalen. Den kan ses utifrån perspektivet att de flesta av oss inte löser det på 

det viset utan handlar och städar när det behövs eller när andan faller på. 

Det framgår också (3) som beskrivits under rubrik 6.5 att personal åtminstone 

delvis utgår ifrån vad de anser är normalt, och från hur de själva vill ha det i sin 

vardag när de talar om vad personer gör och hur de tycker att de har det. Här vill 

jag särskilt peka på själva generaliseringen, att intervjupersonerna utgår ifrån att 

alla gör lika och som en själv. Den typen av generaliserande antaganden kan 

begränsa öppenheten för personens individuella behov, och även få till följd att 

den som inte är ”som en själv” ses som avvikande. Med det ”normala” som 
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utgångspunkt riskerar personal att bli normativ, vilket även tidigare forskning 

beskriver som karaktäristiskt för omgivningens förhållningssätt till personer med 

intellektuell funktionsnedsättning (Ineland, 2007; Lövgren, 2013; Tideman & 

Svensson, 2013).  

Sammantaget är det självklarheten, generaliserandet, grupporienteringen och 

anpassningen till verksamheten som jag tolkar som potentiellt hämmande när det 

gäller vissa rutiner och aktiviteter. Mönstret står i motsättning till den 

individhänsyn som enligt LSS ska prägla verksamheten (LSS, 7§). Detta att tro att 

man som personal vet vad personerna vill och behöver och agerar utifrån det kan 

ses som liggande i linje med den paternalism som området präglats av historiskt 

men även i mer närliggande nutid (se exempelvis Lövgren, 2013; Sépulchre, 2019; 

Tideman & Svensson, 2013). Rutinerna är alltså relativt fasta, vilket sett till 

funktionsnedsättningarnas innebörd och personernas position som användare av 

stöd gör att de kan fungera som en milt tvingande positionering. Vidare kan de 

fungera hämmande i fråga om personens möjlighet att förhandla sin position 

(Harre & Langenhove, 1991.) eller hennes eller hans tro om sig själv att kunna 

(Nordenfelt, 2000) göra annorlunda. Detta sammantaget går att tolka in i det som 

jag ser under observationerna, att personerna i hög utsträckning gör och följer det 

som ligger planlagt. Slutligen ska sägas att till frågan om den eventuellt hämmande 

sidan av arbetet med rutiner och vissa aktiviteter hör frågan om personalens 

förutsättningar, vilka diskuteras i den sammanfattande diskussionen i nästa kapitel 

(åtta).  

7.3. Genomförandeplanen 

De genomförandeplaner som granskats är tänkta som ett verktyg för personens 

inflytande över sin insats och ska ses som en instruktion till personalen om hur 

insatsen ska utföras (Socialstyrelsen, 2015). Personen ska erbjudas att vara med 

att göra och kunna påverka sin plan, men det finns också ett tydligt fokus på 

planen som underlag för målsättning och uppföljning (Socialstyrelsen, 2015; 

2016a; 2020). 

7.3.1. Genomförandeplan på ett främjande sätt 

I vissa genomförandeplaner uttrycks en vilja hos personalen (eller organisationen) 

att betona att personen, eller kunden som hon eller han kallas i vissa, varit med 
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och påverkat eller till och med bestämt över sin genomförandeplan, vilket kan 

tolkas som potentiellt främjande (1):  

X har med hjälp av god man och personal, som han känner väl, talat om 

och påverkat vilket stöd han vill ha och när det ska ges.  

Kunden/företrädare har varit delaktig i upprättandet av 

genomförandeplanen. Medborgaren har visat med kroppsspråk, mimik, 

gester och enstaka ord samt stödpersonens kännedom om medborgare 

ligger till grund för GP (GP=genomförandeplanen, min kommentar). 

Vid en första anblick, sett utifrån frågan om förutsättningar för 

självbestämmande, går det att tolka personalen som den aktiva parten (se kapitel 

sex) i dessa planer. Det framstår i ett avseende som att personen inte getts 

förutsättningar att utöva självbestämmande, att hon eller han görs till en passiv 

part eller objekt för åtgärd. I ett annat avseende kan dock personalen och deras 

arbete kring genomförandeplanerna tolkas som främjande när det gäller 

personens självbestämmande, förutsatt att det inte går att förtydliga utförandet 

nog för att personen utifrån sin funktionsnedsättning ska kunna förstå, välja och 

kommunicera, och att personalen känner personen och bemödar sig att fylla i 

relevant information i personernas genomförandeplaner. Som diskuterats i kapitel 

fem innehåller vissa genomförandeplaner personlig och respektfull information 

som tyder på detta (se avsnitt 5.4). Innehållet och tonen i dessa exempel kan tolkas 

som att de speglar ett förhållningssätt som främjar personens självbestämmande, 

och vidare bidrar till detsamma.  

I planerna från två dagliga verksamheter återkommer formuleringar om att 

personen fått prata med personal om vad hon eller han vill att det ska stå i 

genomförandeplanen, i vissa av planerna betonas att personen bestämt själv (1): 

X har pratat med personal och bestämt helt själv. 

Sett utifrån funktionsnedsättningarnas innebörd, att ha svårt att tolka abstrakt 

information och själv kommunicera verbalt (Nordlund & Söderman, 2005), kan 

även dessa planer vid en första anblick ifrågasättas när det gäller personens 

förutsättningar för självbestämmande (se kapitel sex om tilltron till det verbala). 

Min tolkning av dessa planer som potentiellt främjande grundas på att personal 

väljer att betona att personen bestämt själv. Dessa formuleringar kan tolkas som 
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att de speglar en vilja att lyfta fram personen och hennes eller hans agerande, vilket 

i sig kan antas kunna bidra till att personen i större utsträckning bemöts som en 

sådan i vardagen. Som ytterligare grund för tolkningen ligger att det inte är 

självklart att personerna deltar i upprättandet av sin plan, att det i vissa planer inte 

finns en rubrik för personen vars plan upprättandet gäller (se vidare 7.3.2). 

Även om personal i stort är kritiska till arbetet med och lokala direktiv kring 

genomförandeplaner finns de som påtalar att det blivit bättre (3):  

Men sen har ju genomförandeplanerna utvecklats också. Det har blivit 

mer nedbrytbart. Förut var det liksom som såhär målet, alltså det 

övergripande målet, bara vart vi alltså vill vara där om liksom, om 100 år. 

Men ah, och sen, och sen hur ska vi nå dit? Det, that’s it. Nu är det ju 

liksom hur, var, när? Också, alltså, så att det är ju lättare att utform, alltså 

utforma en genomförandeplan med små…enkla mål.  

Däremot genomförandeplan på den som vi kryssar hur delaktighet har 

blivit eller har varit. Där finns där vi...  nu, jag tror vi har- det har blivit 

förbättring. Att vi ska skriva på vilket sätt, om det är god man, om det är 

arbetstagaren själv som har varit delaktig, det är där vi… har blivit lite 

bättre… 

I personalens resonemang ovan framträder en medvetenhet om behovet av 

delmål för att göra de övergripande målen meningsfulla och även en medvetenhet 

om värdet av att fokusera hur personen varit med och gjort sin plan. Personalens 

resonemang äger sin relevans sett till innebörden i de aktuella 

funktionsnedsättningarna, att stödet behöver förtydligas (Gotthard, 2002; 

Nordlund & Söderman, 2005) för att personen ska kunna ta del och framförallt 

också påverka. 

Sammantaget blir slutsatsen att genomförandeplaner med relevant och respektfull 

information om personen kan spegla och/eller bidra till att hon eller han bemöts 
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studerat finns mycket personlig och relevant information, i andra mindre eller 

ingen alls. I de fall den finns är den generellt sett inte framskriven som preferenser 

under en rubrik för det utan informationen om detta finns i stället inbakad i övrig 

information om hur stödet ska utföras. Planer där personen framhålls och visas 

respekt tolkar jag som att de positionerar (Harré & Langenhove, 1990) personen 

som någon med rättigheter, som ska visas respekt och har preferenser. Dessa 

planer kan, om de används i praktiken, främja personens förhandlingsutrymme 

av sin position, och personens positionering som att vara någon som har 

preferenser. Genomförandeplanerna kan i så fall få betydelse i fråga om 

makt(o)balans vilket blir viktigt ställt i relation till att dessa personer är beroende 

av stöd och personal (Grunewald & Leczinsky, 2001) samt att stödrelationer i 

allmänhet implicit innefattar en maktobalans (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; 

Silfverberg, 2007) där personen som har stöd underordnas.  

Planer som de ovan, och det bemötande de antas spegla och kunna bidra till, kan 

antas gynna personens tro på sig själv, vilket Nordenfelt (2000) beskriver 

avgörande för att kunna uppbåda och eventuell uppnå en avsikt. Då planerna och 

praktiken dock bygger mycket på personalens initiativ och kännedom om 

personen framstår den praktiska möjligheten för dem att kunna påverka sin plan 

som liten. Den praktiska möjligheten innefattar eller bygger på både tillfälle och 

förmåga (Nordenfelt, 2000) varav tillfället syns många personer givet vid 

upprättandet av genomförandeplanen, de får sitta med och är med och gör sin 

plan, medan förmågan inte är självklar eller ges stöd utan hänger så att säga på 

personalen. Med Nordenfelts ord kan det också beskrivas som att personerna inte 

ges rimliga förutsättningar för självbestämmande gällande upprättande av sin 

genomförandeplan. Detta sagt med respekt för att det är svårt att förtydliga ett så 

pass abstrakt fenomen som en plan och planering som dessutom gäller över tid. 

Arbetet med genomförandeplaner ska genomföras på ett sätt som möjliggör för 

personen att förstå och delta och/eller inkludera personalens bedömning av 

brukarens situation (Socialstyrelsen, 2015). Det är svårt att bedöma om planerna 

som beskrivs ovan lever upp till det förstnämnda men personalens vilja till, och 

bemödande att skriva in personlig information kan tolkas som främjande. Att 

inkludera personen ingår också i beskrivningar av syftet med ett systematiskt 

arbetssätt, vilket framhålls som något för området att sträva efter och leva upp till 

(Socialstyrelsen, 2015). Tidigare studier framhåller att det inte bara är målenligt 
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och värdig utan också kan vara effektivt i det långa loppet att inkludera personens 

egen åsikt (Karlsson & Börjeson, 2011; Oscarsson, 2009).  

Personal talar om att de observerar och tar hänsyn till personen men det framgår 

inte av planerna vilket de tillstår själva, eller kommer på under intervjuerna (3):  

Nej det är från vardagssamtal. ”Tycker du om att göra det här?” ”ja”. 

Liksom lite öppna frågor, på den nivån. Och sen mycket kartläggning på 

lust tänker jag. Visar observationer och journalanteckningar att han 

absolut inte vill… ta diskvagnen, motstånd, då är det- då får man samtala 

med dem som har en historia kring den här personen. Så att man inte går 

på samma misstag, det kan man göra. 

Bland de som i utdraget ovan för på tal att de använder daglig observation och 

dokumentation som underlag hörs en medvetenhet om att de är ”dåliga på att 

skriva in det” i genomförandeplanen. Detta tyder på att daglig observation och 

dokumentation används i högre utsträckning än vad som syns, men jag tolkar det 

som potentiellt hämmande för personens självbestämmande att det personalen 

uppfattar hos personerna eller personerna förmedlar i vardagen inte “syns” i 

genomförandeplanen. Därmed förblir den vardagliga kunskapen om och 

informationen från personen enstaka personals kompetens och inget man kan 

utgå ifrån vid exempelvis uppföljning. Kunskapen om personens behov och 

eventuella preferenser blir inte synliga om inte den personal som vet är på plats: 

personens behov och eventuella åsikter förblir något endast personalen känner 

till. 

Satt i sitt sammanhang kan en sida av arbetet med genomförandeplanen anses 

främja personens självbestämmande. Det gäller genomförandeplaner där 

personen varit med vid upprättandet, direkt eller indirekt, och då helst på ett sätt 

som anpassats utifrån hennes eller hans behov, och hon eller han själv vill det 

förstås, där personen står i fokus och visas respekt och där det framgår hur 

personal ska arbeta för att hon eller han ska få det på sitt vis. Dessa planer kan 

tolkas som att de speglar och kan bidra till att personen positioneras (Harré & 

Langenhove, 1990) som en aktiv part som har en vilja och åsikt kring sitt stöd. 

Tidigare forskning om genomförandeplaner är mångtydig men det konstateras att 

de kan bidra till att personen ställs i centrum (Egard m.fl., 2016).  
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I det följande avsnittet diskuteras de delar av genomförandeplanerna och arbetet 

med dem som framstår som potentiellt hämmande i fråga om personens 

självbestämmande. 

7.3.2. Genomförandeplan på ett hämmande sätt 

Många genomförandeplaner från de dagliga verksamheterna innehåller ingen 

information om personens åsikt eller hur personen varit med och gjort sin plan. 

Frånvaron av personens delaktighet vid upprättandet av planen kan i somliga 

planer i den här studien förklaras av att det inte finns en rubrik för detta. Att det 

fattas rubriker för personens närvaro är en fråga för organisationen av 

verksamheten, vilket diskuteras närmare i nästa kapitel.   

I en stor andel av planerna i studien finns väldigt lite information om personen, 

vilket ligger i linje med en tidigare studie som också konstaterat att det inte står 

mycket personligt om personen (Talman, 2018). Breimo (2016) däremot finner 

mycket information i planer han granskat, vilken han pekar på till stor del fyllts i 

av personalen själv och mer gagnar denne än personen vars plan det gäller. I den 

här studien varierar det mellan planerna men i vissa av dem, vilka 

uppmärksammas här, är det mycket ont om information om personen. Frånvaron 

av personen eller personlig information om henne eller honom kan tolkas som 

ett uttryck för, och bidragande till, ett arbets- och förhållningssätt där personen 

ses som en som inte behöver tillfrågas, som det inte är viktigt att känna och veta 

saker om. När frånvaron av personen relateras till att många av dessa planer också 

är instrumentella till sin karaktär, blir det tydligt att det finns en risk för 

objektifiering där personen blir ett objekt för åtgärd (1):  

X ska lära sig hänga in kläderna i sin nya garderob 

Utföra daglig rutin/följa instruktioner. Personalen ger mig muntliga 

instruktioner, förstärkta med bilder eller objekt här och nu 

Att få X mer involverad i matlagning  

Att X ökar sina fysiska aktiviteter 

God koncentration och tålamod under aktiviteterna 

Något som kan bidra till sättet att formulera sig i planer som de som citeras här 

är att det i princip inte i någon av planerna fanns en rubrik för omgivningsfaktorer, 
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vilka enligt ICF utgör en viktig del att ta hänsyn till. Även om 

”Omgivningsfaktorer” också kan ses instrumentellt sätter de fokus på vad i 

omgivningen som kan bidra till personens förmåga. Formuleringarna som citeras 

ovan skulle kunna ses utifrån perspektivet att de avser att förmedla vilket stöd 

som personen behöver, men utifrån de mönster som framträder i materialet som 

helhet är min tolkning att de mer troligtvis speglar och bidrar till den objektifiering 

som nämns ovan. I min tolkning andas exemplen äldre tiders ”omsorg” och ett 

medicinskt perspektiv där personens och dennes fungerande mer står i fokus än 

personen som person och samspelet med omgivningen och hur omgivningen kan 

bidra till fungerande (Grönvik, 2011). 

I vissa genomförandeplaner finns beskrivningar av personen och utförandet av 

hennes eller hans stöd som i än högre grad framstår som styrande, och 

“gammeldags” i sitt tilltal (1): 

Går på toa efter tillsägelse men behöver ständig tillsyn 

X blir ofta arg 

Rymningsbenägen 

Det styrande tilltalet andas även det en gammaldags ”omsorg” och om det speglar 

personens stöd i vardagen eller om det bidrar till detsamma antas det här tilltalet 

kunna hämma personens självbestämmande. Det står i skarp kontrast till 

formuleringar som att personen ska tillfrågas, uppmuntras, erbjudas, etcetera (se 

kapitel fem). I uttryck som de som citeras ovan är också personens röst långt 

borta, som att utförandet av insatsen går ut på att få personen att göra saker, inte 

att göra dem på det sätt hon eller han eventuellt skulle vilja eller behöva.  

Att ”bestämma” någon, att säga hur den personen är eller inte är, kan ses som ett 

maktuttryck, vilket kan förstås som hämmande i fråga om personens 

självbestämmande. Detta gäller både personalens förhållningssätt och deras 

”mottaglighet” för personens initiativ och eventuella protester. I vägledningen om 

dokumentation och att göra en genomförandeplan (Socialstyrelsen, 2015) 

understryks att personal inte ska uttala sig på liknande vis. De ska vid behov 

uttrycka sig om personens situation i förhållande till insatsen men då låta det 

framgå att de gjort just det. De exempel jag lyfter fram här kan också relateras till 

Barron (2001) som beskriver hur sättet att prata om och till personerna som har 
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stöd kan liknas vid uttryck för ett sätt att tänka, en kultur som utvecklas och blir 

till för-givet-taganden om vilka personerna är och hur de ”fungerar”. Ett liknande 

resonemang förs av Ingvarsson m.fl. (1998) som menar att talet om människor 

med särskilda behov är missvisande, att det i stället rör sig om personer med 

grundläggande behov som kräver särskilda lösningar för att bli tillfredsställda.  

Citatet nedan exemplifierar hur planerna och organisationen kring dem kan 

fungera hämmande i praktiken (3):  

Men jag tänker också vi har ju pratat så mycket det går ju liksom inte att 

göra om, från dag till dag. Utan man tar upp det, ja men, nu är det ju såhär, 

bestämmer du dig för det (när planen upprättas), då blir det ju såhär nu 

kanske för en termin. För vi kan ju inte ändra liksom, ja det är ju så mycket 

annat som spelar in såhär.  

En del i exemplet ovan handlar om att man är många i verksamheten, om att de 

val som personerna som har stöd gör påverkar övriga och helt enkelt har betydelse 

för verksamhetens organisation vilken diskuteras i nästa kapitel, men exemplet 

tydliggör också att genomförandeplanen kan försvåra för personen att ändra sig, 

välja om, vilja annat.  

I ett fall beskriver en personal hur hon sagt till en person att:   

Men du bestämde själv sa jag, du sa till, eh då, till alla som deltog på det 

här mötet, du sa framför det här om att du vill göra det. Eh då sa… hon 

ville fortfarande inte göra det. Sen om det en dag. Spontant, så. Jo jag vill 

måla krukor, sa hon till mig. Så det var intressant. Ja. Men hon gör så med 

allt. Hon gör så med allt.  

I det här exemplet är det svårt att avgöra om det är genomförandeplanen eller 

personalens förhållningssätt som har störst betydelse, eller om det kanske är både 

och, men oavsett vilket hämmas personens möjligheter att ändra sig. Hanteringen 

av genomförandeplaner på det sätt som exemplifieras ovan liknar mer det 

kontrakt som exempelvis Breimo (2016) och Hedlund (2014) skriver att planer av 

olika slag kan anta formen av. Loumann (2013) konstaterar detsamma och lyfter 

även fram hur detta också kan inbegripa kravet på att bättre kontrollera sig själv, 

och på att fungera som medborgare. 
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En närliggande tendens, som också kan ses som potentiellt styrande och därmed 

som hämmande, är det faktum att många planer (från samma verksamheter) 

uttrycker en likriktning. Enligt planerna har personerna som har stöd snarlika 

rutiner; enligt dem gillar/behöver/erbjuds personerna likadana aktiviteter. Det 

framstår som att individhänsynen är satt ur spel eller i alla fall inte är så 

framträdande, vilket ligger i linje med exempelvis resultaten som Hedlund (2014) 

lyfter fram från en studie av motsvarande planer inom äldreomsorgen. Kåhlin 

m.fl. (2016) beskriver likriktning som uttryck för organisatoriska kulturer och 

institutionalisering där det personcentrerade får stå tillbaka för den institutionella 

organisationen. Frågan är om detta är den viktigaste förklaringen här eller om det 

handlar om att personalen utgår ifrån generaliserade uppfattningar om vilka 

personerna med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning är. 

Både observationer och intervjuer med personal synliggör sådana tendenser (se 

kapitel sex om generalisering som grund för utförandet). Troligen kan det handla 

om båda aspekterna och att likriktningen är ett uttryck för något som präglar 

verksamheten på flera plan.  

Nedan ges en annan typ av exempel på hur personalens förhållningssätt (3) också 

kan undergräva en genomförandeplans betydelse eller i alla fall potential att bidra 

till självbestämmande:  

Personal: Nej jag, alltså vi jobbar jättebra utan. Den dagen (då 

genomförandeplanen görs), då är det bara och hitta på. Så känns det. Vem 

fan läser dom?  

Susanne: Men om det kommer ny personal?  

Samma personal: Vi, vi har ju, nej, men vi har ju berättat vad som hänt. 

Personalens skepsis, eller trötthet över system och ändringar gällande 

dokumenterandet där genomförandeplanen ingår framträder tydligt under 

intervjuerna (3). Få uttalar sig dock så explicit som i exemplet ovan. Det har hänt 

mycket gällande dokumentationen de senaste åren, i och med föreskriften som 

kom 2014 (SOSFS 2014:5) och vägledningar och policydokument som lyfter fram 

betydelsen av systematik och uppföljning (t.ex. Socialstyrelsen, 2016a). I många 

kommuner digitaliseras dokumenterandet med allt vad det innebär och kanske 

kan man i exemplen ovan se att det som är tänkt som förbättringar också kan 

hämma personen i fråga om att utöva självbestämmande, på grund av personalens 
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förhållningssätt. Även om det går att ha förståelse för personalens trötthet och 

skepsis går det också att se att när genomförandeplaner inte används, eller om de 

inte används för att stödja personen, upprätthålls personens beroende av personal 

och den maktobalans som karaktäriserar stödrelationer i allmänhet (Hasenfeld, 

1987; Lewin, 2011; Silfverberg, 2007). 

Att lokala direktiv och organisationen spelar in går att tolka in i exempel som det 

nedan (3): 

Personal: Mm, mm. Sen tänker jag också, nåt som man… också många 

gånger glömmer bort för att, många gånger så är det ju så att man är så 

styrd av den här genomförandeplanen, och att man ska… dom ska ha rätt 

till lika liv som alla andra och sånt där. Och det ska vara aktiviteter och 

man ska göra så mycket saker hela tiden. Men just det, även dom här 

personerna behöver ju bara få vara sitta i en fåtölj och bara… sitta och 

titta på… träden eller bara ...bara vara!  

Annan personal: Men jag tänker mest på att det, det är prestationer. Alltså 

man ska ju kunna kryssa för: den här och den här och den här och den här 

aktiviteten har dom genomfört, och så tycker chefen att det är jättebra, 

hehe, och, det ser bra ut i protokollet.  

Detsamma gäller mallens utformning och den ICF-prägling den ska ha (3);  

Det är ju dom här rubrikerna på… alla dom här olika områdena. Mång av 

dom… eh… man skulle kunna önska att det gick och göra kombination 

av dom, för dom går ju lite i grann i varandra. Eh, många saker i livet är 

ju liksom… samma sak går in under flera rubriker. En annan person; Men 

det är som med förflyttning. Det kan va… förflyttning för och gå, men 

det kan även vara förflyttning inom personlig vård. Eftersom att det... är 

hälsa också. (Gruppen mumlar instämmande).  

Planerna som granskats är snarlika på flera sätt (se kapitel fyra). Ett genomgående 

drag är att de alla bygger mycket av sitt innehåll på de så kallade livsområdena 

som anges av ICF och IBIC, Individens Behov I Centrum som utvecklats därifrån 

(se kapitel två). Även om tanken med IBIC är att det ska gynna personen kan 

exemplen ovan tolkas som att tillämpningen i praktiken i alla fall också kan 

hämma henne eller honom. Detta genom att personal uppfattar IBIC som 
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försvårande och därmed inte hanterar genomförandeplanen som det verktyg för 

inflytande den är tänkt som (Socialstyrelsen, 2015). Jag tolkar den likriktning jag 

identifierat som att den riskerar att leda till bristande individhänsyn.  

Personalen lyfter också själva fram organisationens och handläggarnas inställning 

till och praktik kring personernas genomförandeplaner som hämmande i fråga om 

personens självbestämmande (3): 

Personal: Att det liksom… de (handläggarna) lyssnar inte på personerna, 

kör över personerna, dom får frågor dom inte förstår och det är … nej jag 

tycker, nej jag tycker att det är jobbigt. Jag tycker det är skitjobbigt och så 

byts, ja, så byts det personer. Eller handläggare.  

Annan personal: Det är så tråkigt att man ska säga till handläggare, ställ 

frågan till brukaren, och använd inte svåra ord. Och vänta på svaret. Det 

ska ingå i deras jobb att veta den bilden, kunde jag tycka.  

Hur praktiken rörande genomförandeplanerna kan förstås och dess koppling till 

organisationen diskuteras vidare i kapitel åtta. Här lyfter jag fram dessa exempel 

på genomförandeplaner och sätt att arbeta med dem för att peka på hur de kan 

vara potentiellt hämmande i fråga om personens självbestämmande. Dessa 

resultat blir iögonfallande då man betänker att genomförandeplanen syftar till att 

öka personens inflytande över sin insats (Socialstyrelsen, 2015). I exemplen ovan 

syns den vilja till personens självbestämmande som diskuteras i kapitel sex, men 

som sagt också hur organisatoriska förutsättningar kan sätta gränser för personens 

självbestämmande.  

Sammanfattningsvis framstår tomma planer där personen är frånvarande eller 

planer där personen är beskriven instrumentellt och objektifierande som att de 

riskerar att positionera (Harré & Langenhove, 1991) personen som någon det inte 

spelar roll för, som man bestämmer över eller till och med har i uppgift att 

förändra (se även Ineland m.fl., 2018). Det faktum att planerna i den här studien 

i de allra flesta fall framstår som att de är upprättade utan hjälp av förtydligande 

stöd/AKK kan tolkas som ytterligare bidragande till bilden av att personerna inte 

visats individuell hänsyn och eller getts möjlighet att kunna påverka sin plan även 

om det inte framstår som att detta är personalens avsikt. Resultatet är dock 

relevant då förtydligat stöd samt AKK är något som personer med de aktuella 
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funktionsnedsättningarna behöver för att förstå, kunna välja och kommunicera 

och på så vis utöva självbestämmande (Gotthard, 2002; Mesibov & Shea, 2009; 

Nordlund & Söderman, 2005). Jag kan konstatera att användningen av AKK 

behöver öka när det gäller själva upprättandet av genomförandeplanen (se även 

Egard m.fl., 2016; Talman m.fl., 2017). Sett utifrån Nordenfelts (2000) begrepp 

praktisk möjlighet, att ges både tillfälle och förmåga, framstår det i förhållande till 

vissa planer som att personen inte getts någondera och i synnerhet inte förmåga 

att kunna påverka sin plan.  

Bilden av personen som någon man inte behöver räkna med, tillsammans med 

objektifiering, vilken också förstärks av att personen inte erbjuds AKK för att i 

högre grad kunna ta del och påverka sin plan, bidrar till att upprätthålla den för 

stödrelationer karaktäristiska maktobalansen (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; 

Silfverberg, 2007). Ytterligare ett perspektiv på den saken handlar om det faktum 

att det saknas hänvisningar till observation och daglig dokumentation i 

genomförandeplanerna (1). Som jag tolkar det speglar och bidrar detta till att 

utförandet av personens stöd, och därmed hennes eller hans förutsättningar för 

självbestämmande, i hög utsträckning avgörs av personalen och sker i stunden 

vilket inte är att betrakta som systematiskt, så som personal på området uppmanas 

till att arbeta (Socialstyrelsen, 2015).  

För att göra bilden rättvis ska sägas att det händer att personal, antingen av sig 

själva eller i form av en insikt som uppstår under intervjuerna (3), berättar att de 

använder information från just observation och dokumentation i vardagen i 

arbetet med genomförandeplanerna men att detta inte skrivs in i dessa. Flera 

bekräftar betydelsen av ”brukarens röst”, om så bara fångad i det dagliga arbetet. 

I de fall personal arbetar på så vis att de fångar upp och använder sig av vad 

personen sagt eller det de observerat kring henne eller honom i vardagen, tolkar 

jag som att de i viss mån för in personens röst i genomförandeplanen och skapar 

förutsättningar för i alla fall delaktighet. Den delaktighet, och som tanken är, 

möjlighet att påverka utgör mål för inte bara LSS utan även den systematiserade 

praktik som området uppmanas till (Socialstyrelsen, 2015). Om personen 

inkluderas och utgör grund för stödet gör det att personen får ut mer av stödet 

vilket i längden också går att betrakta ur ett resurs- eller effektivitetsperspektiv 

(Karlsson & Börjesson, 2011; Oscarsson, 2009; Socialstyrelsen, 2013). Tideman 

och Svensson (2013) skriver om betydelsen av att lyssna på personen och dennes 
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egen kunskap i arbetet och att ”Utan denna riskerar det strukturella förtrycket och 

orättvisorna att reproduceras in i det oändliga”. (s.196).  

Att genomförandeplaner och hur de organiseras kan styra snarare än stödja och 

därmed hämma personernas möjlighet att utöva självbestämmande bekräftas 

också i tidigare forskning (se exempelvis Hedlund, 2014; Lindberg & Grönvik, 

2011; Loumann, 2013; Talman, 2018; Talman m.fl., 2017; Tideman & Svensson, 

2013; Tøssebro m.fl., 2012;). Talman m.fl. (2017) beskriver dessa planer som att 

de kan uppfattas som till för organisationen, som verktyg för styrning. Egard m.fl. 

(2016) belyser samma mönster från perspektivet att genomförandeplaner visas en 

hög grad av tillit som verktyg i arbetet. Tilliten till planen kan få till följd att 

personen kommer i andra hand, i stället fokuseras mål och form som håller för 

uppföljning. Av Socialstyrelsens öppna jämförelser (2019) framgår också att stor 

vikt läggs vid dessa genomförandeplaner som grund för uppföljning. 

Genomförandeplaner kommuniceras som något som ska upprättas och ingå i 

verksamhetens arbete även om Socialstyrelsens vägledning kring att dokumentera 

också poängterar att personen ska erbjudas en genomförandeplan och ha 

inflytande över den (Socialstyrelsen, 2015). Langhammaer m.fl. (2013) målar upp 

en liknande bild av effektivitets-tänkande kring planer av olika slag. De pekar på 

kopplingen mellan den ökade fokuseringen på planer och ett 

kostnadseffektivitetsperspektiv. Min tolkning av vissa genomförandeplaner som 

hämmande i förhållande till självbestämmande ligger också i linje med det Mineur 

m.fl. (2009) skriver om att personernas inflytande över vardagslivet är begränsat 

och att eventuella möten för planering av detsamma riskerar att bidra till att 

personalens (författarna nämner också anhörigas) makt ökar.  

Sammanfattningsvis ligger resultaten från den här studien i linje med vad tidigare 

forskning redovisat kring betydelsen av genomförandeplanen som tvetydig. Även 

om planerna som nämnts kan bidra till att sätta personen i fokus finns mycket 

som tyder på att det är som Egard m.fl. (2016) formulerar titeln på sitt arbete: en 

plan gör ingen delaktighet.  

7.4. Att använda relationen 

Den tredje delen som jag tolkar som mer uttryckligt både främjande och 

hämmande är personalens sätt att utgå från relationen till personen och den 
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personkännedom om personen de tycker sig ha. Relationen till personerna som 

har stöd har traditionellt sett haft en stor plats i LSS-verksamhet (se exempelvis 

Andersson, 2009; Ineland m.fl., 2019) och för många personer med de aktuella 

funktionsnedsättningarna är personalen deras nära och ibland enda relation de har 

(Bigby, 2008; Mineur m.fl., 2009; Olin & Ringsby Jansson, 2009; Umb-Carlsson, 

2005). I det här avsnittet fokuseras inte relationen i sig utan hur personal använder 

den och den kännedom om personen de tycker att den ger som grund för 

utförandet av hennes eller hans insats.  

Förekomsten av en relation människor emellan ses här allmänt utifrån den 

grundläggande trygghet och bekantskap den kan utgöra, men också som något att 

förhålla sig till då personerna står i beroendeställning till personal (Grunewald & 

Leczinsky, 2001) och finns i en maktobalans gentemot dem (Hasenfeld, 1987; 

Lewin, 2011; Silfverberg, 2007).  

7.4.1. Främjande delar av relationen  

Bilden av att det mellan många av personerna och personal finns en relation 

framträder i exemplet från en daglig verksamhet nedan (2):  

Som förra gången slås jag av hur personerna bemöts med värme, 

självklarhet, får frågor om hur det är. Personalen kommer ihåg och vet 

detaljer om personerna som de frågar om. 

Samma värme och bekantskap noterade jag i särskilt ytterligare en daglig 

verksamhet samt i gruppbostäderna. Även om flera av personerna i ett par av 

dessa inte hade tillgång till ett verbalt tal uppfattade jag samma ”kontakt” mellan 

dem och personalen. Att kommunikationen rör sig på personlig nivå, att personal 

bryr sig om att fråga liksom att det händer att personer också frågar tillbaka, att 

både personal och personer stannar upp och ser varandra i ögonen och beter sig 

som att det är en vana att göra så, tolkar jag som att det finns ett slags relation att 

tala om. Skicket på den, graden av ömsesidighet och därmed hur främjande den 

kan anses vara svårt att svara på utifrån formen på och uppläggningen av den här 

studien men personalens sätt att förhålla sig till sin relation till personen som har 

stöd, hur de använder sig av det de vet om personen, kan tolkas som att relationen 

innebär att personalen förstår personen vilket kan främja personens 

självbestämmande och bidra till individanpassning.  
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Att personal känner och visar personen hänsyn är något som återkommer i 

materialet. I ett exempel som jag diskuterat i kapitel fem och som återfinns i 

inledningen av det här kapitlet gäller det städning som aktivitet (2). I ett annat 

exempel som kommer från ett boende gäller frågan öppna och stängda dörrar 

som kommunikation till personalen (2): 

(I en verksamhet har man som rutin att om vissa personer har dörren 

stängd så väntar personal) ”…en personal är på väg in till en person, men 

hejdar sig och säger för sig själv att “ok, han har stängt nu”, och förklarar 

för mig att då vill han (personen) vara ifred, “då väntar jag”. 

Att personal förstår och vet saker om personerna äger sin relevans i verksamheter 

för personer med svårigheter i att göra sig förstådda och själva kommunicera sina 

behov, vilket ofta är fallet särskilt för personer med mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning (Nordlund & Söderman, 2005).  

Personalens kännedom om och förståelse för personerna syns också i många 

genomförandeplaner (1), i synnerhet sådana från gruppbostäder: 

X säger till då det tar längre tid på toa, då stör inte personal 

Ibland tycker jag det är obehagligt att duscha, visa då respekt och ta det 

lugnt 

Om X inte vill vakna, vänta ett tag 

I vissa planer från daglig verksamhet uttrycks en liknande hållning om än mer 

fokuserad på uppgifter: 

X vill att personalen påminner henne om rasttiderna, hon kan träna själv 

men det är roligare om en personal står bredvid 

Att personalen använder ord jag känner till samt uppmuntrar till tal genom 

att härma och bekräfta 

Att skriva in personlig information i personens genomförandeplan, och i en form 

som uppmanar annan personal att lyssna och beakta, kan ses som ett främjande 

sätt att förhålla sig till och använda sin kännedom om personen (se även 7.3.1). 

Som tidigare beskrivits ökar det chansen att, om personal tolkat personen rätt, 

hon eller han ska få ha det på ”sitt” sätt. 

 

190  
 

Att personal känner och visar personen hänsyn är något som återkommer i 

materialet. I ett exempel som jag diskuterat i kapitel fem och som återfinns i 

inledningen av det här kapitlet gäller det städning som aktivitet (2). I ett annat 

exempel som kommer från ett boende gäller frågan öppna och stängda dörrar 

som kommunikation till personalen (2): 

(I en verksamhet har man som rutin att om vissa personer har dörren 

stängd så väntar personal) ”…en personal är på väg in till en person, men 

hejdar sig och säger för sig själv att “ok, han har stängt nu”, och förklarar 

för mig att då vill han (personen) vara ifred, “då väntar jag”. 

Att personal förstår och vet saker om personerna äger sin relevans i verksamheter 

för personer med svårigheter i att göra sig förstådda och själva kommunicera sina 

behov, vilket ofta är fallet särskilt för personer med mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning (Nordlund & Söderman, 2005).  

Personalens kännedom om och förståelse för personerna syns också i många 

genomförandeplaner (1), i synnerhet sådana från gruppbostäder: 

X säger till då det tar längre tid på toa, då stör inte personal 

Ibland tycker jag det är obehagligt att duscha, visa då respekt och ta det 

lugnt 

Om X inte vill vakna, vänta ett tag 

I vissa planer från daglig verksamhet uttrycks en liknande hållning om än mer 

fokuserad på uppgifter: 

X vill att personalen påminner henne om rasttiderna, hon kan träna själv 

men det är roligare om en personal står bredvid 

Att personalen använder ord jag känner till samt uppmuntrar till tal genom 

att härma och bekräfta 

Att skriva in personlig information i personens genomförandeplan, och i en form 

som uppmanar annan personal att lyssna och beakta, kan ses som ett främjande 

sätt att förhålla sig till och använda sin kännedom om personen (se även 7.3.1). 

Som tidigare beskrivits ökar det chansen att, om personal tolkat personen rätt, 

hon eller han ska få ha det på ”sitt” sätt. 



 

 191 
 

Personalen beskriver också själva (3) hur de använder sig av sin kännedom om 

personerna, vilket kan tolkas som att personkännedomen bidrar till att personalen 

kan förstå personerna och därmed främja att de får det på det sätt de vill och 

behöver. De två första exemplen nedan är från daglig verksamhet och det sista 

från en gruppbostad:  

Och så har vi observation att vi observerarar vi, hela tiden har vi ju, måste 

vi kolla om personen vill eller inte vill eller visa på något sätt om den inte 

har tal eller kan prata. Så vi… alltså lyssnar när dom pratar, tecknar, eller 

visar med kroppen eller uttryck för det…. Är så olika från varje person, 

det… det kan ju berätta, jag vill inte Och vissa… kanske visar det bara, 

med kroppen, den verkar inte vilja… 

… märker vi att någon mår dåligt av det, på nåt sätt eller stör sig man, då 

måste ju vi, det är vårt ansvar och se till att skapa miljön. Till exempel ja 

men då delar vi gruppen, att då, om dom här två kan var i det här rummet, 

vi sätter en dörr, arbete pågår, försöka hålla fokus, försöka… ta bort det 

som personen stör av. Stör sig av och även kartläggning som vi är inne på 

att, vad är det som stör, är det ljuden eller är det ljuset eller vad är det som 

gör att personen inte vill eller kan eller orkar… 

Men däremot deras vardag när vi är tillsammans, med dom boende och vi 

personal, vi ser ju till av den, den ena boende tycker är roligt, och lägger 

oss på den nivån, alltså, förstår du? Eller vad den andre så det är olika, för 

alla som bor här, eller hur? Så de, där har dom. 

Av exemplen framgår både att personal vill ta reda på och förstå personernas 

behov och att de också har kännedom att utgå ifrån.  

I följande exempel ses även det engagemang som personalens relation till 

personen, eller personalens sätt att förhålla sig till den, genererar (3):  

… förut sa han aldrig nånting han bara låste in sig. Eh, han säger nu vad 

han inte tycker om, och, och … Det bestämmer du själv, alltså vi har tjat, 

vi tjatar hela tiden att det är du som bestämmer det, nu har han, han har 

sagt vid några tillfällen, jag bara ”ska vi köra en snabbdusch idag då?” ”nej 

men jag vill inte” ja men så har man försökt motivera och, ”Jag bestämmer 

själv”. 
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Ytterligare exempel på detta engagemang har jag redan citerat i kapitel fem, bland 

annat hur personal med inlevelse berättar hur en person valt bort henne framför 

annan personal, och hur personal med stolthet och glädje delar med sig av 

upplevelser av hur personerna i verksamheten utvecklats (se avsnitt 5.5). Jag tolkar 

det som att engagemanget och den genuina glädje som kommer till uttryck i dessa 

exempel leder till att personal bryr sig, lyssnar och beaktar personens önskemål. 

Andersson (2009) beskriver något liknande i sin avhandling om boendestöd: 

Intresset, omtanken och värnandet om den boendes integritet kommer till 

uttryck både genom vad som sägs och vad som görs, men också genom 

själva tonen i språket och handlaget i handlingen, i de små gesternas 

manifestationer (s.238) 

Andra uttryck för detta engagemang kan observeras (2) i verksamheterna. Till att 

börja med ett exempel ifrån ett boende:  

Fler personer kommer vart eftersom, antingen ut från sina lägenheter alt. 

från sin dagliga verksamhet. En personal, de är två, ordnar med fika vid 

en fåtöljgrupp framför en stor vägg där det projiceras fram bilder/filmer 

som bakgrund. Han (personal) berättar att de alltid fikar när de kommer 

hem på em, att han tycker att det är viktigt att de ska känna sig välkomna 

hem. 

Personalen i exemplet kan tolkas som att de bryr sig om hur personerna uppfattar 

det, inte bara att de exempelvis får kaffe, kommer hem eller vad det nu är som 

sker. Att också ”huret” ges betydelse, att det är viktigt att personerna ska känna 

sig välkomna hem, kan ses som ett uttryck för engagemanget som jag alltså också 

menar kan leda till att personal agerar i riktning mot att personens behov och 

önskemål ska tillfredsställas, och för hennes eller hans självbestämmande. Jag gör 

den tolkningen oavsett på vilken grund antagandet om att detta att dricka kaffe är 

vad man vill göra när man kommer från jobbet/daglig verksamhet (se kapitel sex 

om generaliseringar). 

I en daglig verksamhet kan jag se följande uttryck för det engagemang som jag 

diskuterar här (2): 

Jag uppfattar en medveten positiv stödjande och stärkande ton i 

arbetssättet där personer uppskattas när de tar initiativ (Vad bra att du 
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kom med förslag!), respekteras i sina val, ges tid (vill du ha tid att tänka 

lite?), men också uppmuntras att göra själv om de ber om hjälp (du kan 

själv! Sätt den där du tänkte, du kan!) 

Saker och ting passerar inte bara utan uppmärksammas, de ges betydelse och 

personal bemödar sig om att uppmuntra och stärka personerna vilket jag tolkar 

som ett engagemang och som potentiellt främjande i fråga om personens 

(förmåga och tro på sin egen förmåga till) självbestämmande. Ytterligare ett 

exempel har en lite annan ton men jag tolkar det likväl som att det finns ett 

engagemang (3):  

Ja men det är ju fortfarande för deras skull. Hennes skull. Annars hade 

man ju skitit i det för att det är ju bara jobbigt och gå in i det här, för att 

det är ju, man, du kämpar ju. Och lockar och … eh, det är jobb. I stället 

för att bara skita i det, äh.. då, då skiter vi i, då får hon sitta där, och 

liksom… det är inte schyst! 

Här kan noteras det ansvar personal också tycks känna för personen, som är 

förknippat med uppdraget att utföra hennes eller hans stöd. Ansvaret kan ses som 

ett uttryck för det engagemang som jag kan identifiera.  

När personal beskriver hur genomförandeplaner och sättet de hanteras på kan 

styra personer och hämma deras självbestämmande, ser jag det också som uttryck 

för deras engagemang för personen (se rubrik ovan om genomförandeplanen). 

Personerna får, som Buber (1994) beskriver som avgörande för ens existens och 

att vara i relation, vara du med någon. Det sätt på vilket personal använder sin 

relation till, och känner ett engagemang för, personerna som har stöd tolkar jag 

som att personerna positioneras (Harré & Langenhove, 1991) som just personer 

och inte som ”brukare”. Det sistnämnda kan härledas till att direktiv och 

organisation (läs genomförandeplanerna och se nästa kapitel) använder uttrycket. 

Förhållningssättet till relationen framstår som att det driver personal till att 

bemöda sig om att höra, lyssna, föra personernas talan, och att helt enkelt se dem 

som personer och inte brukare i största allmänhet.  

Personalens relation till personen, eller så som de förhåller sig till den och 

använder den, ger inte i sig personerna den praktiska möjlighet Nordenfelt (2000) 

beskriver som det optimala för att en person ska kunna och välja att agera. Detta 
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sagt mot bakgrund av funktionsnedsättningarnas innebörd och det därpå följande 

behovet av att utförandet av stödet också förtydligas (Nordlund & Söderman, 

2005). Personalens förhållningssätt kan däremot antas ge personer tillfälle, och en 

tro på att det är värt att försöka, vilket Nordenfelt också framhåller betydelsen av. 

Att det finns främjande sidor av hur personalen använder sin relation till personen 

blir tydligt i min studie, precis som exempelvis Giertz (2012) beskriver det och 

det mönstret förklarar att relationen utgör en sådan stor del av utförandet (Ineland 

m.fl., 2019).  

7.4.2. Att förlita sig på relationen  

Som nämns inledningsvis framstår det sätt på vilket personal förhåller sig till och 

använder sin relation till personen också som potentiellt hämmande gällande 

personens självbestämmande. Viss personal utgår från sin relation till och 

kännedom om personen på ett sätt som jag menar bidrar till att de agerar som att 

de ”vet” vad hon eller han behöver, önskar, uppskattar, etcetera. Ett sådant 

förhållningssätt kommer exempelvis till uttryck i utdraget nedan då personal i 

daglig verksamhet (3) beskriver hur de arbetar för att fånga personers behov och 

vilja gällande sitt stöd:  

Vi sitter ju och frågar frågor som är liksom på deras… nivå så att dom ska 

förstå den och… liksom, vad tycker du om att göra och vad vill du göra 

och vad tycker du inte om när vi gör och… lite så får man ju liksom, vi 

känner ju ändå personerna vi har ju ändå jobbat här så pass länge så vi kan 

ju ändå… 

I ett annat exempel framhålls just den vardagliga kontakten, och återigen att man 

känner personerna, och tycker att man känner dem väl: 

Nej men jag- jag kan väl vara såhär lite upp och ner, rastlös och… man 

vet, alltså, visst, jag blir glad när jag kommer till jobbet, alltid faktiskt 

nästan. Men det är väl klart, man vet vad dom ska säga, man vet, alltså 

man känner varandra utan och innan och… 

Detta att personalen utgår från sin relation till och kännedom om personen, 

menar jag kan begränsa ”mottagligheten” hos personalen för personens initiativ 

och/eller protester samt även begränsa personalens vilja att förtydliga utförandet 

av stödet/erbjuda AKK för att personen själv ska kunna: det går ju bra ändå, man 
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känner personerna och vet vad de vill eller brukar vilja. Förhållningssättet till 

relationen kan alltså i alla fall delvis förklara varför man, särskilt inom 

gruppbostäderna, inte förtydligar stödet i högre grad. Som jag kommenterat 

löpande genom tidigare kapitel betyder ett förtydligat stöd och AKK mycket för 

många personers förståelse och möjlighet att kommunicera (Gotthard, 2002; 

Mesibov & Shea, 2009; Nordlund & Söderman, 2005). Om det personal antar om 

personen också tangerar eller direkt utgår ifrån vad samma personal anser gängse 

eller normalt (se kapitel sex om generaliseringar) har personen dubbla barriärer 

att ta sig igenom med önskemål om avsteg från det hon eller han erbjuds och får 

hålla till godo med. Ett annat exempel på att personal kan tolkas som att de 

grundar sitt arbete på sin kännedom och anser att de inte behöver förtydliga stödet 

eller erbjuda personen AKK är det faktum att i princip alla (41 av 42) 

genomförandeplaner upprättats utan AKK (1).  

Tolkningen att personalens förhållningssätt till sin relation till personen är av 

betydelse underbyggs också av svårigheten under intervjuerna (3) att få mer 

explicita beskrivningar av vad som görs för att förtydliga personens stöd utifrån 

funktionsnedsättningarnas innebörd. I intervjuerna talar personal i stället just om 

hur de känner personerna, och hur de observerar och avläser och tolkar dem (se 

kapitel sex om tilltron till det verbala). Att förekomsten av en relation inte med 

självklarhet främjar självbestämmande konstaterar också Giertz (2012) som lyfter 

fram betydelsen av att personalen erkänner personen fullt ut. Om så inte sker kan 

relationen tvärtom hämma personen i fråga om självbestämmandet. Giertz 

framhåller mönster som liknar dem som identifieras i den här studien, att 

personalen i och med relationen inte ser förändringar, etcetera. Giertz skriver att 

”Om inte erkännande finns kan långvariga relationer vara begränsande och 

stigmatiserande. Det kan bero på att stödpersonen inte kan se brukarens situation 

i dagsläget” (s. 112). 

Frågan är om personalens sätt att se på relationen mellan sig och personen gör att 

personalen också tycker att de har marginal att prata om och över huvudet på 

personen som har stöd - för att de vet att de vill väl, och som sagt själva ser 

personerna som att de står dem nära (se kapitel sex om personalen som den aktiva 

parten). Jag observerar att detta pratande om och över huvudet sker i 

verksamheterna, främst inom gruppbostäderna (2) och får det också bekräftat av 

personal som reflekterar över detta med mig under intervjuerna, ”när det är nån 
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som säger det där ’Oh shit, gör vi?!’ och då även uttrycker att ”när man får höra 

det då blir det såhär, men Gud vad hemskt!” (se 6.3).  

Att ta sig rätten att prata om och över huvudet på någon är att ställa sig över den 

personen. Över- och underordning är ett klassiskt maktuttryck som ofta används 

då makt ska beskrivas som fenomen (se exempelvis Pansardi, 2012, Silfverberg, 

2007). Det är även den objektifiering som man kan ana i detta att man utesluter 

personen, eller i alla fall inte väljer att inkludera henne eller honom, som om hon 

eller han inte skulle ta notis om att det pratas om eller över huvudet om sådant 

som rör henne eller honom själv. Foucault (1994) beskriver just objektifiering som 

ett sätt att avskriva den andre från makten, eller närmare bestämt att makt handlar 

om få vara ett subjekt, här sett som det subjekt det utgår ifrån när det gäller just 

självbestämmande.  

En mer direkt makthandling, även den tolkad som att den kan springa ur att 

personalen tycker sig känna personen och vet vad hon eller han behöver, uttrycks 

i följande exempel (2): 

”börjar du bli trött, vill du sluta?”, personen säger ja och ändå ”en gång 

till, sen får du sluta, sen får du kaffe” 

Personalen jag observerade i exemplet ovan tycks bestämma för att bestämma. 

Det mönstret är ovanligt i den här studiens empiri. Ovanligt eller inte ger exemplet 

dock likväl uttryck för det icke-erkännande Giertz (2012) beskriver. En mer 

förstående tolkning kan vara att personalen vill få personen att träna lite till, öka 

sin förmåga eller dylikt men, så som jag uppfattade det under observationstillfället 

och i ljuset av övrigt pratande om och över huvudet på personerna, så kan det här 

förhållningssättet tolkas som hämmande för personen i fråga. 

Under intervjuerna (3) förekom också vissa uttalanden som kan tolkas som att 

personal anser sig ha rätten, uppdraget och/eller personkännedomen att 

bestämma åt och över personer som har stöd: 

Ja men det är ju fortfarande för deras skull. Hennes skull. Annars hade 

man ju skitit i det för att det är ju bara jobbigt och gå in i det här, för att 

det är ju, man, du kämpar ju. Och lockar och … eh, det är jobb. I stället 

för att bara skita i det, äh... då, då skiter vi i, då får hon sitta där, och 

liksom… det är inte schyst! 

 

196  
 

som säger det där ’Oh shit, gör vi?!’ och då även uttrycker att ”när man får höra 

det då blir det såhär, men Gud vad hemskt!” (se 6.3).  

Att ta sig rätten att prata om och över huvudet på någon är att ställa sig över den 

personen. Över- och underordning är ett klassiskt maktuttryck som ofta används 

då makt ska beskrivas som fenomen (se exempelvis Pansardi, 2012, Silfverberg, 

2007). Det är även den objektifiering som man kan ana i detta att man utesluter 

personen, eller i alla fall inte väljer att inkludera henne eller honom, som om hon 

eller han inte skulle ta notis om att det pratas om eller över huvudet om sådant 

som rör henne eller honom själv. Foucault (1994) beskriver just objektifiering som 

ett sätt att avskriva den andre från makten, eller närmare bestämt att makt handlar 

om få vara ett subjekt, här sett som det subjekt det utgår ifrån när det gäller just 

självbestämmande.  

En mer direkt makthandling, även den tolkad som att den kan springa ur att 

personalen tycker sig känna personen och vet vad hon eller han behöver, uttrycks 

i följande exempel (2): 

”börjar du bli trött, vill du sluta?”, personen säger ja och ändå ”en gång 

till, sen får du sluta, sen får du kaffe” 

Personalen jag observerade i exemplet ovan tycks bestämma för att bestämma. 

Det mönstret är ovanligt i den här studiens empiri. Ovanligt eller inte ger exemplet 

dock likväl uttryck för det icke-erkännande Giertz (2012) beskriver. En mer 

förstående tolkning kan vara att personalen vill få personen att träna lite till, öka 

sin förmåga eller dylikt men, så som jag uppfattade det under observationstillfället 

och i ljuset av övrigt pratande om och över huvudet på personerna, så kan det här 

förhållningssättet tolkas som hämmande för personen i fråga. 

Under intervjuerna (3) förekom också vissa uttalanden som kan tolkas som att 

personal anser sig ha rätten, uppdraget och/eller personkännedomen att 

bestämma åt och över personer som har stöd: 

Ja men det är ju fortfarande för deras skull. Hennes skull. Annars hade 

man ju skitit i det för att det är ju bara jobbigt och gå in i det här, för att 

det är ju, man, du kämpar ju. Och lockar och … eh, det är jobb. I stället 

för att bara skita i det, äh... då, då skiter vi i, då får hon sitta där, och 

liksom… det är inte schyst! 



 

 197 
 

Som också diskuterats i kapitel sex (6.3) kan personal anse sig veta bättre och välja 

linjen i arbetet att ”pusha” personen. Om man utgår ifrån att personalens sätt att 

förhålla sig till den aktuella relationen gör att de också kan, och ska, bestämma 

vad personer behöver, framstår relationen som potentiellt hämmande i fråga om 

självbestämmandet. Att veta åt personerna, och ta sig rätten att uttala sig om det 

och göra något av det, ligger nära den paternalism som området (och även andra 

områden inom socialt arbete) blivit och blir kritiserat för (Lövgren, 2013; Tideman 

& Svensson, 2013). Detta sagt också med respekt för att det är svårt att veta var 

gränsen går mellan paternalism och ansvar. I och med funktionsnedsättningarnas 

innebörd och många personers svårigheter att fatta beslut och räkna ut 

konsekvenser (Lewin, 2011) är det inte självklart var gränsen mellan paternalism 

och ansvar går vilket kräver ständig bedömning och individhänsyn. Oavsett hur 

man tolkar konkreta exempel innefattar praktiken dilemman, ibland etiska sådana 

(Giertz, 2012; Lewin, 2011; Mansell & Beadlebrown, 2012; Silfverberg, 1999). Att 

personal gör sig till tolk och talar för personerna som har stöd och till och med 

talar om och över huvudet på dem ska, även om det sker i välvilja, också ses i 

ljuset av områdets historia. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, 

särskilt de med mer omfattande sådan, har i stor utsträckning just tolkats och 

företrätts utan att själva få eller kunna uttala sig (Barron, 2001; Gjermstad & 

Fjaeterun, 2018, Mietola m.fl., 2017).  

Sammantaget framstår de inslag i personalens arbets- och förhållningssätt som 

diskuterats här som att de hämmar att personen ges tillfälle eller förmåga, de två 

avgörande delarna i den praktiska möjlighet Nordenfelt (2000) framhåller som 

avgörande för att en person ska kunna agera, här sett som väg mot och 

förutsättning för självbestämmande. Drar man det vidare kan man i detta se att 

personen positioneras (Harré & Langenhove, 1991) som någon som så att säga 

får nöja sig med, eller som behöver att någon annan sörjer för henne eller honom. 

Personen kan i båda perspektiven anses ha ett litet handlingsutrymme 

(Nordenfelt, 2000) eller förhandlingsutrymme (för att förhandla sin position) som 

Harré ochLangenhove (1991) talar om. Valet att arbeta på ett hämmande sätt kan 

vara förståeligt då många personer har stora svårigheter och behov. Det går dock 

inte att fullt ut försvara att ett förtydligat stöd och AKK inte erbjuds fler personer 

eller oftare, så att de som behöver den typen av stöd som andra ska ha en 
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möjlighet att utöva självbestämmande över det som ändå går, exempelvis att välja 

kring det som rör den egna personen i den egna vardagen inom ramen för stöd.  

7.5. Rutiner, planer och använda relationer 

I detta tredje resultatkapitel beskrivs och diskuteras det sista temat som handlar 

om rutiner, genomförandeplaner och personalens sätt att använda sin relation till 

eller kännedom om personen. Detta ser jag som potentiellt både främjande och 

hämmande i fråga om personens självbestämmande. Till att börja med kan rutiner 

ha en stor betydelse för personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning, i synnerhet de sistnämnda. Genom rutinerna ges 

personerna en chans att känna igen sig och förstå och förutse vad som ska ske 

(Nordlund & Söderman, 2005). Det visar sig dock att en del av dessa rutiner är 

mer styrda av verksamheten och/eller personalens idé om vad personer med de 

aktuella funktionsnedsättningarna vill och behöver, alternativt vad som är gängse 

och ”väl gäller alla”. Mot bakgrund av detta tolkar jag rutinerna som potentiellt 

både främjande och hämmande. Genomförandeplanerna kan också både främja 

och hämma då de kan vara inriktade på och förmedla viktig respektfull 

information om personen men också vara instrumentella och målinriktade och 

riskera att förmedla en bild av personen som objekt för åtgärd. De hanteras också 

av vissa handläggare/i vissa organisationer på ett sätt som gör att 

genomförandeplanen blir något att leva upp till snarare än ett stöd gällande att 

utöva självbestämmande. Relationen slutligen, eller snarare personalens sätt att se 

på och använda sin relation till personen kan främja personen i fråga om att vara 

någon, vara bekant, etcetera, men också när det handlar om självbestämmande i 

och med att personal förstår personen och engagerar sig i hennes eller hans rätt. 

Å andra sidan menar jag att relationen också kan bidra till att personalen tror att 

de vet och inte behöver söka svaret eller skapa förutsättningar för personen att 

kunna välja och kommunicera själv, genom att förtydliga stödet/erbjuda AKK.  

Jag menar att främjande delar av rutiner och aktiviteter, av genomförandeplanen 

och relationen kan ge om inte en fullt ut praktisk möjlighet, alltså både tillfälle och 

förmåga (Nordenfelt, 2000) för personen att utöva självbestämmande, så i alla fall 

en tro om sig själv att kunna, även om det i stort bygger på personalens initiativ. 

Gällande rutinerna kan de genom att de upprepas i viss mån bidra till att personen 

med tiden kan själv. Potentiellt hämmande delar av desamma, styrande rutiner 
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och genomförandeplaner eller att personal (via sin relation till personen) tror att 

de vet eller nöjer sig med att veta själv i stället för att personen ges ett förtydligat 

stöd och AKK och därigenom förutsättningar att veta och kunna och 

kommunicera, framstår som ett uttryck för att personalen positionerar (Harré & 

Langenhove, 1991) sig som en aktiv part i relation till personen, en som personen 

ska följa, som ger henne eller honom ett mindre eller inget förhandlingsutrymme 

gällande sin position. Det sistnämnda tolkar jag som att det särskilt bidrar till att 

upprätthålla och kanske till och med förstärka den maktobalans som finns 

inbyggd i relationer mellan personer som behöver stöd och personal som utför 

det stödet (Hasenfeld, 1987; Levin, 2011; Silfverberg, 2007). 

Verksamhetens organisation, i synnerhet rutiner och aktiviteter samt 

genomförandeplanen har tangerats ovan men diskuteras vidare i den 

sammanfattande diskussionen i nästa kapitel.  
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8. Självbestämmande, synsätt och 

organisation 

8.1. Inledning 

Här diskuteras resultaten som presenterats i de föregående kapitlen i förhållande 

till varandra. I min tolkning framträder personens självbestämmanderätt som 

ställd emot och delvis i konflikt med delar av personalens arbets- och förhållningssätt 

och verksamhetens organisation som inte fullt ut framstår som anpassad till 

övergripande mål och policys för området. Jag identifierar ett glapp mellan mål 

och de ramar praktiken ges vilket också bidrar till förståelsen av personalens sätt 

att arbeta och förhålla sig. I verksamhetens organisation inbegrips frågan om 

personalens kunskap. Allra sist berörs även karaktären på uppdraget att utföra 

LSS-insats vilken gjort sig påmind under arbetets gång som ytterligare en eventuell 

del att väva in i bilden av personernas förutsättningar för självbestämmande. 

Kapitlet ger därmed ytterligare perspektiv att väva in i förståelsen av studiens 

resultat.  

I den här sammanfattande diskussionen utgår jag ifrån handlingsteori 

(Nordenfelt, 2000) och positioneringsteori (Harré & Langenhove, 1991) men 

även annan relevant litteratur och tidigare forskning inom området. Som särskilt 

relevant, också med koppling till organisatorisk nivå, ser jag perspektiv hämtade 

från forskare som i sina arbeten förhållit sig till det som kan ske i personers möte 

med ”hjälpapparaten” eller välfärdsinsatser inom socialtjänsten (Järvinen, 2002; 

Järvinen & Mik-Meyer, 2003; Skau, 2003). Dessa forskare diskuterar på olika sätt 

hur man som en person som behöver stöd och erhåller det riskerar att 

”produceras” om, från att vara en person till en ”brukare”/”klient” med allt vad 

det innebär i organisationens och personalens ögon3. Detta sker i ett slags 

växelverkan, där synsätt och bemötande skapas men också bidrar till att skapa:  

                                                           
3 Järvinen (2002); Järvinen och Mik-Mayer (2003) och Skau (2003) beskriver hur personer som 
ansöker om och erhåller stöd riskerar att objektifieras och till och med främmandegöras då deras 
insatser beslutas om, planeras och utförs. Som faktorer i denna ”omproducering” beskrivs 
utvecklade yrkesspråk, eventuell jargong, men också en ökad användning av bedömningsinstrument, 
klassifikationer, diagnostisering. Det senare också bekräftat som en faktor av exempelvis Tideman 
(Tideman, 2000; Tideman & Strandberg, 2018). 
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Klientens problem stöps om så att de passar in i organisationens regler 

och rutiner. Det är den på förhand givna organisatoriska inramningen som 

avgör vem som överhuvud taget blir definierad som klient och i så fall 

vilken typ av klient, vilken del av personens liv som skall åtgärdas osv. En 

del av allt detta, klientkategoriseringen, problemkategoriseringen, är 

givetvis lagstadgad, och det är inte primärt det som intresserar mig här. 

Det är snarare de förståelser och idéer, den sortering och hantering av 

klienter, som inte finns beskriven någonstans – allt det som sker i 

förlängning av regler och förordningar, alla de uppfattningar som ligger 

bakom det vardagliga arbetets rutiner. (Järvinen, 2002; s. 75) 

8.2. Personalens arbets- och 

förhållningssätt 

Vissa delar av personalens arbets- och förhållningssätt framstår som särskilt 

relevanta för personens utövande av självbestämmande respektive för 

begräsningar av detsamma. Det rör sig om att självbestämmanderätten kan tolkas 

som införlivad, att personal utgår ifrån sin relation till och kännedom om 

personen, att det generaliseras en del om vem hon och han är eller att hon och 

han ”väl är som oss/andra”, att personal ser sig som den aktiva parten och till viss 

del också agerar styrande, och, vilket till del kan ses som ett resultat av detta, att 

personal inte förtydligar personens stöd och erbjuder AKK i högre utsträckning. 

Detta gäller särskilt i gruppbostäderna och personernas genomförandeplaner. Det 

går att se ett glapp mellan personalens sätt att förhålla sig och hur de arbetar mer 

praktiskt i utförandet av personens insats.  

Till att börja med kan personal tolkas som att de i hög grad ställer sig bakom 

självbestämmanderätten. De beskriver hur de ser den som självklar och ser som 

sin uppgift att förverkliga den i utförandet av personens stöd:  

Ja vi jobbar ju för det. Människors lika… värde och rättigheter. Det- är 

våran uppgift här på nåt sätt. Eller vårt mål då. Med vårt jobb.  

Det framgår också i många genomförandeplaner, särskilt från gruppbostäderna, 

att personal uppmanas att följa och respektera personens rutiner. Under 

observationerna, både gruppbostad och daglig verksamhet, noterar jag hur 

personalen ofta har ett allmänt respektfullt sätt gentemot personen och inte säger 
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nej för att säga nej (se t.ex. avsnitt 5.4). Att personalen införlivat personens 

självbestämmanderätt är något som enligt min tolkning också kommer till uttryck 

i mångas frustration över att de inte kan bemöta personer utifrån individuella 

behov i högre grad. Ett annat uttryck är den glädje personalen uppvisar då de 

återberättar framsteg personer gjort i fråga om att säga nej och ha anspråk, till och 

med på att få byta personal. Här finns en tydlig parallell till Talman (2018) som i 

sin granskning av genomförandeplaner skriver att det där går att hitta 

”…indikationer om dokumentationen speglar verkliga livet, är personal stödjande 

och fokuserade på personens delaktighet både i fråga om dagliga aktiviteter och 

fritid” (s. 51, min översättning). Även Vicente m.fl. (2020) lyfter fram att personal 

vill ha möjlighet att stödja personens självbestämmande.  

I personalens berättelser och agerande går helt enkelt att tolka in att de erkänner 

personen som person (se även Giertz, 2012). Hur personalen förhåller sig till och 

bemöter personen har stor betydelse för i vilken mån LSS princip om 

självbestämmande efterlevs och därmed för personens möjlighet att påverka sitt 

stöd och sin vardag. Personalens centrala betydelse går att förstå mot bakgrund 

av den beroendeställning personen står i gentemot personal (se även exempelvis 

Arvidsson & Tideman, 2007; Bigby m.fl., 2012; Berlin Hallrup, 2019; Ineland 

m.fl., 2019).  

Den här studien visar att personalen använder sin relation till och kännedom om 

personen som grund för utförandet av hennes eller hans insats. När personal får 

frågan om hur de arbetar för att skapa förutsättningar för personerna att utöva 

självbestämmande svarar flera att de frågar dem, tolkar, förstår och eller till och 

med vet:  

Vi sitter ju och frågar frågor som är liksom på deras… nivå så att dom ska 

förstå den och… liksom, vad tycker du om att göra och vad vill du göra 

och vad tycker du inte om när vi gör och… lite så får man ju liksom, vi 

känner ju ändå personerna vi har ju ändå jobbat här så pass länge så vi kan 

ju ändå… 

Samtidigt som personal i hög grad kan tolkas som att de vill att personerna ska få 

bestämma och beskriver sig ha en relation till och kännedom om personen som 

har stöd, tolkar jag det som att de grundar en stor del av sitt utförande på en 

generaliserad bild eller förståelse av personerna/personer med måttlig till mer 
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omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Personerna likställs och ses helt 

enkelt som grupp och tillskrivs behov eller sätt att vara. De omtalas ofta som 

”de”, och ”dem” eller ”brukarna” och tillskrivs preferenser och behov utifrån 

deras position som personer med funktionsnedsättning och användare av stöd. I 

kapitel sex diskuterar jag exempelvis hur personal kan utgå från att personerna så 

att säga är nöjda med ”basal omvårdnad” som tillfredsställer grundläggande 

behov, vilket kan tolkas som en potentiell förminskning av dem som personer (se 

avsnitt 6.5).  

Som Gustavsson (2000) beskriver det är ett vanligt sätt att se på och förhålla sig 

till personer med intellektuell funktionsnedsättning att de behöver tas omhand, 

vilket går att uppfatta tendenser av även i den här studiens empiri (se avsnitt 6.3 

och 6.5). Flera av personalen (särskilt inom boende) uttrycker sig som att 

personerna är sköra, inte orkar mer än att bara vara efter arbetet/daglig 

verksamhet och, som i ett boende, att de älskar kaffe. Inom vissa dagliga 

verksamheter kan en motsvarighet ses i enigheten om personernas behov av 

motion och hälsosam mat. Här ser jag en risk att personal har förutfattade 

meningar, tror att de vet och erbjuder ett stöd och skapar rutiner utifrån detta. 

Det blir då ett grupporienterat stöd, vilket begränsar individuell hänsyn – den som 

LSS håller högt och har som intention (LSS, 7§). Här går det också att dra 

paralleller till det Giertz (2012) identifierar och kallar för ett slags omsorgmakt 

och att det ”I LSS-verksamheterna finns en ambivalens kring hur individen ska 

betraktas. Det finns en polarisering mellan att bedöma den enskilde som 

omsorgsobjekt eller som rättighetssubjekt”. (s. 214).  

Det finns dock en variation i materialet. I ett par dagliga verksamheter är ingången 

delvis en annan. Av personernas genomförandeplaner framgår att där står hälsa 

och friskvård högt, och att man ska göra det man kan själv: 

X´s nya mål är att lära sig arbetsmetoderna för X-företaget (min 

omskrivning) 

Att X ökar sina fysiska aktiviteter 

X nya mål är att hon ska röra på sig mer, hon cyklar på motionscykel 15 

min varje rast med personal 
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Här ligger mina resultat i linje med vad som framkommit i tidigare studier. Clegg 

och Bigby (2017) noterar samma grupporientering i personalens sätt att se på och 

beskriva personer med funktionsnedsättning och Sépulrche (2016) konstaterar att 

”… funktionshindrade människor tenderar att representeras som en homogen 

grupp eller kategori …” (s.5, min översättning). Flera pekar på betydelsen av att 

det generaliseras en del kring personerna som har stöd och att personal utgår ifrån 

detta i sitt arbete (Björnsdottir m.fl., 2014; Gustavsson, 2000; Lövgren, 2013; 

Tideman, 2000; Tideman & Svensson, 2013; Tideman & Strandberg, 2018). 

Björnsdottir m.fl. (2014) beskriver hur andra människors uppfattning om 

personen som har stöd antingen hindrar eller stödjer dennes självständighet.  

Det generaliserande som kan ses bland personal i den här studien utgår också en 

del ifrån sådant de själva tycker är gängse eller normalt (se t.ex. avsnitt 6.5 och 

7.2.2). Bakom generaliserandet ligger kategorisering vilket “...är en process där vi 

delar in världen i grupper där de som ingår i gruppen på något sätt är lika varandra. 

Det är ett sätt att reducera komplexitet och skapa ordning som har en avgörande 

betydelse för både hjälpare och de människor som av olika anledning behöver 

hjälp av andra” (Eriksson, 2019, s. 102). Eriksson ställer den relevanta frågan om 

man som den som ansöker om och behöver stöd, här sett utifrån att 

ha/behöva/använda stöd, placeras i en kategori vilket utrymme har man då att bli 

sedd och hörd som den person man är? 

I personalens generaliserande kring personerna i den här studien går att se spår av 

det som tidigare forskning konstaterar gällande personernas levnadsvillkor, att de 

får kämpa för att bli sedda som vuxna och som några som likt andra vill leva så 

självständigt som möjligt (Björnsdottir m.fl., 2014; Tideman & Svensson, 2013) – 

här sett utifrån möjligheten att prägla sitt liv och sin vardag, och utöva 

självbestämmande inom ramen för det stöd som utgör den vardagen eller i alla 

fall en stor del av den. Lövgren (2013) beskriver hur den sociala konstruktionen 

av vuxendom bygger på normer och förväntningar och av hennes analys framgår 

att:  

… intervjupersonernas vuxengörande på olika sätt är anvisat begränsade 

och begränsande rum. Rum vars ”väggar” och ”tak” består av 

institutionella villkor färgade av föreställningar om vad som är möjligt och 
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passande för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Lövgren, 

2013, s. 175). 

Med tanke på personerna och innebörden i deras funktionsnedsättning, att de kan 

ha svårt att föreställa sig det som inte syns eller går att ta på (Nordlund & 

Söderman, 2005), blir de hänvisade till det som erbjuds. Personerna står också i 

beroendeställning i förhållande till personal (Grunewald & Leczinsky, 2001) och 

som användare av stöd i maktobalans gentemot dem (Hasenfeld, 1987; Lewin, 

2011; Silfverberg, 2007). Om de nu skulle ha den praktiska möjligheten 

(Nordenfelt, 2000) att protestera och komma med egna initiativ, skulle de ha svårt 

att göra det även av den anledningen. Deras förhandlingsutrymme rörande sin 

position (Harré & Langenhove, 1991) är så att säga kringskuret av personalens 

generaliserade bild av vilka de är. 

För att göra bilden av personalens generaliserande rättvisande ska också sägas att 

detta att utgå ifrån en generaliserad bild inte måste vara hämmande för personens 

självbestämmande och att jag inte tolkar det som att personal gör det med avsikt 

att bestämma eller förminska. De flesta av oss utgår ifrån generaliseringar kring 

saker och ting, men i de fall man tror sig veta och därmed är stängd för nya intryck 

eller försök att ta initiativ från personens sida kan det fungera hämmande. Viktigt 

i sammanhanget är dock att personer med funktionsnedsättning ofta jämförs med 

andra, eller får leva sina liv givet vad andra gör och anser är gängse (Lövgren, 

2013; Priestley, 2001; Tideman & Strandberg, 2018).  

Ovan nämnda delar i personalens arbets- och förhållningssätt går alla att se som 

uttryck för ett slags positionering (Harré & Langenhoves, 1991): personalen som 

försvarare av personens självbestämmanderätt men också som den som tar sig 

rätten att veta åt personen, och som den aktiva parten i relation till henne eller 

honom. Som ett första exempel på personalens positionering av sig själva som 

den aktiva parten kan vissa genomförandeplaner där personernas eventuella AKK 

beskrivs stå: 

Att veta vilka rutiner vi ha 

Få veta av personal vad de ska göra 

Personal förbereder schemabilder, visar vad han ska göra 
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Personerna som kommer hem till gruppbostaden eller till den dagliga 

verksamheten följer i stort sett också den fasta planeringen, rutiner, etcetera, och 

framstår som att de inväntar personalens (eller organisationens) initiativ. Detta 

tolkar jag som ett tecken på att personal tenderar att inneha positionen som aktiv.  

När det gäller de allmänna utrymmena i gruppbostäderna, vilka personerna som 

har stöd har rätt till (och betalar för) och ska ges stöd i, kan personal ha olika syn 

på i vilken mån de ingår i stödet, alltså hur de ska användas. Här pekar mina 

resultat till viss del i samma riktning som Olin och Ringsby Janssons (2009) som 

visar att personal förhåller sig på olika sätt till personer som vistas i dessa allmänna 

utrymmen. Av Olin och Ringsby Janssons studie framgår att viss personal 

förhåller sig familjärt och tanken om att man ska göra saker tillsammans, ägnar 

sig åt att uppfostra personerna och förväntar sig att de ska bete sig på visst sätt 

och en del har en mer neutral och flexibel hållning som utgår utifrån personerna 

och låter dem själva forma vad och hur de vill använda sin gruppbostads allmänna 

utrymme. I den här studien kunde jag observera hur personal i ett par 

gruppbostäder prioriterar en gemensam fikastund men i övrigt, som i den tredje 

gruppbostaden, är min tolkning att personalen förhåller sig mer neutralt och att 

personerna får komma och gå som de vill.  

I vissa fall framträder en styrande ton hos personal som deltar i den här studien. 

Det gäller även hos personal som uttrycker välvilja men också ett tydligt ”bättre 

vetande”:  

Man kan, man kan säga orientera dem. På nåt sätt att eh… det blir lättare 

för dom, leva som alla. Eh, som vi. Eh, vi har önskemål, vi har… att vi 

vill det och det och det också men, eh… det är svårt för dom, förklara 

vad, dom vill. Då vi är här.  

Ett annat exempel kommer från en daglig verksamhet där personalen beskriver 

sin bild av vad uppdraget att utföra personens stöd handlar om; 

Och aktivera dom. Så, så mycket möjligt vi kan. Alltså att en del som vill 

inte göra, städa och så vägrar. Men, livet är så. Man ska… om, tänka på 

sig själv, vi lever också och städar och, gör livet sådär. Men… dom förstår 

inte riktigt, en del förstår inte riktigt. 
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Även om personal i den här studien protesterar mot att de inte kan stödja 

personen mer individuellt eller att genomförandeplanerna (och handläggarna) styr 

i för hög utsträckning, syns också tendenser hos vissa att styra personerna via 

generaliserade uppfattningar om vad de behöver, oavsett om det är att vila 

(gruppbostad) eller friskvård, inte äta socker, eller inte prata vid matbordet (daglig 

verksamhet). Olin och Ringsby Jansson (2009) beskriver på liknande sätt hur 

personal ”…till och med förväntar sig att de boende ska bete sig utifrån strikta 

regler” (s. 263, min översättning). Ineland (2007) belyser frågan i ett större 

perspektiv då han konstaterar att:  

Handikappomsorgen är i många avseenden präglad av starka normativa 

element som bygger på väl etablerade idéer och uppfattningar om hur 

insatser och åtgärder för personer med funktionshinder bör se ut. (s.22) 

Min tolkning är att de styrande tendenserna hos viss personal hänger ihop med 

synen på sig själv som aktiv vilket Ineland m.fl. (2018) ger ytterligare perspektiv 

på. De pekar på att personal kan drivas av en vilja att utveckla personen, och 

menar att även om man kan uppfatta mångas tillfredsställelse över att förstå hur 

de kan stödja personen till utveckling som gott och just stödjande, påtalar 

författarna också risken med att personen ses som ett objekt för åtgärder, att 

”…sådana ambitioner lätt leder till ett normativt styrande av personer som har 

stöd” (s. 7 min översättning).  

Även om personal ända sedan de stora institutionernas tid visat lojalitet med och 

bidragit till att driva frågan om mer jämlika villkor för personer med 

funktionsnedsättning så har de också ifrågasatts för en tendens att utnämna sig 

själv till experter (Berg, 1995). En viss paternalism råder fortfarande i viss mån (se 

exempelvis Giertz, 2012; Lövgren, 2013; Tideman & Svensson, 2013). Kåhlin 

m.fl. (2016) uppmärksammar även hur personal kan uppfattas vilja och anse att 

personerna ska utöva självbestämmande och samtidigt utföra sitt arbete grundat 

på annat än personens vilja, eller tanken om att fånga den. De beskriver, precis 

som framstår i den här studien, hur personal, i gruppbostad, ibland ser till 

kollektivet och utgår ifrån sig själva som referenser.  

De flesta av de mönster jag identifierat kan betraktas från två håll, här sett till vad 

som kan fungera potentiellt främjande och potentiellt hämmande ifråga om 

personens möjlighet att utöva självbestämmande. Att personalen, särskilt i 
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gruppbostäderna och generellt sett gällande genomförandeplanerna, inte 

förtydligar personens stöd och erbjuder AKK i högre utsträckning, kan dock ses 

som en mer entydigt hämmande tendens. I daglig verksamhet där förtydligandet 

och erbjudandet av AKK sker i högre utsträckning är det fortfarande till stor del 

på personalens initiativ. Sett till innebörden i de aktuella funktionsnedsättningarna 

behöver personen ett förtydligat stöd inklusive AKK för att kunna förstå och 

kommunicera (Gotthard, 2002; Mesibov & Shea, 2009; Nordlund & Söderman, 

2005) vilket här ses som en väg till och förutsättning för självbestämmande.  

Exempel på att personer som har stöd inte erbjuds ett förtydligat stöd/AKK kan 

ses i beskrivningar av hur personens genomförandeplan upprättats (se avsnitt 6.2). 

Som diskuteras i kapitel sex finns i planer från gruppbostäder exempel på 

beskrivningar av att personen inte varit med, eller varit med men då tolkats, liksom 

att planerna uppges ha kommit till genom personalens kännedom om personen. 

När personalen i intervjuerna talar om personerna och sitt arbete för att 

personerna ska kunna utöva självbestämmande blir det tydligt att förtydligande av 

stöd och erbjudande av AKK inte är det personal har främst i tanken om sitt 

utförande av personernas insats. I de flesta personalgrupper tar det tid att förstå 

vad jag menar med att anpassa utförandet utifrån personens 

funktionsnedsättning. Det behöver inte betyda att de inte vet och kan men många 

framhåller andra delar än att exempelvis erbjuda AKK, så som att man provar, 

observerar, tolkar, frågar och är lyhörd. Det här är också något som exempelvis 

Furenhed (2000), samt Nordlund och Söderman (2005) beskriver som 

grundläggande i arbete med och för personer med mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Betydelsen av att uppmärksamma frågan om förtydligande av stöd eller 

erbjudandet av AKK blir dock tydlig mot bakgrund av innebörden i de aktuella 

personernas funktionsnedsättning. Tidigare forskning har såväl pekat på 

betydelsen av förtydligandet/AKK som visat att det förekommer i för ringa 

omfattning i utförandet av stöd (Backman m.fl.,2015; Byhlin & Käcker, 2018; 

Chech, 2001; Gustafsson m.fl., 2013; 2015; Jormfeldt, 2016; Kjellberg & Hagberg, 

2015; Klockmo & Dalin, 2015; Werner, 2012). Sett utifrån 

funktionsnedsättningarnas innebörd och den begränsade förekomsten av 

förtydligat stöd/AKK blir min slutsats att många personer som har sin insats i 

verksamheter som ingår i den här studien inte ges den praktiska möjlighet, alltså 
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både tillfälle och förmåga som krävs för att kunna agera (Nordenfelt, 2000) och 

därmed kunna utöva självbestämmande. Detta gäller särskilt gruppbostäder och 

genomförandeplanerna generellt. Nordenfelt beskriver förutsättningar för att 

kunna agera som att de måste vara rimliga, alltså anpassade utifrån den enskilde 

individen (se även Kåhlin m.fl., 2015; Talman, 2018; Werner, 2012).  

Resultatet pekar också på att den systematisering, ibland uttryckt som 

evidensbaserad praktik, som framhålls som viktigt för området (se exempelvis 

Socialstyrelsen, 2015; 2016a) endast delvis uppnås i fråga om att bygga på 

”brukarens röst”, det vill säga att personen som har stöd och hennes eller hans 

erfarenhet och åsikt om det hela vägs in i och ligger till grund för hur stödet utförs. 

I personalens sätt att arbeta och förhålla sig framgår att de vill och i den mån det 

går för verksamheten frågar personer saker och i vissa fall arbetar utifrån deras 

genomförandeplaner (som ska beskriva hur stödet ska utföras). Personerna ges 

dock inte (särskilt inte i gruppbostäderna och gällande sin genomförandeplan) ett 

förtydligat stöd samt AKK så att de utifrån sin funktionsnedsättning kan 

kommunicera sin vilja fullt ut. I genomförandeplanerna saknas också det som 

skulle kunna ses som uttryck för “brukarens röst”, nämligen hänvisningar till det 

vardagliga arbetet, observationer och dokumentation. Att det är viktigt att i högre 

grad arbeta för att personer som har stöd ska förstå, kunna göra, välja och 

kommunicera och på så vis kunna utöva självbestämmande kring sitt stöd är 

främst en fråga om deras rätt till det, men det handlar också om hållbarhet och i 

långa loppet effektivitet (Karlsson & Börjeson, 2011; Socialstyrelsen, 2013; 

2016b).  

Hur kan de mönster som diskuteras här förstås i förhållande till andra resultat i 

den här studien när det gäller om personalens arbets- och förhållningssätt? Som 

beskrivits i kapitel fem vill personal i regel att personen ska kunna utöva 

självbestämmande. Frågan är dock i vilken grad och på vilken grund? Sett till 

personalens sätt att positionera sig (Harré & Langenhove, 1991) som den aktiva 

parten finns skäl att reflektera över om man trots allt är beredd, egentligen, att 

lämna över initiativet till personen som har stöd? Detta gäller i synnerhet 

genomförandeplanerna vilka i alla fall utom ett upprättats utan ett förtydligat 

stöd/AKK som personer med de aktuella funktionsnedsättningarna konstaterat 

behöver för att kunna förstå och kommunicera (Gotthard, 2002; Nordlund & 

Söderman, 2005). Förekomsten av ett förtydligat stöd och användningen av AKK 
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kopplar jag som diskuteras i nästa avsnitt till stor del till verksamhetens 

organisation men jag hävdar också att det med fördel kan diskuteras i en 

verksamhet, av personalen och den chef som har i uppdrag att leda och planera 

verksamheten. 

Utifrån mönstret att personal tenderar att generalisera kring personerna, utgå från 

sin relation till och kännedom om henne och honom och positionerar sig själva 

som den aktiva parten samt inte förtydligar stödet och erbjuder AKK i högre 

utsträckning, kan personal tolkas som att de inte handlar i enlighet med sin vilja 

till eller tanke om självbestämmanderätten. Personal arbetar inte fullt ut så som 

både LSS och Funktionshinderkonventionen påbjuder, att stödet ska 

individanpassas och innefatta alternativ konkretiserande kommunikation 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 2; LSS 7§). Detta resultat framträder 

särskilt tydligt i gruppbostäderna och när det gäller upprättandet av personernas 

genomförandeplaner. Allt detta sammantaget menar jag också kan hämma, eller i 

alla fall inte främja, personens tro om sig själv att kunna, vilket Nordenfelt (2000) 

framhåller som avgörande i sammanhanget.  

Det som berörts i tidigare kapitel kring de olika mönstren ovan (generaliserandet 

och synen på sig själv som en aktiv part) utgör grunden för min tolkning att dessa 

mönster riskerar att undergräva personalens mottaglighet för personens 

eventuella protester eller initiativ, för att personalen tror eller tycker att de ska 

veta. Därmed undergrävs också den individhänsyn personen ska visas. Det 

begränsade förtydligandet av stödet och erbjudandet av AKK utgör även det en 

risk för att personen inte ges ett individuellt utformat stöd, eller rimliga 

förutsättningar som Nordenfelt (2000; 2007) skulle beskriva det.  

En fråga som uppstår handlar om det kan vara så att detta att personal (i regel) 

ser som självklart att personerna ska visas respekt i sitt självbestämmande och att 

de dessutom vill det/är engagerade i frågan, också hindrar dem från att se att de i 

stor utsträckning själva har (kvar) initiativet. Personalen finns också i en kontext 

vars övergripande mål handlar om jämlika villkor och respekt för 

självbestämmandet. Denna kollektiva och kanske också individuella självbild kan 

påverka i vilken grad man hör och ser om man själv eller andra gör saker som inte 

fullt ut rimmar med målen om självbestämmanderätten. Denna självbild kan som 

jag ser det, medvetet eller omedvetet, riskera att man som personal anser sig ha 
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en viss marginal för att ibland bete sig mindre respektfullt, att exempelvis prata 

över huvudet på personen och ta sig rätten att vara aktiv part och inte lägga fokus 

på att bemäktiga personen. Därigenom positioneras personerna (Harré & 

Langenhove, 1991) sett till personens beroende av stöd som milt tvingande, som 

fortsatt beroende av en som personal. Detta bidrar till att upprätthålla den för 

stödrelationer inneboende maktobalansen (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; 

Silfverberg, 2007). Även en organisation med en värdegrund som fokuserar 

självbestämmande, som LSS-verksamhet, kan ”gömma” ojämlikhet - den är helt 

enkelt svår att få syn på för att man “vet” att man vill väl, officiellt arbetar för 

något gott, etcetera. Enligt Ackers analys av ojämlikhetsregimer i organisationer 

kan en form av ojämlikhet vara mer eller mindre synlig respektive mer eller mindre 

legitim i en specifik organisation (Acker, 2006). Ojämlikhetsregimer kan beskrivas 

som “löst sammanhållna praktiker och processer som skapar systematiska 

skillnader mellan en organisationens medlemmar när det handlar om makt och 

kontroll...” (Acker, 2006, i Eriksson 2019, s. 108). Den ojämlikhet mellan personal 

och personer som kommer till uttryck i mitt material framstår, satt i sitt 

sammanhang där beroendet och personernas funktionsnedsättningar implicit 

utgör grund för ojämlikhet, som förhållandevis osynlig och legitim så som 

personal delvis förhåller sig till den. Detta ska också ses i ljuset av områdets 

historia där personen haft minst makt och fortfarande konstateras ha det (ställd 

emot personalen), och framför allt på den inbyggda maktobalans som finns i stöd-

relationer (Hasenfeld, 1987) och som kan antas förstärkt i LSS-kontext där många 

personer, särskilt de med mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning, är 

beroende av personal för att klara det mest grundläggande i sin vardag 

(Grunewald & Leczinsky, 2001).  

Bilden som presenterats så här långt har fokuserat personalens sätt att arbeta och 

förhålla sig till personen som har stöd och uppdraget att utföra det stödet. Under 

nästa rubrik fortsätter diskussionen med fokus på det som i sin tur ger personalens 

utförande av personens insats dess förutsättningar – verksamhetens organisation.  

8.3. Verksamhetens organisation 

Bemötande av personer med funktionsnedsättning och utförandet av LSS-insats 

ska präglas av principen om respekt för personens självbestämmande 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 3; LSS, 6§). 

 

212  
 

en viss marginal för att ibland bete sig mindre respektfullt, att exempelvis prata 

över huvudet på personen och ta sig rätten att vara aktiv part och inte lägga fokus 

på att bemäktiga personen. Därigenom positioneras personerna (Harré & 

Langenhove, 1991) sett till personens beroende av stöd som milt tvingande, som 

fortsatt beroende av en som personal. Detta bidrar till att upprätthålla den för 

stödrelationer inneboende maktobalansen (Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011; 

Silfverberg, 2007). Även en organisation med en värdegrund som fokuserar 

självbestämmande, som LSS-verksamhet, kan ”gömma” ojämlikhet - den är helt 

enkelt svår att få syn på för att man “vet” att man vill väl, officiellt arbetar för 

något gott, etcetera. Enligt Ackers analys av ojämlikhetsregimer i organisationer 

kan en form av ojämlikhet vara mer eller mindre synlig respektive mer eller mindre 

legitim i en specifik organisation (Acker, 2006). Ojämlikhetsregimer kan beskrivas 

som “löst sammanhållna praktiker och processer som skapar systematiska 

skillnader mellan en organisationens medlemmar när det handlar om makt och 

kontroll...” (Acker, 2006, i Eriksson 2019, s. 108). Den ojämlikhet mellan personal 

och personer som kommer till uttryck i mitt material framstår, satt i sitt 

sammanhang där beroendet och personernas funktionsnedsättningar implicit 

utgör grund för ojämlikhet, som förhållandevis osynlig och legitim så som 

personal delvis förhåller sig till den. Detta ska också ses i ljuset av områdets 

historia där personen haft minst makt och fortfarande konstateras ha det (ställd 

emot personalen), och framför allt på den inbyggda maktobalans som finns i stöd-

relationer (Hasenfeld, 1987) och som kan antas förstärkt i LSS-kontext där många 

personer, särskilt de med mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning, är 

beroende av personal för att klara det mest grundläggande i sin vardag 

(Grunewald & Leczinsky, 2001).  

Bilden som presenterats så här långt har fokuserat personalens sätt att arbeta och 

förhålla sig till personen som har stöd och uppdraget att utföra det stödet. Under 

nästa rubrik fortsätter diskussionen med fokus på det som i sin tur ger personalens 

utförande av personens insats dess förutsättningar – verksamhetens organisation.  

8.3. Verksamhetens organisation 

Bemötande av personer med funktionsnedsättning och utförandet av LSS-insats 

ska präglas av principen om respekt för personens självbestämmande 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 3; LSS, 6§). 



 

 213 
 

Av LSS framgår också att personen ska visas individuell hänsyn och ges 

förutsättningar att kunna leva så självständigt som möjligt (SFS 1993:387,7§). 

Under avhandlingsarbetets gång har det blivit tydligt hur verksamhetens 

organisation inte bara främjar utan även hämmar personens självbestämmande. 

Särskilt problematiska delar av personalens arbets- och förhållningssätt, så som 

grupporientering och likriktning samt det sätt på vilket vissa genomförandeplaner 

hanteras, går delvis att förstå genom verksamhetens organisation som i vissa 

avseenden inte ger utrymme för exempelvis individhänsyn. Det framstår alltså 

som att det finns ett glapp mellan övergripande direktiv och policys och det sätt 

på vilket verksamheten organiseras. Även valet att kalla personerna för brukare 

kan ses som relevant i sammanhanget. Det sistnämnda förekommer hos 

personalen och kan härledas till relaterade styrdokument och vägledningar samt 

till mallarna för personernas genomförandeplaner. Att organisationen har stor 

betydelse är något som framhållits i tidigare forskning. Ineland m.fl. (2019) 

beskriver exempelvis hur insatser och organisation av dessa utgör en 

välfärdsorganisatorisk kontext som ”har stor inverkan på relationen mellan 

professionella och personer med funktionshinder” (s. 49). Jormfelt (2016) 

identifierar organisationens påverkan på liknande sätt och hon skriver att den nivå 

på vilken styrningen finns får konsekvenser för personerna och även för vilka 

projekt och aktiviteter som blir möjliga (s. 154). Gustafsson (2013) understryker 

vikten av en ”…organisation som genomsyras av en kultur som prioriterar 

meningsfullhet och begriplighet och att omsorgstagare ses som resurser, deltagare 

och medproducenter.” (s.18). 

Det ska också sägas att frågan om personalens kunskap framstår som aktuell här 

och som kopplad till verksamhetens organisation Personalens möjlighet till 

reflektion, fortbildning, planering och uppföljning, alltså möjligheten att lära i och 

av praktiken är beroende av organisationen. Den praktik som de genom 

dokumentationen och uppföljning av den ska bidra till att utveckla 

(Socialstyrelsen, 2015; SOSFS; 2014:5) behöver därmed ses i en större, 

organisatorisk kontext.  

Relationen mellan verksamheternas lokala organisation och personalens arbets- 

och förhållningssätt kan beskrivas som en fråga om resurser, vilket personalen i 
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frågar personerna saker, låter dem vänta en stund om de vill, låter den som vill 

avstå en aktivitet (om de är i verksamheten så att de kan hålla sig bredvid), men 

personalen kan inte låta en person göra annat, gå ut (i en gruppbostad får en 

person vara själv på gården som är inhägnad), byta en inplanerad aktivitet mot en 

annan förrän genomförandeplanen ska följas upp och göras om (daglig 

verksamhet). Det mesta sker och behöver ske i grupp och är villkorat av 

verksamhetens organisation och planering. Detta är i sig att betrakta som en 

förutsättning men också prioritering och därmed positionering (Harré & 

Langenhove, 1991) av personerna i fråga. 

I ett exempel från daglig verksamhet beskriver personal hur deras strävan mot 

och arbete för självbestämmande motarbetas av organisationen och samverkan 

mellan olika verksamheter/insatser inom området:  

Personal: Det (självbestämmandet), det tycker jag motarbetas ganska 

mycket. Av, ja inte av oss alltså medvetet men typ som vi har, killarna hos 

oss som kan skriva själva och säga vad han vill för vi har tränat upp det 

där, och han skulle göra den här ledighetslappen nu inför jul, då skrev han 

datum när han ville vara ledig, samtliga datum, klockan ett sånt där, vi 

kontaktade god man, och boende, och dom säger då att det inte finns 

resurser till det. Och dom kan inte sysselsätta han. Så då ska han vara här. 

Men han har ju själv bett om det. Och då lyssnar dom inte på hans 

självbestämmande. 

Ett liknande exempel som ges nedan är hämtat från boende där frågan om att gå 

till jobbet, alternativt att gå och lägga sig står i fokus:  

Personal: Jag har jättebra exempel, det, X vill inte gå till DV (Daglig 

verksamhet). Och det, om inte hon vill gå då är det självbestämmande. 

Men samtidigt som, ska hon gå till DV. Men ändå ska vi säga att hon ska 

gå.  

Annan personal: När brukarna ska sova. Det är inte bruk, alltså det är inte 

självbestämmande. Vi bestämmer ju när dom ska sova till en viss del.  

Susanne: Utifrån era arbetstider?  

Samma personal: Ja 
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Under observationer kan jag också notera hur personer väntar en del på personal 

som planerar, ska börja arbeta eller bli ”klara” hos en annan person. De flesta 

aktiviteterna (i daglig verksamhet) genomförs också i grupp även om personal 

försöker ordna för uppdelningar och val kring detta ibland. I en verksamhet 

förtydligas det valet mer konkret i form av bilder och skrivna lappar. Detsamma 

sker i en del (med inriktning på personer med autism) i en annan verksamhet och 

i en tredje tecknar personal en del i samtal med personerna.  

Personal beskriver också själva att de inte har mycket till planeringstid att tala om. 

I en daglig verksamhet då jag kan notera planeringstid får personerna vänta eller 

bara vara och i gruppbostäderna och särskilt i en annan daglig verksamhet där jag 

inte kan se någon planeringstid pratar personalen under tiden de arbetar, då till 

viss del om och över huvudet på personerna som har stöd. De beskriver också 

själva detta som störande.  

Genomförandeplanerna innehåller exempel på hur personer erbjuds och beskrivs 

vilja/behöva liknande saker, och de uttrycker alltså en likriktning vilken även till 

exempel Talman (2018) påvisar. Jag noterar vidare att de till mall och form, med 

den ICF-prägling som råder och ska råda (Socialstyrelsen, 2016a: 2021a), vissa fall 

har fått en stark målfokusering, samt en instrumentell ton (se avsnitt 6.4 och 

7.3.2). Ett starkt målfokus och en utpräglad instrumentell karaktär på 

genomförandeplanen menar jag kan bidra till en syn på personen som objekt för 

åtgärd så som Järvinen (2002) och Skau (2003) beskriver. Som exempel kan även 

ges att det i planer från en kommun inte finns plats att skriva om och i så fall hur 

personen varit med och gjort sin plan. Flera bland personalen säger sig inte förstå 

och kunna översätta termer hämtade från IBIC, systemet baserat på ICF (se 

bakgrunden om LSS) som ska prägla bedömning, dokumentation och uppföljning 

inom området (Socialstyrelsen, 2016a; 2021a). I vissa fall beskriver personal hur 

planerna är starkt kopplade till handläggning och uppföljning snarare än till för 

personens självbestämmande, så som det är tänkt (SOSFS 2014:5):  

(handläggaren enligt personalen när personen protesterat mot att ha mål i 

sin genomförandeplan) ”Nej men du måste ha mål”. ”Jag vill inte ha något 

mål” ”Jo men hon måste ju det” säger hon (handläggaren) till mig. Ja men 

du hör ju, hon vill inte ha något mål. ”Det är inte brukaren som 

bestämmer!” eh, hehe…nej jag blev bara så här, ja… 
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Det framgår av personalens berättelser hur personers genomförandeplaner skrivs 

(daglig verksamhet) utifrån den långsiktiga, grupporienterade planering 

verksamheterna lägger, och blir något att följa mer än att ha stöd av för personens 

självbestämmande. Det sätt på vilket genomförandeplaner hanteras gör att de kan 

fungera mer som ett kontrakt och något att följa eller till och med leva upp till (Se 

även Breimo, 2016; Hedlund, 2014; Loumann, 2013) än ett verktyg för personens 

möjlighet att påverka sitt stöd som det är tänkt (Socialstyrelsen, 2015). Loumann 

(2013) ser även krav om bättre självkontroll i sitt material, att personen ska 

fungera bättre som medborgare. Liknande noteras inte i någon högre utsträckning 

i den här studien men väl det förstnämnda, om genomförandeplanen som något 

att följa snarare än ett stöd för det egna självbestämmandet. Ytterligare ett 

exempel på att genomförandeplanen inte självklart bidrar till personens 

självbestämmande är Talmans (2018) studie som redovisar att det är ovanligt med 

fokus på så kallade omgivningsfaktorer som kan kompensera för personens 

funktionsnedsättning. Detsamma noterar jag i den här studien vilket kan ses som 

relevant i mot bakgrund av tanken om att de aktuella personernas 

funktionsnedsättningar gör att de behöver sådan kompensation (Nordlund & 

Söderman, 2005) samt att stöd ska förtydligas, alltså anpassas för att kompensera 

för funktionsnedsättningarnas innebörd (Funktionshinderkonventionen, artikel 2; 

LSS, 7§). 

Den här studien pekar alltså på att de organisatoriska förutsättningarna inte enbart 

främjar personens självbestämmande utan tvärtom kan bidra till att hämma det. 

Som Giertz (2012) skriver blir det tydligt att “I den praktiska verksamheten är det 

organiseringen av stödformerna som kommer att påverka möjligheter och hinder 

för brukarens inflytande och självbestämmande” (s. 214). Ineland m.fl. (2019) 

anlägger också det intressanta perspektivet på detta som rör svårigheten att 

omsätta målet om att personer med funktionsnedsättning ska få ”leva som andra” 

(LSS, 5§), vilket är en utmaning med tanke på innebörden i intellektuell 

funktionsnedsättning och många personers svårigheter att leva som andra sett till 

vad som är gängse. Författarna pekar på det för avhandlingen relevanta 

fenomenet att det, som sätt att hantera denna svårighet, ”…kan vara att 

välfärdsorganisationer utvecklar en stor tilltro till särskilda arbetsmetoder eller 

förhållningssätt i mötet med klienter/brukare” (s.51) och att dessa har en tendens 

att bli för-givet-tagna i praktiken.  
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Betraktat utifrån Nordenfelts (2000) begrepp praktisk möjlighet som inkluderar 

både tillfälle och förmåga blir det tydligt att organisationen av verksamheten och 

hanteringen av genomförandeplanerna till viss del hindrar personerna att få, eller 

personalen från att ge personerna, tillfälle. Det visar sig vidare att personerna inte 

heller alltid ges ett förtydligat stöd/AKK vilket man vet kan främja deras förmåga 

(Gotthard, 2002; Mesibov & Shea, 2009; Nordlund & Söderman, 2005) att förstå 

och kommunicera. Det gäller särskilt i gruppbostäderna och generellt vid 

upprättandet av genomförandeplanerna. Förutsättningar för förmåga kan anses 

särskilt relevanta här då de inte är givna personerna i och med deras 

funktionsnedsättning. Att många inte ges förutsättningar att kunna vara med och 

göra, och påverka, sin genomförandeplan framstår också som relevant då dessa 

planer ska fungera som ett verktyg för personens inflytande över sin insats 

(Socialstyrelsen, 2015).  

Ett förtydligat stöd, som att personal använder och erbjuder AKK eller arrangerar 

miljön och situationer/aktiviteter/uppgifter på ett stödjande sätt, förekommer 

som nämnts i högre grad i de dagliga verksamheterna. Det gäller särskilt i en av 

de dagliga verksamheterna, dock inte till den grad att personer har individuellt 

utformad AKK med sig under dagen, för spontan kommunikation och 

möjligheten att ta initiativ (förutom en kvinna som tecknar). I en del av en annan 

verksamhet som riktar in sig mot personer med autism/autismliknande tillstånd 

förekommer detta i något högre grad (för exempel se kapitel fem). Hur är detta 

relaterat till organisationen av verksamheten? Den bild som framträtt under 

insamling av material och analys av detsamma (kapitel 5–7) visar att verksamheten 

bygger på en relativt fast planering, på att mycket görs i grupp, och på att man 

håller sig till den inriktning som valts (särskilt två dagliga verksamheter). Det 

övergripande mönstret är tydligt även om personal försöker hitta individuella 

lösningar som att få ha eget rum eller en avdelad plats i rummet för den som 

behöver det. Det sätt på vilket verksamheten organiseras banar väg för att 

personal generaliserar en del kring personerna, och förhåller sig till dem som 

grupp. Vidare möjliggörs den syn på sig själv som den aktiva parten som 

personalen ger uttryck för och som jag menar bidrar till att fokus inte ligger på att 

bemäktiga personerna, inte konkret. Personalen frågar personerna vad de vill ha 

eller göra (inom ramen för den fasta planeringen), men förtydligar inte stödet i 

tillräckligt stor utsträckning för att personerna ska ges en konkret chans att kunna 
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utöva självbestämmande. Att verksamheten inte ger utrymme för individhänsyn i 

någon högre utsträckning framstår som motsatsen till incitament för personalen 

att utreda och möjliggöra för personen att kunna avgöra och ta initiativ kring vad 

och hur hon eller han vill göra.  

Att främja personers förmåga, att ge förutsättningar för dem att kunna exempelvis 

förstå, göra, välja och kommunicera och på så vis kunna utöva självbestämmande, 

kräver kunskap om funktionsnedsättningarnas innebörd och hur man metodiskt 

kan kompensera för dessa. Frågan om kunskap kopplar till verksamhetens 

organisation på så vis att det handlar hur den efterfrågar, och värderar kunskap, 

om den ger personal tid och forum för reflektion, fortbildning, uppföljning och 

planering vilket flera personalgrupper under intervjuerna också efterfrågar och 

önskar sig mer av. Det finns föreskrifter med fokus på frågan om kunskap men 

tolkningsutrymmet är som för LSS i övrigt stort. Av själva lagrummet framgår att 

det ska finnas personal i tillräcklig omfattning, och av föreskrifter och allmänna 

råd (SOSFS 2014:2) att den som anställs kan ha kunskap motsvarande den som 

grundutbildningen på gymnasiet erbjuder (för tillfället Vård och 

Omsorgsprogrammet, www.skolverket.se). I den här studien undersöks inte 

personalens kunskap direkt men det framgår att många har svårt att sätta ord på 

vad de gör för att anpassa personernas stöd för att de utifrån sina 

funktionsnedsättningar ska kunna förstå, göra, välja och själv kommunicera. Som 

nämnts tidigare lägger personal stor vikt vid sin egen kännedom om personen, 

och när frågan om hur de arbetar förs på tal, sin förmåga att tolka henne eller 

honom. Apropå kunskap säger också flera personal, vilket också kan kopplas till 

organisatorisk påverkan på praktiken, att de har svårt att förstå den ICF-prägling 

arbetet med genomförandeplaner och allmänt dokumentationen ska ha 

(Socialstyrelsen, 2016a; 2021a).  

Slutligen vill jag kommentera valet att kalla personerna för brukare vilket sker 

kontinuerligt i praktiken och i övergripande styrdokument och vägledningar. I 

personalens sätt att skriva och tala sker det ofta i form av ”våra brukare” eller till 

och med ”mina brukare”. Benämningar som brukare (klienter, patienter, 

omsorgstagare) riskerar att föra med sig en förenklad syn på personen (Karlsson 

& Börjeson, 2011) och i förlängningen en objektifiering av densamme (Järvinen, 

2002; Skau, 2011). Skau (2003) skriver att hon anser ”…att användningen av s.k. 

professionsglasögon, eller den diagnostiska kulturens inneboende tendens att 
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begränsa och standardisera verkligheten, utgör ett större hot mot kunskap och 

insikt än den eventuella brist på systematik i hjälparens informationsinsamling” 

(s.59). Det sätt vi ser på och talar om saker, våra övertygelser och antaganden, 

speglar och präglar våra värderingar och handlingar (Schein, 2010), vilket är en 

viktig kunskap att reflektera över i allt socialt arbete (Eriksson, 2019). 

Användningen av benämningen brukare förekommer även i tidigare forskning.  

Verksamhetens organisation framstår på många sätt som att den hämmar 

personens självbestämmande, respektive personalens förutsättningar för att 

kunna ge förutsättningar för självbestämmande (se även Ineland m.fl., 2019; 

Mallander, 2015; Talman, 2018; Werner, 2012). Som nämns i början av kapitlet 

kan verksamhetens organisation ses som en fråga om resurser men jag menar att 

det också är en fråga om prioritering, och därmed en positionering (Harré & 

Langenhove, 1991) av personer med de aktuella funktionsnedsättningarna, och av 

uppdraget att utföra deras LSS-insatser. Frågan om det kan vara så att personer 

med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning trots allt inte 

räknas, eller inkluderas fullt ut gällande målen om självbestämmande, menar jag 

utifrån i studiens resultat är alltjämt relevant (se även Barron, 2001; Fjetland & 

Gjermestad, 2018; Giertz, 2012; Mietola m.fl., 2017). Resultaten aktualiserar också 

Baumans (2004) beskrivning av den samhällsvetenskapliga forskningens 

huvuduppgift - att den handlar om att analysera aktörernas möjlighet att handla 

inom ramen för den kontext av begränsande faktorer de finns i. 

I det följande avsnittet diskuterar jag en aspekt som inte tematiserats men som jag 

anser värd att beakta. Det handlar om karaktären på uppdraget att utför LSS-

insats, vilken också har betydelse för förståelsen av studiens resultat och för hur 

verksamheterna fungerar i praktiken.  

8.4. Uppdragets karaktär och historia 

Vad uppdraget att utföra stöd till personer med måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning innebär skiftar förstås beroende på vem stödet 

gäller och vem man frågar. Det jag främst vill lyfta fram här handlar om 

innebörden i att stödja personer som är beroende av en som personal för att klara 

det mest grundläggande (och integritetsnära) i sin vardag (Grunewald & 

Leczinsky, 2001), som genom detta beroende står i en maktobalans gentemot en 
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(Hasenfeld, 1987; Lewin, 2011) och som på grund av sina funktionsnedsättningar, 

i skiftande grad, inte alltid kan ses som förmögna att fatta beslut.  

Uppdragets karaktär aktualiserar etiska perspektiv (Silfverberg, 1999; 2007) och 

kräver inte bara omdöme och förmåga att fatta beslut utan även ett stort 

ansvarstagande av personal. Som Silfverberg (2007) skriver finns sällan ett ”facit” 

i människovårdande yrken utan personalen måste avgöra från gång till gång, och 

balansera mellan personens självbestämmande och eventuella risker med det hon 

eller han vill/är på väg att göra. I LSS-verksamhet som ska styras av principer om 

respekt för självbestämmandet och hantera innebörden i personernas 

funktionsnedsättningar kan dilemman av det här slaget utgöra en del av 

personalens yrkesvardag (Lewin, 2011). Detta i kombination med det 

tolkningsutrymme LSS är känt för (Bengtsson, 2008; Bäckman, 2013; Erlandsson, 

2014) kan innebära att mycket blir upp till den enskilde personalen att bedöma 

och riskerar i värsta fall att leda till godtycklighet.  

Förekomsten av direktiv och vägledningar kring exempelvis tvångs- och 

begränsningsåtgärder (Socialstyrelsen, 2013; 2016b) och dokumentations- och 

rapporteringsskyldigheten (SOSFS 2014:5; SOSFS 2011:5) kan ses som en 

bekräftelse på förekomsten av dessa utmaningar i praktiken. För personalens del 

innebär dessa utmaningar att de behöver tid för reflektion, rapportering, 

handledning, planering och uppföljning. (se exempelvis Gjems, 2007; Silfverberg, 

2007). Såväl direktiv och vägledningar som stöd till personalen kan ses som 

centrala delar av kvalitetsarbete (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 

2011:9).  

Insatserna gruppbostad och daglig verksamhet är livslånga och omfattande och 

utgör till stor del personernas vardag. Många av personalen beskriver själva hur 

de arbetat, och känt, personerna som har stöd länge. De talar och beter sig som 

att de har en relation till personen som har stöd. Den här relationen innebär enligt 

min tolkning ofta en viss ömsesidighet mellan vissa av personerna som har stöd 

och viss personal. Även andra forskare beskriver hur personerna ofta har 

personalen som sina nära och ibland enda relationer (Bigby, 2008; Umb-Carlsson, 

2005) och att relationen rent allmänt ges stor betydelse i utförandet av stöd enligt 

LSS (Ineland m.fl., 2019). Detta bidrar till förståelsen av personalens användande 

av sin relation till och kännedom om personen, och kan ses som en förklaring till 
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att personalen inte (särskilt inte i gruppbostäderna) lägger så mycket vikt vid att 

förtydliga personernas stöd. Genom sin relation tycker de att de (redan) vet vad 

personen vill och behöver. Gränsen mellan att vara professionell och personlig 

och till och med privat är inte glasklar vilket förstärks också av just det vardagliga.  

Vardagen är ett fenomen och en kraft i sig. Hur denna vardag ska te sig har de 

flesta föreställningar om. Den bygger på vanor, rutiner och för-givet-taganden 

och blir därmed flyktig och svårfångad (Ellergård & Wihlborg, 2001) och i 

förlängningen av det en utmaning i förhållande till professionalitet. Vardagens 

flyktighet samt den grund av föreställningar och för-givet-taganden den vilar på, 

att man känner igen sig och tänker att man kan utgå ifrån sig själv, kan också vara 

en förklaring till att personal generaliserar en del kring personerna som har stöd 

(se kapitel sex, samt avsnittet ovan om personalens arbets- och förhållningssätt). 

För att granska det för-givet-tagna, för att nå insikter om problematiken med att 

tro att man vet utan att undersöka etcetera, krävs tid för reflektion och i många 

fall professionell handledning som kan bidra med perspektiv på det praktiska 

görandet (Gjems, 2007; Lauvås & Handal, 1993).  

Frågan är om den begränsade förekomst av förtydligande av stödet/AKK som 

identifieras i den här studien, särskilt i gruppbostäderna och gällande personernas 

genomförandeplaner, har att göra med att det rör sig om vardagliga beslut och 

inte ”stora” livsavgörande sådana? Kan insatsens vardagliga karaktär även förklara 

varför organisationen inte lämnar utrymme för, eller kräver att arbetet inriktas 

mer på, individuell hänsyn och den praktiska möjligheten som Nordenfelt (2000) 

pekar på behövs för att människor ska kunna agera? Finlay m.fl. (2008) lyfter fram 

hur större beslut oftast skymmer sikten i förhållande till de mindre vardagliga 

besluten och pekar på betydelsen av att i stället se på det vardagliga, där små men 

för de flesta av oss viktiga beslut fattas. Till bilden hör att för många av personerna 

med de aktuella funktionsnedsättningarna kan de vardagliga besluten, om de 

förtydligas, vara de beslut som de överhuvudtaget kan förstå och faktiskt utöva 

självbestämmande kring.  

Ytterligare ett perspektiv på uppdragets karaktär handlar om formen på kunskap 

i detsamma. Den praktiska kunskapen eller förtrogenhetskunskapen bygger på 

erfarenhet och bedömning, och är i och med sin form inte alltid medveten eller i 

alla fall artikulerad (Bornemark, 2018). I den här studien blir det tydligt att många 
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av personalen har svårigheter att komma fram till vad och hur de gör för att 

anpassa utförandet av personernas stöd utifrån funktionsnedsättningarnas 

innebörd. En möjlig tolkning är att en del av personalen inte har kunskap om 

förtydligat stöd och AKK, en annan att de inte främst ser på sitt arbete som att 

de ska eller behöver förtydliga stödet och erbjuda AKK (då de som den aktiva 

parten förlitar sig på sin förmåga och kunskap om personen). Det kan dock även 

handla om formen på kunskapen, den praktiska som inte så lätt låter sig beskrivas. 

Flera av personalen kommer på då vi pratar att de ju faktiskt exempelvis tecknat 

då de upprättat en persons genomförandeplan även om de inte skrivit in det under 

rubriken för hur personen getts möjlighet att ta del i sin plan.  

I uppdragets historia ingår slutligen att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning inte räknats, inte setts som människor fullt ut och inte fått 

säga sitt (se kapitel två). Sättet att utföra uppdraget och att arbeta på har 

ifrågasatts, även efter de stora institutionernas tid, för att vara paternalistiskt vilket 

även går att se spår av i den här studiens empiri liksom i tidigare forskningsresultat 

(se exempelvis Lövgren, 2013; Tideman & Svensson, 2013). En tolkning av 

resultaten är att en sådan rest från tiden då personer med funktionsnedsättning 

förvarades på institution kan ses även i de rutiner som förekommer i 

verksamheterna i studien, liksom i den likriktning jag identifierat.  

Uppdragets karaktär och områdets historia kan alltså vara ytterligare pusselbitar i 

bilden, eller förståelsen, av personalens arbets- och förhållningssätt och 

verksamheternas organisation.  

8.5. Personalen, verksamheten och 

arbetets karaktär 

LSS och även Funktionshinderkonventionen till trots – avhandlingens resultat 

pekar på att självbestämmanderätten delvis står i konflikt med delar av 

personalens sätt att arbeta och förhålla sig respektive hur verksamheterna 

organiseras. En kritisk analys av den senare bidrar också till förståelsen av 

personalens arbets- och förhållningssätt. Även karaktären på uppdraget att utföra 

LSS-insats kan antas ha betydelse. Gällande personalens sätt att arbeta och 

förhålla sig är det särskilt relevant att många bland personalen tycks ha införlivat 

självbestämmanderätten. De vill i hög utsträckning att personerna ska respekteras 
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som individer och få bestämma över vad de ska göra och hur de ska ha det inom 

ramen för sin LSS-insats, i sin vardag. De frågar personerna saker och respekterar, 

så långt verksamheten tillåter, deras åsikter. Å andra sidan förtydligar personal 

utförandet av personernas stöd och erbjuder AKK i begränsad utsträckning, 

vilket blir problematiskt då man vet att många personer med de aktuella 

funktionsnedsättningarna behöver förtydligat stöd och AKK för att förstå och 

kunna kommunicera. Om förtydligat stöd/AKK erbjuds tenderar det att ske på 

ett sätt som inte ger utrymme för att personerna själva kan ta initiativ. Personal 

framstår ofta som sändare, och personer som har stöd som mottagare, vilket jag 

tolkar som en begränsning av deras möjlighet att utöva självbestämmande. Denna 

begränsning kan särskilt ses i gruppbostäderna och generellt gällande personernas 

genomförandeplaner.  

Det glapp jag identifierar mellan personalens vilja till personernas 

självbestämmande (tanke) och hur de inte förtydligar stödet/erbjuder AKK i 

högre utsträckning (handling) förstår jag till stor del genom det sätt på vilket 

personal använder sin relation till och kännedom om personen. Min tolkning är 

att många tycker att de vet vad personen vill och behöver och därför inte ser sig 

behöva förtydliga stödet. Det “vetande” personal anser sig ha vilar även en del på 

generaliseringar kring antingen “personer med måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning” eller vad de ser som normalt eller gängse; de 

utgår helt enkelt en del ifrån sig själva och sina egna preferenser. Slutligen, eller 

som ett led i detta, uppfattar jag valet att inte förtydliga stödet i högre utsträckning 

även grundat i personalens syn på sig själva som den aktiva parten i förhållande 

till personen, som den som ser till, och ska se till, att hon eller han får det hon 

eller han vill och behöver. Till bilden hör också att det förekommer att personal 

säger att de behöver ha mer kunskap om hur man kan stödja personerna. Många 

av dem har också under intervjuerna svårt att svara på frågan om och hitta ord 

för att beskriva vad de gör för att främja självbestämmande. Det sistnämnda tolkar 

jag inte som att det måste betyda att kunskapen inte finns men som att det kan 

vara en indikation på att den behöver öka eller i alla fall aktualiseras.  

Glappet mellan personalens vilja till personernas självbestämmande och de sätt 

på vilka de arbetar och förhåller sig kan också förstås genom verksamhetens 

organisation. Organisationen ger främst utrymme för gruppaktiviteter och den 

präglas av en viss likriktning samt uppmanar till att upprätta och följa mål i 
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genomförandeplanerna (främst daglig verksamhet). En del av de rutiner som 

identifieras utgår ifrån verksamheten och kan, sett utifrån personernas 

funktionsnedsättningar och position, fungera milt tvingande (Harré & 

Langenhove, 1991). Personerna kallas också för brukare av personal vilket kan 

spåras till att detsamma sker i exempelvis mallarna för de genomförandeplaner de 

ska erbjudas och som personalen hanterar samt i direktiv och vägledningar för 

området vilket ytterligare kan ses som en positionering. Benämningen av 

personerna som brukare kan tolkas som att den kan hämma personens 

självbestämmande genom att den bekräftar och kanske gynnar personalens 

generaliserande kring personerna. I längden riskerar detta sammantaget att skapa 

en objektifiering. Detta sammantaget tolkar jag som potentiellt hämmande för 

personal att (kunna) visa individhänsyn, här sett som grund för 

självbestämmandet. Ingendera ger personen tillfälle till att, på eget initiativ, utöva 

det självbestämmande de har rätt till. Det går helt enkelt inte alltid praktiskt för 

personalen att låta personer ta initiativ och göra saker utanför den lagda 

planeringen. Eller som i vissa fall att låta dem avvika från uppsatta mål i 

genomförandeplanerna. Utan möjlighet till individhänsyn till den graden blir det 

heller inte meningsfullt (för personal) att genom förtydligat stöd och AKK utreda 

vad personer vill eller främja deras förmåga att ta egna initiativ och kunna göra 

saker själva. Personal vill att personerna ska bestämma men arbetar inte alltid, och 

har inte förutsättningar för, att ge dem den praktiska möjlighet (Nordenfelt, 2000) 

som krävs för att de ska kunna agera, här sett i fråga om att utöva 

självbestämmande.  

Uppdraget att utföra LSS-insats är präglat av personens beroende av personal, av 

att mycket bygger på relation (så som personal ser den) och den maktobalans som 

råder i relationer mellan personer och personal. Vidare innebär det en balansgång 

mellan respekten för självbestämmandet och ansvaret, för att personerna i och 

med sin funktionsnedsättning inte alltid själva förstår och kan fatta beslut. 

Karaktären på detta uppdrag kan medföra etiska dilemman som utmanar på olika 

sätt och kräver forum för avlastning och reflektion. Vidare utgör också vardagen 

och det vardagliga som fenomen, att stödet ges över tid och i stor omfattning men 

även formen på kunskap, den praktiska kunskapen, utmaningar gällande 

professionaliteten. Även detta kräver och kan gynnas av möjlighet till reflektion 

med syfte att medvetandegöra personalen och öka deras förmåga att sätta ord på 
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det som görs i praktiken – vilket kan ses som grunden för möjligheten att utveckla 

densamma.  

Sammantaget visar dessa resultat att det finns mycket vilja till personens 

självbestämmanderätt hos personal. Vissa delar av resultatet bidrar också till 

förståelse av mönstret att personens stöd inte alltid förtydligas och inkluderar 

AKK, och att personernas praktiska möjlighet att utöva självbestämmande 

därmed begränsas.  
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9. Villkorat självbestämmande 
Lena bor på en gruppbostad sen flera år tillbaka. I dag är det söndag och 

dags att gå på kafé, som hon brukar om det finns personal så det räcker. 

Solen skiner och Lena och personalen promenerar ner till stan. Väl 

framme frågar personalen vad Lena vill ha. “Bärs?” säger Lena som hon 

brukar. Personalen som känner Lena ler, och frågar vidare vad hon vill ha 

att äta och Lena säger prinsesstårta, som hon också brukar. Lenas personal 

skrattar nu och säger att ja ja, är det så du vill ha det så gör vi så. Lena ler 

som för sig själv och går på sitt vaggande vis iväg ut mot bakgården där 

hon vet att man kan sitta. Hon ställer sig först avvaktande i skuggan och 

betraktar andra kafégäster i väntan på tårtan och den lättöl hon så gärna 

vill ha. Hon uppfattade nog inte kassabiträdets frågande blick vid 

beställningen, som sökte bekräftelse hos personalen innan hon tog fram 

den där ölen. När Lenas personal kommer ut sätter sig Lena och de börjar 

fika. Personalen småpratar lite men Lena är mest tyst eller gör ljud för sig 

själv. Som hon ofta gör när hon är nöjd och det är hon nu. Andra 

kafégäster tittar ibland men Lena ser inte sådant, eller är så van att hon 

tror att det ska vara så (Fiktivt fall). 

9.1. Inledning 

När en människas liv förändras på grund av en sjukdom eller skada, kan den 

biografi hon eller han skriver genom att leva och forma sitt liv, avbrytas 

(Taghizadeh Larsson & Jeppson Grassman, 2012). För människor med måttlig till 

mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning kan det handla om att 

överhuvudtaget få skriva den där biografin. På grund av svårigheter att förstå och 

kommunicera (Nordlund & Söderman, 2005) och beroendet av personal för att 

klara det mest grundläggande i vardagen (Grunewald & Leczinsky, 2001), är det 

avhängigt hur deras stöd utförs. Hur personalen arbetar och förhåller sig till 

personerna avgör om de kan utöva sin rätt till självbestämmande så att de som 

andra kan prägla sin vardag. I den här avhandlingen ställs frågor om hur 

personalen som utför personernas LSS-insats arbetar praktiskt och förhåller sig 

för att de, utifrån sin funktionsnedsättning, ska kunna utöva det 

självbestämmande de har rätt till (Funktionshinderkonventionen, artikel 3; LSS, 

6§).  
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Avhandlingen visar att personalens sätt att arbeta och förhålla sig, liksom de 

förutsättningar organisationen av verksamheten ger, på olika sätt villkorar 

personernas självbestämmande. I det här kapitlet förs en sammanfattande 

diskussion om detta, om vad avhandlingen tillför och med varm hand också 

lämnar över till vidare forskning. I det sistnämna inkluderas också kort några 

ytterligare metodologiska reflektioner.  

9.2. Att inte alltid ge chansen 

Sett till innebörden i de aktuella personernas funktionsnedsättningar och det 

därpå följande behovet av ett förtydligat stöd/AKK (Gotthard, 2002; Nordlund 

& Söderman, 2005) framstår som ett avgörande och begränsande villkor för 

personernas självbestämmande att personal inte alltid förtydligar personens stöd 

och/eller erbjuder henne eller honom AKK. Detta kan särskilt noteras i 

gruppbostäderna och generellt gällande personernas genomförandeplaner. De 

sistnämnda syftar till att öka personens inflytande över sin insats och ska upprättas 

på ett sätt som möjliggör för personen att vara delaktig i möjligaste mån 

(Socialstyrelsen, 2015). I de dagliga verksamheterna är den AKK som identifieras 

i det vardagliga arbetet till stor del kopplat till den genomgång av dagen som sker 

på förmiddagen och då i form av information från personalens håll och enstaka 

frågor till personer om vad de vill i avgränsade förutbestämda aktiviteter. Man kan 

se det som att funktionsnedsättningen är det som villkorar självbestämmandet, att 

det är den som är själva hindret, men då även dessa personer har rätt till 

självbestämmande (Funktionshinderkonventionen, artikel 3; LSS, 6§) och då 

stödet ska anpassas individuellt och främja den enskildes förmåga att leva så 

självständigt som möjligt (Funktionshinderkonventionen, artikel 2; LSS, 6 och 7§) 

och det konstaterats att detta går att påverka (se exempelvis Backman m.fl., 2016; 

Gustafsson m.fl., 2013; Jormfeldt, 2016), menar jag att den ringa förekomsten av, 

eller för daglig verksamhets del, den nivå till vilken stödet förtydligas/innefattar 

AKK, är ett potentiellt hämmande villkor gällande personernas 

självbestämmande. Många av personerna som har stöd i verksamheterna som 

ingår i studien ges liten praktisk möjlighet (Nordenfelt, 2000) att utöva 

självbestämmande och, sett utifrån teori om positionering (Harré & Langenhove, 

1991), ett litet utrymme att förhandla sin position.  
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9.3. Att vilja men inte fullt ut välja? 

Personalens förhållningssätt till och bemötande av personerna som har stöd 

tolkar jag som komplext och mångtydigt. Flera av de forskare som ställt 

personalens arbete i fokus, direkt eller indirekt, bekräftar betydelsen av att ge det 

plats i fråga om personernas möjlighet att kunna påverka sitt stöd (se till exempel 

Giertz, 2012; Kåhlin m.fl., 2016; Loumann, 2013; Mallander, 2015; Olin & 

Ringsby Jansson, 2009). Många bland personalen som ingår i den här studien 

uttrycker sig, och agerar, som att personernas självbestämmanderätt 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 3; LSS, 6§), är och ska vara självklar. 

Personal vill i regel bidra till att personerna får vara den aktör som exempelvis 

Stefansdóttir m.fl. (2018) talar om, vilket jag tolkar som ett främjande villkor ifråga 

om personernas självbestämmande. Parallellt med den självklarhet som många av 

personalen talar om och visar prov på gällande självbestämmanderätten går det 

dock att se att de (också) förhåller, eller positionerar sig (Harré & Langenhove, 

1991), som den aktiva parten i relation till personen som har stöd. 

Förhållningssättet tolkar jag som potentiellt hämmande i fråga om personens 

självbestämmande. Exempelvis beskriver sig personal och agerar som att de ser 

sig som den som ska se till att personerna får det på sitt vis, men också på det vis 

personalen anser rätt och nödvändigt. Personal gör och vet en del i stället för att 

arbeta för att personen ska veta och kunna göra. För gruppbostädernas del ingår 

i detta även personalens syn på de så kallade allmänna utrymmena (se även Olin 

& Ringsby Jansson, 2009).  

Personalens positionerande (Harré & Langenhove, 1991) av sig själva som den 

aktiva parten menar jag kan bidra till och eventuellt förklara varför de inte 

förtydligar personernas stöd eller erbjuder AKK i högre utsträckning, det som 

skulle kunna bidra till personens förmåga att göra saker, ta initiativ och 

kommunicera i större omfattning liksom till personens syn på sig själv som en 

som kan, att det är lönt att försöka vilket Nordenfelt (2000) framhåller som en 

viktig del parallellt med den praktiska möjligheten, tillfället och förmågan. Om 

personalen ser sig som den som ska göra, veta eller stå för initiativet, går det att 

anta att det kan innebära att de i mindre grad uppfattar initiativ och försök från 

personers sida att kommunicera och göra saker själv.  
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9.4. Grupporienterad organisation  

Som ett ytterligare och grundläggande villkor för personens självbestämmande, 

och för personalens möjlighet att möjliggöra det, framträder verksamheternas 

organisation (se kapitel åtta). Betydelsen av organisationen av det stöd som 

personer har och behöver är sedan tidigare ett återkommande tema i forskningen 

(se exempelvis Ineland m.fl., 2019; Gustafsson m.fl., 2013, Jormelt, 2016; Werner, 

2012). I den här studien identifierar jag en grupporientering i planering av 

verksamheter, en likriktning i fråga om vad verksamheter erbjuder (aktiviteter, 

rutiner och arbetssätt) och en i vissa fall styrande snarare än stödjande hantering 

av personernas genomförandeplaner (läs även handläggare/organisationen). Det 

sistnämnda anser jag särskilt relevant då dessa planer syftar till att öka personens 

inflytande över sin insats och ska upprättas tillsammans med henne eller honom 

i möjligaste mån (Socialstyrelsen, 2015). Organisationens grupporientering, 

likriktning och tendenser till styrande framstår som bidragande till vissa delar av 

personalens sätt att arbeta och förhålla sig, exempelvis till att personal beskriver 

och utgår i från tankar om personerna som en (homogen) grupp i vissa avseenden 

(se även Clegg & Bigby, 2017; Sepulrché, 2016). Vidare, som en eventuell 

förlängning av detta, till att personal inte alltid förtydligar utförandet av personers 

stöd/erbjuder personen AKK, eller att detta inte sker i större omfattning. Det 

finns helt enkelt inte incitament för att undersöka vad personerna vill och möta 

dem på individnivå, till att ge personerna den praktiska möjligheten, alltså både 

tillfälle och förmåga (Nordenfelt, 2000), som krävs för att de ska kunna agera, här 

sett till utövandet av självbestämmande. Organisationen villkorar alltså 

personalens möjlighet att stödja personerna individuellt, och därmed personernas 

möjlighet att förhandla sin position (Harré & Langenhove, 1991). Att förhandla 

sin position är något som Harré och Langenhove beskriver som en väg till att 

förändra maktstrukturer, här kopplade till den maktobalans som präglar 

stödrelationer i allmänhet (Hasenfeld, 1987). Maktobalansen är något som 

Järvinen (2002) och Skau (2003) beskriver ofta förstärks snarare än utjämnas i 

personens kontakt med välfärdsinstanser och socialt arbete. Acker (2006) menar 

också att maktobalans kan vara särskilt svår att få syn på och hantera i 

organisationer med uttalade jämlikhetsideal, vilket LSS med grund i politiska mål 

om jämlika villkor och respekt för självbestämmandet är att betrakta som.  
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Allt detta ska också ska ses i ljuset av att LSS beskrivs som och ska vara en särskilt 

individorienterad lag (Lewin, 2011; LSS, 7§) och att 

Funktionshinderkonventionen kommit till för att säkerställa att även personer 

med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta de universella mänskliga 

rättigheterna (Funktionshinderkonventionen).  

Till bilden av organisationen som ett villkor för personens självbestämmande hör 

också frågan om personalens kunskap. Jag konstaterar att den kan behöva öka, i 

synnerhet när det handlar om förtydligande av stöd/AKK (se även 

Socialstyrelsen, 2019) och ökad kunskap är något som också efterfrågas av 

personal som intervjuats i den här studien. Att många bland personalen under 

samma intervjuer också hade vissa svårigheter att förstå frågan, eller sätta ord på 

om och hur de anpassar utförandet av stödet utifrån personernas 

funktionsnedsättningar, ser jag som en bekräftelse på att personalens kunskap 

också är ett villkor för personens självbestämmande.  

9.5. I stort på verksamhetens villkor 

I det här avsnittet diskuteras sammanfattningsvis den bild som studiens resultat 

målar upp av de förutsättningar personer med måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning ges inom ramen för sina LSS-insatser 

gruppbostad och/eller daglig verksamhet, i det som är eller utgör stora delar av 

deras vardag.  

Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarutbildningen Människan i 

välfärdssamhället. LSS som utgör den här avhandlingens kontext utgör en del av 

detta välfärdssamhälle som tidigare var högt rankat i internationella jämförelser 

av olika välfärdssystem (Lewin m.fl., 2008; Tideman & Strandberg, 2018). Lagen 

är framarbetad som en blocköverskridande politisk överenskommelse grundad på 

idén om att personer med funktionsnedsättning ska erhålla stöd inom den 

allmänna välfärden, att dessa personer behöver och har rätt till bättre och mer 

jämlika villkor, till större möjlighet att ta del i samhället och att som andra bli 

visade respekt i sitt självbestämmande (Grunewald, 2015; Lewin, 1998; Prop. 

1992/93:159). Allt detta kan ses som kopplat till såväl det civila, det sociala som 

det politiska medborgarskapet (Marshall, 1954). Lewin (1998) som undersökt om 

det är möjligt att se målen för LSS som möjliggörare för de olika formerna av 
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medborgarskap också för personer med funktionsnedsättning anser att det går, i 

synnerhet gällande de två första, det civila och det sociala medborgarskapet, och 

att de två i längden kan bidra till även det politiska medborgarskapet. Syftet och 

frågeställningarna i den här avhandlingen gällande vilka förutsättningar för 

självbestämmande som personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning ges att utöva självbestämmande inom ramen för sin LSS-

insats, i sin vardag, tangerar främst det civila medborgarskapet. Det som också 

understryks i Funktionshinderkonventionens tolfte artikel om att räknas som en 

person, att stå lika inför lagen och få leva fri från tvång 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 12). 

Avhandlingens resultat pekar på att personernas självbestämmande villkoras i hög 

grad av hur verksamheterna där dessa insatser utförs organiseras. Personal kan 

inte alltid på grund av den grupporientering och i viss utsträckning likriktning som 

organisationen erbjuder och kräver visa personerna individuell hänsyn. 

Personalen kan alltså inte låta personerna vara de personer de har rätt till att vara, 

inte till den grad att de kan följa eventuella egna initiativ från personerna som har 

stöd och låta dem göra saker själva i den utsträckning de kanske skulle kunna. Inte 

om det avviker från den lagda planeringen som har många hänsyn att ta.  

Den organisation av verksamheterna som identifieras kan tolkas som att den 

banar väg för delar av personalens arbets- och förhållningssätt, exempelvis att 

personal grundar en del av sitt utförande av personernas stöd på generaliseringar 

om vilka de är eller bör vara, och att de inte, särskilt inte i gruppbostäderna och 

gällande personernas genomförandeplaner, förtydligar stödet och/eller erbjuder 

AKK. Detta trots att förtydligat stöd och AKK behövs och kan bidra till 

personernas förståelse och möjlighet att kommunicera (Gotthard, 2002; 

Nordlund & Söderman, 2005), här sett som väg till självbestämmande. 

Personalens sätt att arbeta och vara handlar (förstås) om vilka de är oavhängigt 

organisationen, vilket också har diskuterats tidigare i kapitlet, men det glapp som 

identifieras mellan verksamhetens organisation och övergripande mål och policys 

framstår som ett villkor som påverkar personalen och därmed begränsar 

personens möjligheter till självbestämmande.  

Sett till den nuvarande rättigheten för personer med funktionsnedsättning att 

räknas som en person, att visas individuell hänsyn och respekt för 
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räknas som en person, att visas individuell hänsyn och respekt för 
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självbestämmandet (Funktionshinderkonventionen, artikel 1 och 3; LSS, 6 och 

6§) samt att det i denna rättighet ingår att ges individuellt anpassade 

förutsättningar att kunna leva så självständigt som möjligt 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 2; LSS, 7§), räcker det inte att förhålla sig 

till avhandlingens resultat endast kopplat till frågan om resurser. Sättet att 

organisera verksamheterna tolkar jag också som ett uttryck för den kategorisering 

och generalisering som sker kring personer med funktionsnedsättning (Lövgren, 

2013; Tideman & Svensson, 2013; Thomas, 2007; Werner, 2012). Vidare som ett 

uttryck för den paternalism som fortfarande kan sägas prägla de aktuella 

personernas stöd (se exempelvis Giertz, 2012; Kåhlin m.fl., 2016; Lövgren, 2012). 

Den som i vissa fall identifieras i den här studien och som flera pekar på också 

gällande hanteringen av personernas genomförandeplaner (Breimo, 2016; 

Hedlund, 2015; Loumann, 2013). Att nöja sig med att betrakta detta ur 

perspektivet resurser motsägs också av vetskapen om att vi människor mår och 

fungerar bättre om vi visas respekt i vår integritet, får leva värdigt, med möjlighet 

att förstå och kunna påverka det vi är med om och genom detta få en känsla av 

sammanhang (Antonowsky, 2005). Utöver rättigheter och värdighet kan detta 

även kopplas till frågan om hållbarhet och resurser (Karlsson & Börjeson, 2011; 

Socialstyrelsen, 2013; 2016b).  

Ytterligare ett skäl att inte nöja sig med att ha identifierat ett glapp mellan 

övergripande mål och policys och praktik, ett glapp som flera andra också pekat 

på tidigare (Ineland m.fl., 2019; Gustafsson m.fl., 2013, Jormeldt, 2016; Werner, 

2012) eller med att diskutera hur detta kan bidra till förståelse av personalens sätt 

att arbeta och förhålla sig, går att hitta i kunskapen om vad kategorisering och 

generalisering kan innebära i längden för personer som har stöd. Järvinen (2002), 

Järvinen och Mik-Meyer (2003) och Skau (2003) liksom Tideman (2000) pekar 

alla på förekomsten av och risker förknippade med kategorisering och 

generalisering. Järvinen (2002) och Skau (2003) till exempel lyfter fram att 

personer i behov av stöd riskerar att produceras om från personer till objekt och 

att detta också med tiden kan komma att bli en del av personens självbild och 

fungera självuppfyllande, vilket alltså ytterligare villkorar självbestämmandet i 

negativ bemärkelse och i än högre grad minskar möjligheten att räknas som andra 

och ger möjligheter till självbestämmande. Jag motsäger inte att en del av grunden 

för personalens, eller organisationens, idé om vad personer med de aktuella 
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funktionsnedsättningarna behöver och/eller föredrar kan stämma och inte heller 

att resurser är en fråga att beakta, men jag vill här att lyfta fram den självklarhet 

med vilken personer som har sitt stöd inom ramen för LSS gör saker i grupp, 

erbjuds likriktade och delvis styrda aktiviteter baserade på omgivningens 

bedömning av vad de behöver och borde samt att de inte i högre grad erbjuds ett 

förtydligat stöd/AKK.  

I förhållande till konsekvenserna av eventuell kategorisering och generaliseringar, 

väcks också frågan om betydelsen av den kontext som personernas 

självbestämmande aktualiseras i. Kan det vara så att man i organisationen och som 

personal vid utförandet av insats, har svårt att se eventuella ojämlikheter och 

uttryck för sådana eftersom hela verksamheten har som övergripande mål och 

principer att efterleva som handlar om jämlikhet, självbestämmande och 

självständighet? Acker (2006) till exempel menar att det kan vara så, att officiellt 

uttalade goda intentioner, själva syftet med organisationen och det huvuduppdrag 

den har, kan bidra till att skymma sikten för eventuella uttryck för exempelvis 

ojämlikhet. Frågan riktas främst till ansvarig för organisationen av verksamheten, 

den som ser till att verksamheten tenderar att bygga på gruppaktiviteter och till 

viss del är likriktad, men även till personal. Kan det införlivande av 

självbestämmanderätten som identifieras hos många av personalen, att de vill och 

”vet” att personerna som har stöd ska visas respekt paradoxalt nog medföra att 

de inte ser, eller att de i sin välvilja ser sig ha marginal för att exempelvis prata om 

och över huvudet på personen, hur de positionerar sig som den som ser till att 

det blir som personen vill och behöver i stället för att hon eller han i högre 

utsträckning ska kunna tala om det själv?  

Sammanfattningsvis tolkar jag alltså det sätt på vilket verksamheten organiseras 

som att det villkorar personernas självbestämmande och personalens möjlighet 

att bidra till det. Jag menar att den här villkorande organiseringen även kan 

kopplas till den kategorisering och generalisering kring personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som fortfarande sker (se exempelvis Björnsdottir m.fl., 

2014; Ineland m.fl., 2019; Lövgren, 2013; Tideman & Strandberg, 2018; Werner, 

2012) och att den även behöver ses i ljuset av vad detta innebär i längden ifråga 

om syn på och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning och 

personer i allmänhet som ansöker om och behöver välfärdsinsatser (Järvinen, 

2002; Järvinen & Mik-Meyer, 2003; Skau, 2003). Avhandlingens resultat ligger här 
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även i linje med i andra rapporter om fortsatt ojämlika villkor för personer med 

funktionsnedsättning (FN, 2019; Socialstyrelsen, 2019) i allmänhet och personer 

med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning i synnerhet 

(Giertz, 2012; Kozma m.fl., 2009; Mansell & Beadle- Brown, 2012; Mietola m.fl., 

2017). Ökad reflektion över och ett ansvarstagande för att överbrygga det glapp 

som identifieras mellan övergripande mål och policys och verksamheters 

organisation krävs för att göra LSS, och Funktionshinderkonventionen, till de 

erkännande (se till exempel Lewin, 2008; Giertz, 2012; Werner, 2012) av dessa 

personer som de är tänkta och ofta beskrivas som. Det handlar om att ta ansvar 

för de faktiska förutsättningar personer med måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning ges att utöva självbestämmande och, som en 

förutsättning för detta, personalens möjligheter, kunskapen inkluderad, att bidra 

till att de kan det. 

Det finns som jag ser det fog för att ställa frågan om hur långt övergripande mål 

och policys för utförandet av personernas insatser räcker – om det sätt på vilket 

verksamheter organiseras handlar om att man som organisation, och delvis 

personal, trots allt vill ha kvar en stor del av initiativet? Om man i grund och 

botten vill vara den som kan och vet bäst? Detta sagt med vetskap om, och respekt 

för, att personer med de aktuella funktionsnedsättningarna behöver mycket stöd 

och kanske, som viss personal också framhåller, har en historia och vana av att 

personalen vet, gör och väljer åt dem men ändå: avhandlingens resultat tydliggör 

att det självbestämmande även personer med funktionsnedsättning har rätt till, 

här inom ramen för sin LSS-insats, i hög utsträckning är villkorat.  

Med utgångspunkt i den bild som presenterats ovan av sådant som på olika sätt 

villkorar personens självbestämmande diskuterar jag nedan avhandlingens bidrag 

till området och praktiken samt vidare det som jag uppfattar kan och behöver 

lämnas över till vidare forskning.  

9.6. Avhandlingens bidrag  

Ett av avhandlingens bidrag till området handlar om att den fokuserar just 

personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning. 

Dessa personer, särskilt gällande de sistnämnda, har i begränsad utsträckning 

fokuserats i tidigare forskning (Mietola m.fl., 2017; Söder, 2005). Dessa personer 
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har också liten makt i sina liv (Giertz, 2012; Mansell & Beadle- Brown, 2012; 

Mietola m.fl., 2017). Den här avhandlingen väjer inte för att det finns en stor 

komplexitet i frågan om dessa personers självbestämmande; tvärtom ser jag den 

komplexiteten som ett motiv för att ställa frågan i fokus. Studiens inriktning på 

det grundläggande vardagliga, det som de flesta av oss tar för givet att vi 

bestämmer över i hög utsträckning och blir visade respekt i, gör den allmängiltig 

och kopplar den till frågor om mänskliga rättigheter, de som även personer med 

funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta (Funktionshinderkonventionen, artikel 

1).  

Resultatet lyfter fram och bidrar med kunskap om att personerna som har sin 

insats i någon av verksamheterna inte alltid erbjuds ett förtydligat stöd eller den 

konkretiserade kommunikation/AKK som de behöver på grund av sin 

funktionsnedsättning (Gotthard, 2002; Nordlund & Söderman, 2005). Och som 

de ska erbjudas för att i möjligaste mån kunna leva självständigt i vilket det ingår 

att kunna utöva självbestämmande (Funktionshinderkonventionen, artikel 2 och 

3; LSS, 6 och 7§). Trots att personalen uppenbart anser att personerna har rätt till 

självbestämmande, arbetar de inte alltid förtydligat, och/eller erbjuder AKK, inte 

till den grad att personerna själva kan ta initiativ, vilket även tidigare 

forskningsresultat pekat på (se exempelvis Backman m.fl., 2015; Gustafsson, 

2013; Jormfeldt, 2016; Hur, 2009; Klockmo & Dalin, 2015; Kåhlin m.fl., 2015). 

Detta resultat gäller särskilt gruppbostäder och generellt sett de 

genomförandeplaner personer som har stöd har rätt till och som syftar till att öka 

deras inflytande över sin insats (Socialstyrelsen, 2015). Bidraget beror till stor del 

på att jag studerat frågan om vilka förutsättningar för självbestämmande som 

personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning ges 

sett utifrån funktionsnedsättningarnas innebörd. Denna ingång till materialet har 

gjort att jag utforskat frågan praktiskt och konkret, om och hur personerna ges 

förutsättningar att kunna utöva självbestämmande. Mycket av tidigare forskning 

har sociologisk grund (Vehmas & Mäkelä, 2009) vilket fyller sin funktion men i 

och med dessa personers behov av ett förtydligat stöd/AKK (Gotthard, 2002; 

Nordlund & Söderman, 2005) samt deras rätt till ett individuellt anpassat stöd 

(Funktionshinderkonventionen, artikel 2; LSS, 7§), aktualiseras frågan om 

betydelsen av perspektiv på utförande av LSS-insats. Jag framhåller, också kopplat 
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till min förförståelse, att frågan om självbestämmande också behöver och i högre 

grad kan inkludera även en pedagogisk ansats.  

I granskningen av personernas genomförandeplaner, observationer i 

verksamheterna och samtal med personal framgår att många av personalen ser på 

sig själva och agerar som, alltså positionerar sig (Harré & Langenhove, 1991) som, 

en aktiv part i relation till personen. Sett till det beroende av personal som 

personer med de aktuella funktionsnedsättningarna står i (Grunewald & 

Leczinsky, 2001) samt tidigare forskning som understryker personalens betydelse 

(se exempelvis Lövgren, 2013; Olin & Ringsby Jansson, 2009; Tideman & 

Svensson, 2013), utgör detta ett viktigt bidrag som bekräftelse på relevansen av 

att lära mer om personalens förhållningssätt och dess inverkan på personernas 

möjlighet att utöva självbestämmande. Personalens sätt att positionera sig som 

den aktiva parten menar jag har betydelse för i vilken grad personal förtydligar 

personens stöd och erbjuder henne eller honom AKK, men också för om och 

hur de ”hör” och ”ser” om personer protesterar och vill annat än de själva ser 

och tror på. En konsekvens av personalens sätt att arbeta praktiskt och 

positionera sig själva är att personen inte alltid ges en praktisk möjlighet, alltså 

både tillfälle och förmåga (Nordenfelt, 2000), att utöva självbestämmande.  

Personalens sätt att arbeta och förhålla sig framstår som delvis påverkat och 

förklarat av hur verksamheterna organiseras. Verksamheten bygger till stor del på 

gruppaktiviteter och är i vissa avseenden likriktad gällande aktiviteter och rutiner 

vilket villkorar personens självbestämmande. Organisationens betydelse, att den 

också begränsar personers möjlighet att kunna påverka sitt stöd och sin vardag, 

är något som framkommer även i andra studier (se exempelvis Ineland m.fl., 2019; 

Jormfelt, 2016; Gustafsson, 2013). Det framgår också att personens 

genomförandeplan utgör en faktor i sig (se även Breimo, 2016; Egard m.fl., 2016; 
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Slutligen menar jag att ett viktigt bidrag är att de personer vars förutsättningar för 

självbestämmande fokuseras i avhandlingen här kallas för personer, och inte 

brukare. Sett utifrån kunskap om den förenkling liknande epitet riskerar att 

medföra (Karlsson & Börjeson, 2011), liksom den objektifiering som kan följa 

med ett sådant kategoriserande (Järvinen, 2002; Skau, 2003) kan avhandlingen 

bidra till reflektion kring frågan om hur personer som har stöd benämns, och i 

förlängningen också riskerar att bemötas (Järvinen, 2002). Så här i efterhand anser 

jag att jag borde ha talat med personal om detta, om hur de ser på valet att kalla 

personerna för brukare, om de reflekterar över valet av benämning, eller om 

benämningen brukare syns dem lika självklar som en del utav de organisatoriska 

förutsättningarna som utförandet av insats, och därmed personernas 

förutsättningar för självbestämmande, präglas av.  

Allra sist framstår som relevant att och hur karaktären på uppdraget att utföra 

LSS-insats har gjort sig påmind som ytterligare en del att väva in i bilden av vilka 

förutsättningar personer med måttlig till mer omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning ges att kunna utöva självbestämmande inom ramen för sitt 

stöd. Den har inte undersökts i den här studien men framstår som ytterligare en 

del som kan bidra till förståelse och som något som är värd att beakta vid 

planering för och utförande av stöd. 

Resultatets mångsidighet, att personalens arbets- och förhållningssätt både kan 

främja och hämma personernas självbestämmande, ser jag som ett resultat av 

studiens uppläggning och som rimligt i förhållande till verkligheten och 

komplexiteten i frågan om personerna förutsättningar för självbestämmande. 

Detta sammantaget bidrar till studiens trovärdighet (Lincoln & Guba, 1986). Här 

antar jag också att mitt socialkonstruktionistiska förhållningssätt har påverkat 

resultatet. Det ger upplevelsen betydelse, jag utgår från att den kan skifta och 

ändras och att den, liksom kunskap, uppstår i mötet människor emellan. Därmed 

har jag varit uppmärksam på tecken på mångsidighet.  

Sammanfattningen av avhandlingens bidrag synliggör att resultaten i mångt 

bekräftar tidigare forskningsresultat. Det betyder dock inte att dessa frågor inte 

kan eller ska undersökas vidare, eller att mer kunskap behövs och går att utveckla. 

Avhandlingens resultat bekräftar värdet av personalens arbets- och 

förhållningssätt som en källa att ösa kunskap ur i försöket nå ökad förståelse för 
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vilka förutsättningar för självbestämmande de aktuella personerna ges. Vidare 

forskning och ytterligare ökad kunskap om detta skulle i långa loppet kunna bidra 

till ökad individanpassning av de förutsättningar personer med måttlig till mer 

omfattande intellektuell funktionsnedsättning ges att kunna utöva sin 

självbestämmanderätt. Som också framgår av avhandlingens resultat inbegriper 

detta, och är beroende av, mer kunskap också om verksamhetens organisation 

och det sätt på vilket den villkorar personens självbestämmande och personalens 

möjligheter att, så som de ska, bidra till det. En relevant inriktning skulle, som jag 

ser det, kunna handla om arbetet med genomförandeplanerna som i högre 

utsträckning behöver och skulle kunna bli personernas, istället för som det 

framstår i vissa fall, organisationens. I den här avhandlingens resultat syns ett 

glapp mellan syftet med dessa planer samt hanteringen av dem i praktiken men 

också en stor potential vilken vore önskvärd att kunna realisera och få ut mer av. 

Slutligen framstår karaktären på uppdraget att utföra LSS-insats och den betydelse 

den kan ha i förståelsen av personalens arbets- och förhållningssätt men kanske 

även organisationen värd att undersöka vidare. Ökad kunskap om detta 

sammantaget skulle kunna bidra till att personer med måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning ges mer rimliga förutsättningar att kunna fatta 

vardagliga beslut och på så vis, som andra medborgare, kunna åtnjuta den 

självbestämmanderätt de har rätt till.  
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Summary 

Introduction and aim 

Most of us assume that we are able to, have the opportunity to, and are expected 

to, exercise self-determination regarding the basic aspects of daily life. These basic 

decisions could be, for example, what we eat, drink, watch or listen to, if we are 

going out or not, and how we do all these things. Self-determination is a legal right 

for all persons, including persons with disabilities (3rd article of the Convention 

or Rights for Persons with Disability, CRPD, UN 2006). This right is also 

expressed in the Swedish Disability Act (SDA) (SFS 1993:387). 

Persons with moderate to severe intellectual disabilities have difficulties in 

understanding abstract information and in communicating (Nordlund & 

Söderman, 2005). These persons are dependent on staff to carry out their support 

services (Grunewald & Leczinsky, 2001). Such support services imply power 

imbalances (Hasenfeld 1987) as well as complexities and dilemmas (Lewin, 2011; 

Silfverberg, 2007). These persons are entitled to individually tailored and 

enhanced support to be able to live like other citizens and have a right to exercise 

self-determination and live as independent lives as possible (1st, 2nd and 3rd article, 

UN 2006; § 5, 6 and 7 SDA, SFS 1993:387). This thesis explores the circumstances 

these persons are given to exercise their right to self-determination. Due to the 

persons’ dependency on staff (Grunewald & Leczinsky, 2001), the study focuses 

on staff and their methods and approaches; that is, how they work and how they 

behave towards the person in question.  

Previous research and public reports show that there is a gap between political 

goals and practise: persons with disabilities do not have equal living conditions, 

nor equal opportunities to self-determination or independence in daily life (se for 

example Ineland et al., 2019; Olin & Ringsby Jansson, 2006; Socialstyrelsen, 2019; 

Tideman & Svensson, 2013; Tøssebro et al., 2012; Werner, 2012). Research 

focusing on persons with moderate to severe intellectual disabilities is rare 

(Gjermstad & Fjaeterun, 2018; Mietola et al., 2017; Söder, 2005) but existing 

studies confirm that this group of persons have particularly limited opportunities 
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to exercise self-determination in their everyday lives (Giertz, 2012; Kozma et. al., 

2012; Mietola et al., 2017). 

The aim of this thesis is to critically review and reach increased knowledge about 

what conditions for self-determination persons with moderate to severe 

intellectual disabilities are given within the context of support services offered 

according to SDA (SFS 1993:387). The study takes the difficulties that the 

functional impairments imply as a starting point. The research questions are:  

• How does staff work in practice to make it possible for the persons with 

moderate to severe disabilities to understand, operate (in their own way), 

choose and communicate their will and, through that, exercise self-

determination?  

• What staff approaches can be identified in relation to persons with 

moderate to severe intellectual disabilities? 

Central concepts, definitions and 

delimitations 

The central concept is self-determination, used in both the “disability 

convention” (3rd article, UN 2006) and SDA (§6 SFS 1993:387). Self-

determination occupies a strong position in the Swedish political context 

(Berggren & Trägårdh, 2015; Lewin, 2011) and is chosen as it has a more specific 

definition than, for example, the concept of influence (Karlsson & Börjeson, 

2011; Lewin, 2011). The concept of self-determination is also commonly used in 

international research and literature (see for example Mumbardó-Adam et al., 

2017; Werner, 2012; Vicente et al., 2020). Some researchers point to the necessity 

of re-defining self-determination, claiming that acts should “count” as self-

determination even if exercised with support from others (Björnsdóttir et al. 2014; 

Söder, 1989). Olin & Ringsby Jansson (2006) describe self-determination as a 

process, as something that occurs in social relations, which is a notion central to 

the thesis. 

Another central concept is “person(s) with functional impairments/disabilities”. 

Despite a common and officially accepted concept for persons with 

disabilities/using support being service “user” (Ds 2001:34), it is not used in this 
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thesis. The reason for this is that the concept of a service “user” may result in 

simplification (Karlsson & Börjeson, 2011) and objectification of the person (Ska, 

2003; Järvinen & Mik-Mayer, 2003) which, in the long run, does not encourage 

self-determination. In Sweden, persons with disabilities also protest against the 

concept of “user”, arguing that it describes them as a group often associated with, 

for example, addiction (Byhlin & Käcker, 2018). 

The study focuses on adults with moderate to severe intellectual disabilities, and 

on staff methods and approaches within group homes and daily activity units. The 

chosen delimitations are based on the fact that self-determination is a complex 

issue for this group of persons and earlier research on this particular issue is 

scarce. The forms of support and types of units are chosen as they are often 

extensive, life-long and constitute a large part of the persons’ everyday life. The 

focus on staff methods and approaches is motivated by the persons’ dependence 

on staff. For many persons in the group studied, the relationships with staff are 

their closest, and sometimes only, relationships (Bigby, 2008; Umb-Carlsson, 

2005). Previous research also points to the importance of studying staff methods 

and approaches (see for example; Erlandsson, 2014; Giertz, 2012, Hur, 2009; 

Kåhlin et al., 2016; Loumann, 2013; Lövgren, 2013; Mallander, 2015; Mineur et 

al. Tideman, 2009; Olin & Ringsby Jansson, 2009). 

Previous research and research areas 

One area of study in the thesis is the person’s implementation plan which is 

supposed to contribute to the person’s influence over his or her support 

(Socialstyrelsen, 2015). According to policy and guidance, the person will be 

offered a plan and be given possibilities to take part in, and exercise influence 

over, the establishment of the plan. The few previous studies that exist conclude 

that these plans are ambiguous as they might contribute to individual-centred 

support, but do not necessarily result in increased influence (Egard et al., 2016; 

Loumann, 2013; Talman, 2018), which is considered a precondition for self-

determination. In this thesis the study of the participating persons’ 

implementation plans explores the extent to which the individual is included and 

given the possibility and opportunity to exercise self-determination while making 

the plan, as well as how the person and the task to conduct his or her support are 

described in the plans.  
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During the last decades, the facilitation of support services has changed 

extensively. Persons with intellectual disabilities are no longer treated, or kept, in 

big institutions where regard for the individual is a non-question (Engwall, 2000; 

Grunewald, 2015; Lewin, 1998). Such changes are similar to changes in other parts 

of, for example, Scandinavia (Tøssebro et al., 2012). At present these persons are 

supposed to be treated as citizens: they shall be showed individual regard and 

respect regarding their self-determination and be granted equal living conditions 

(1st and 3rd article UN 2006; §5, 6 and 7 SFS 1993:387). However, earlier research 

points out that staff, and staff methods and approaches, [still] display signs of 

paternalism (Giertz, 2012; Jarhag, 2011; Lövgren, 2013, Tideman & Svensson, 

2013) and that individually tailored and enhanced support, including 

communication devices, is not as common as it should be considering the persons 

impairments (Gustafsson m.fl. 2013; 2015; Jormfeldt, 2016; Kjellberg & Hagberg, 

2015). To explore staff methods and approaches in the units studied, and in 

relation to possibilities for self-determination, both observations and interviews 

were carried out.  

Theoretical framework  

The study is theoretically framed by action theory (Nordenfelt, 1993; 2000, 2003; 

2007). To be able to act is seen here as a precondition for exercising self-

determination. The analysis of the material uses the concept of practical possibility 

from action theory. It includes both ability and opportunity as preconditions for 

the possibility to act. The relevance to this study, when focusing on persons with 

disabilities and challenges regarding their abilities, is that action theory 

conceptualises ability as possible to affect. Furthermore, it presumes that the 

conditions, or circumstances as Nordenfelt puts it, are reasonable and adapted to 

the person in question. This presumption is in line with the goals for SDA support 

(2nd article UN 2006; §7 SFS 1993:387). Nordenfelt (2007) also underlines the 

importance of persons being able to believe in his or her own ability to be able to 

establish an intention and, consequently, choose to act. All of these aspects of 

action theory, the intention only indirectly, are regarded as important for gaining 

a picture of preconditions for persons with moderate or severe intellectual 

disabilities exercising self-determination. Another theoretical perspective used is 

theory of positioning. It focuses on how persons position themselves, and others, 

when seeking a mandate to act and space to negotiate their position in relation to 
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others (Harré & Langenhove, 1991; Harré et al., 2009). As there is a past history 

in the field of disability services of not regarding the person as an individual, and 

not including him or her in the general welfare (Ineland, Molin & Sauer, 2019; 

Tideman & Strandberg, 2018), the theory about positioning is considered relevant 

in this thesis. Th relevance is underlined by reports of persons with intellectual 

disability still being exposed to paternalism and categorisations about who they 

are and about being different (Lövgren, 2013; Priestley, 2001; Tideman & 

Svensson, 2013; Tøssebro et al., 2012).  

Method 

This study draws on a social constructionist approach which assumes that we 

construct subjective meanings around what or whom we meet (Creswell, 2013). 

It thus places the social construction of phenomena such as persons with 

moderate to severe intellectual disabilities in a central role.   

The study was designed as a multiple-case study (Yin, 2009) in which the six units 

participating in the study constitute the cases. Case study as design is relevant 

when studying an ongoing question relevant for more than one person (Creswell, 

2013). The thesis question about what conditions persons with moderate to 

severe intellectual disability are given to exercise self-determination is relevant 

because of the persons’ difficulties in understanding and communicating 

(Nordlund & Söderman, 2005), and the fact that they, despite their right to self-

determination (3rd article UN 2006; §6 SFS 1993:387), do not have the possibility 

to exercise self-determination to the same extent as others (Disability and 

Development Report, 2018; Socialstyrelsen, 2019). The question about self- 

determination is also universal for social work and, for most of us, in an everyday 

life context, which is a focus in this thesis. The case study is characterised by how 

and why-questions and give the opportunity for in-depth knowledge about the 

subject studied (Creswell, 2013). All units participating in this study are run by 

local authorities. They are organised for persons with moderate to severe 

intellectual disability, which was the main criterion for participation. In the group 

homes there are about six persons receiving support per unit and in the daily 

activity-units about 15-25 persons (in the largest one) divided into smaller groups. 

The group homes are staffed with two to three staff working simultaneously, and 

in the daily activity-units between three to around 15 staff. The staff have, in most 
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cases, worked in the units for a long time. Many of them have high school 

education aimed at working in the area of disability support, or equivalent 

education (Socialstyrelsen 2014).  

The data collection was based on implementation plans for the persons, 

observations and interviews (with staff) in the units participating in the study. All 

data collection focused on what opportunities the persons were given to exercise 

self-determination. The choice to collect data in different ways results in varied 

perspectives, the potential to compare different materials (Creswell, 2013) and 

therefore it contributes to the trustworthiness of the results (Lincoln & Guba, 

1986).  

As mentioned above, due to the persons’ dependency on staff (Grunewald & 

Leczinsky, 2001), the study focuses on staff and their methods and approaches; 

how they work and how they behave towards the person in question. Drawing on 

the idea that what we do and how we act mirrors and affects how we think and 

view things, I chose to collect data in different ways and analyse different 

materials: written text, observed practice and staff habits of talking about the 

persons and their work with the support. Through interviews with staff working 

in the participating units, I investigated their approaches to the self-

determination-right, to the persons in question and to the task of conducting 

support. Furthermore, how staff describe their way of doing things to enable the 

person to make it possible for him or her to exercise self-determination, taking 

into account the implications of their functional impairments. Staff interviews 

also included descriptions of the persons’ daily life and their own opportunities 

to conduct the support in line with official values and principles. In addition to a 

wish to get several perspectives on the persons’ conditions for exercising self-

determination, the interview method was chosen to make it possible to ask staff 

about aspects identified during the analysis of the implementation plans and the 

observations in the units.  

Thematic analyses (Braun & Clarke, 2006) were carried out on the implementation 

plans, notes from observations and interview transcripts. The coding was based 

on the study aim and research questions, as well as the prior knowledge about the 

implications of moderate to severe intellectual disabilities and many of the 

persons’ need for a tailored and enhanced support to be able to understand, chose 
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and communicate (Gotthard, 2002; Nordlund & Söderman, 2005). The analytic 

tools were, for example, the concepts of practical possibility from action theory 

(Nordenfelt, 2007) and space of negotiating one’s relative positioning (Harré & 

Langenhove, 1991) outlined above.  

Findings, discussion, and conclusions 

The thematic analyses resulted in three overarching themes: staff supportive 

methods and approaches, staff non supportive methods and approaches and staff 

methods and approaches that are both supportive and not when it comes to 

opportunities for self-determination.  

The first theme, supportive methods and approaches, includes examples such as 

staff considering the self-determination right as adequate, and that staff are often 

prepared to accommodate the persons’ needs and wants as far as the general 

planning in the unit allows. Many of the staff show examples of supportive and 

enabling ways of approaching the persons receiving support. Offering enhanced 

support, including communication devices, is also understood as supporting the 

persons self-determination, even though enhanced support is rarely used and, if 

used, not to a degree that promotes the person’s own initiative. These kinds of 

practices are interpreted as providing the persons with practical possibilities 

(Nordenfelt, 2000) to act, and to negotiate their position (Harré & Langenhove, 

1991) as a service user with the power imbalance with the staff. The practical 

possibilities sometimes include the persons being offered communication devices 

to understand, choose and communicate, to at least some degree, regarding some 

of the activities. An everyday example of enabling practices was observed in the 

customisation of the environment, especially in the daily activity-units. For 

example, the same tasks were prepared to enable the person to manage to start or 

to do some parts on his or her own. Some enhanced support such as pictures 

regarding what is stored in cupboards, drawers, or rooms was also observed.  

The second theme describing non supportive methods and approaches include 

examples of the staff’s emphasis on spoken language which, because of the 

persons’ need for enhanced support (Gotthard, 2002; Nordlund & Söderman, 

2005), inhibit the persons´ ability to exercise self-determination. Furthermore, the 

staff’s way of positioning themselves (Harré & Langenhove, 1991) as the active 
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part in relation to the person, appears to be undermining the persons’ 

opportunities for self-determination. The most striking example in the data, 

indirect but interpreted as important, is the fact that staff sometimes talk about 

the person when he or she is near without involving him or her. It is assumed that 

this practise mirrors and contributes to an objectification of the person, 

undermining his or her opportunities to believe that it is possible, or meaningful, 

to try or wish or act, which Nordenfelt (2000) points out as important to the 

choice to act. Another example of non-supportive methods and approaches is the 

staff use of generalised ”knowledge” about who the persons are or what persons 

with moderate to severe intellectual disabilities are like. Moreover, the staff 

presumption that the persons want or need what the staff themselves see as 

regular, common, normal etc; staff believing that they know, rather than asking 

to find out, and staff perceiving the person as an object, are assumed to inhibit 

individual regard and the very foundation for self-determination. 

The third theme concerns the routines identified in the units; the way of handling 

the persons’ implementation plans and staff methods of using their relationship 

to the person. All of these aspects appear as both supportive and non-supportive 

regarding the persons’ self-determination. Routines are identified as contributing 

to the person being able to recognise important aspects of everyday life, helping 

him or her to know (what is happening, how to do things) and to do things for 

him or herself (see for example Nordlund & Söderman, 2005). However, viewed 

differently, routines can also be interpreted as possibly “locking in” the person 

who, because of his or her functional impairments and because of the dependency 

on staff, have difficulties in imagining what is not seen (Grunewald & Leczinsky, 

2001). Some routines also appear to be based on staff generalisations regarding 

persons with intellectual disabilities. This pattern is also interpreted against the 

backdrop of established practises in this field. Historically, earlier institutional care 

was known for fixed routines ruling the persons days and not adjusted to the 

individual (Grunewald, 2015; Engwall, 2000). Regarding the implementation 

plans, some of them appear to be possibly communicating important information 

about the person in question, and as possibly contributing to a support system 

focused on the person receiving it (see for example Egard et al., 2016; Talman, 

2018). At the same time, staff describe how the plans govern the person, and 

themselves, to follow organisational claims (Langehammer, 2013; Loumann, 
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2013; Mineur et al., 2009). This finding is in line with Loumann (2013) who even 

talks about goals of self-control being inherent in these kinds of plans. Finally, the 

staff’s way of using their relationship to the person appears as supportive, as 

(positive) relationships can be in general, but not necessarily as supportive as 

thought as the nature of the relationship, at the same time, seemed to contribute 

to the staff thinking that they (already) knew the answers and that it was therefore 

not necessary to ask the person (thereby, in an enhanced way, making it possible 

for him or her to understand and answer). This notion of already knowing the 

person may explain the limited use of enhanced support and communication 

devices, crucial for many persons with actual functional impairments to be less 

disabled and to understand and communicate (Gotthard, 2002; Nordlund & 

Söderman, 2005). The lack of enhanced support identified in this study is also 

reported in other studies. Some commentators (e.g. Egard et al., 2016, Loumann, 

2013, Talman et al., 2017) connect the limited use to implementation plans, and 

many underline that there is a general need to increase the use of enhanced 

support and communication devices when conducting support (see for example 

Gustafsson et al., 2013; Kjellberg & Hagberg, 2015; Mesibov & Shea, 2009).  

The findings also show that the organisation of support, unit routines and regular 

planning are arranged primarily to enable group activities or, as in the group 

homes, in a way that results in the persons not doing much or waiting for staff. 

As a result, the persons’ opportunities for self-determination are limited as the 

staff cannot prioritise individual wishes or needs or show individual regard (see 

also Ineland el al., 2019; Jormfelt, 2016; Werner, 2012). This emphasis on the 

persons as a collective is a possible explanation for the fact that the persons, as 

reported above, are rarely, or to a low degree, offered enhanced support including 

communication devices, and that staff tend to talk about and arrange support as 

if the persons were a group, preferring and needing the same things. Some staff 

also talk about or act as if the persons were objects, which according to Järvinen 

(2002) and Skau (2003) is a recurring tendency within welfare institutions when 

persons with different needs apply for and get support.  

The low frequency of enhanced support and communication devices, coupled 

with the unit organisation, limit the persons’ practical possibility (Nordenfelt, 

2000; 2007) to exercise self-determination. Furthermore, the staffs´ positioning 

of themselves (Harré & Langenhove, 1991) as the active part, especially when 
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thinking or acting instrumentally or even governing in relation to the persons, 

limit the persons’ space to negotiate their position. Consequently, the possibility 

for them to positively affect the power imbalance they are subjected to, as users 

of support (Hasenfeld, 1987), is also limited.  

Finally, the nature of conducting SDA-support may also explain some of the staff 

methods and approaches discussed in the thesis. Being close to someone who 

depends on you, over time, and as indicated in previous research, challenges the 

staff’s professionalism (Ellergård & Wihlborg, 2001), in an everyday life-context, 

and are here regarded as factors in planning for conduction of support. One 

regard is, for example, forums for staff reflection and support (Gjems, 1997; 

Lauvås & Handal, 1993).  

A question raised by the findings of this thesis is whether, paradoxically, the 

explicit staff support to nurture a person’s rights to self-determination, in a 

context with high ambitions regarding the persons’ rights to equal conditions, is 

hiding – to the staff themselves – the fact that the initiative, to a high degree, rests 

with themselves or the organisation? Not to mention that the persons exercising 

self-determination depend greatly on the staff and the organisation? Or, framed 

differently: does the explicit support for the ideal of self-determination hide the 

fact that the possibilities to exercise this right are limited by staff and the 

organisation? This finding is in line with Acker’s (2006) description of how what 

is considered illegitimate may become hidden or invisible in organisations with 

strong values and principles, which is characteristic of the SDA-context. It can 

also be noted that even when staff accept and support the persons’ right to self-

determination, and protest against organisation of the support in ways which limit 

an individual regard, they do not always act or work in a concrete way that enables 

the person to exercise self-determination. These findings point at the difficulties 

associated with achieving individual respect in practise. 

The thesis shows that further research is needed on how to enable practise, staff 

methods and approaches that, to a higher degree, consider the persons in question 

when planning and conducting their support. Also, the organisational 

preconditions for complying with the principles and political goals of a person’s 

self-determination need to be explored. An important part of future research is 

the question of the impact of staff knowledge, not least when it comes to 
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enhanced support and communication devices. Finally, the character of 

conducting support and what this means for the methods and approaches should 

be investigated further. All of these aspects are understood to be crucial in finding 

ways to provide persons with moderate or severe intellectual disabilities 

reasonable circumstances to, like other citizens, exercise self-determination in 

their everyday life.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

 

• Hur ser personens vardag ut med tanke på möjligheten till 

självbestämmande?  

 

• Vad tänker ni om rätten till ”självbestämmande” som den uttrycks i 

Funktionshinderkonventionen och LSS (andra artikeln FN 2006; LSS 

1993:387, 6§)? 

 

• Hur arbetar ni med hänsyn till innebörderna i måttlig till mer omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning?  

 

• Hur beskriver ni arbetet med genomförandeplaner?  

 

• Hur ser ni på resultatet att det är ytterst ovanligt med AKK vid 

upprättandet av planen? 

 

• Och, hur ser ni på era egna förutsättningar att ge personen stöd?  
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Personal i LSS-verksamheter för personer med måttlig till mer omfattande 
intellektuell funktionsnedsättning vill att personerna ska visas respekt för 
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mande personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktions-
nedsättning ges inom ramen för sin LSS-insats. Tre gruppbostäder och 
tre dagliga verksamheter ingår i studien som bygger på en granskning 
av personers genomförandeplaner, observationer och intervjuer i samma 
verksamheter. Studien tar funktionsnedsättningarnas innebörd som ut-
gångspunkt och ställer frågor om hur personal arbetar och förhåller sig 
för att personerna ska kunna utöva självbestämmande i sin vardag. Så 
som de har rätt till, som alla andra. 

Ersta Sköndal Bräcke Högskola bedriver forskarutbildning inom området 
Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildnings-
ämnen, Palliativ vård och Social välfärd. Området ramar in ett kunskaps-
fält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som sam-
hälleliga intressen och villkor får utrymme. 
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