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Abstract 
 

The study aims at investigating the perceptions of disability staff about the concept of participation, as 

well as finding out what success factors and obstacles the staff encounter in the work of creating 

participation for people in need of support.  

In order to answer these questions, a qualitative research has been conducted. The qualitative 

method has been conducted through five interviews with staff in group homes under the 

Support and Service Act for Disabled People (LSS).  

The results of the study show that the concept of participation is interpreted differently in 

different contexts, and therefore it is important to have a common language in order to 

facilitate participation. The result also reveals several success factors that are important in the 

work towards participation. Having a high level of knowledge about the disabilities you face 

is crucial, but knowing the person you meet is crucial in order to support the person in the 

participation process. 

Two other important success factors are, to create a good relationship with those you meet and 

to create a good relationship it needs to start with the staff. To success in participation requires 

a lot of commitment from organization and manager, they are the ones who have to show the 

way to participation. 

The result reveals some obstacles that can be encountered in the work.    

 

 

 

 

Keywords: Participation, LSS, housing support, intellectual disability, autism, group homes.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 

Studien syftar till att undersöka vilka uppfattningar personal inom funktionshinderområdet har om 

begreppet delaktighet, samt att få ta del av vilka framgångsfaktorer och hinder personalen möter i arbetet 

att skapa delaktighet för personer i behov av stöd.  

För att kunna svara på dessa frågor har en intervjustudie genomförts. Intervjustudien har 

genomförts med fem boendestödjare på gruppbostäder inom Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS).  

Resultatet av studien visar att begreppet delaktighet är ett svårtolkat begrepp som tolkas olika 

i olika sammanhang och att det därför är viktigt med ett gemensamt språk för att lättare kunna 

arbeta med delaktighet. I resultatet framkommer även flera framgångsfaktorer som är viktiga i 

arbetet mot delaktighet. Att ha stor kunskap om funktionsnedsättningarna man möter är av 

stor vikt, men att ha kunskap om personen man möter är avgörande för att kunna stötta 

personen i delaktighetsprocessen.  

Två andra viktiga framgångsfaktorer är att skapa en bra relation till de man möter och att det 

framförallt ligger hos personalen att vilja skapa en bra relation. För att lyckas med delaktighet 

krävs ett stort engagemang från organisation och chef, det är de som måste visa vägen.  

Resultatet i studien visar på att man i arbetet med delaktighet även stöter på hinder som kan 

påverka möjligheten till delaktighet. Det kan handla om långa processer där förslag och 

åsikter stannar på vägen och även att det ibland blir viktigare att uppnå resultat än delaktighet.  

 

 

 

 

Nyckelord: Delaktighet, LSS, boendestödjare, intellektuell funktionsnedsättning, autism, 
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1. Inledning 
 

Delaktig, inflytande och välbefinnande i sitt eget liv är betydande faktorer för god hälsa 

vilket skapar goda förutsättningar till att leva ett gott liv.  

Hur delaktighet ser ut och vilka förutsättningar man som personal har för att skapa 

delaktighet är en återkommande diskussion inom verksamheter som styrs av Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). Det ser även olika ut 

beroende på vilken person personalen möter.  

I en gruppbostad bor mellan två och sex personer i egna lägenheter, utöver det delar 

dem även vissa gemensamhetsutrymmen och personalen finns tillgänglig dygnet runt 

för stöd (Socialstyrelsen, 2011).  

De frågor som jag upplever dyker upp i arbetet kring delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning handlar ofta om hur personalen ska skapa förutsättningar till 

delaktighet utifrån varje individs behov. Detta är särskilt viktigt när de boende har 

begränsningar inom ett eller flera funktionsområden och är i beroende av andras stöd. 

Studien utgår från boendestödjarna, vilket är benämningen på de som utför stödet i den 

boendes vardag (Socialstyrelsens termbank 2004). Boendestödjaren har en viktig roll i 

både att stötta den boende att bli så självständig som möjligt, men även att uppfylla de 

krav av omvårdnad som krävs för att uppnå goda levnadsvillkor (Söderman och 

Antonson, 2011).  

Det finns stora utmaningar i arbetet som boendestödjare för att uppnå full delaktighet 

för personer med funktionsnedsättning, då funktionsnedsättningar innebär nedsättningar 

av psykiska, fysiska eller intellektuella funktionsförmågor (Socialstyrelsen 2017). 

Hedwall (2017) skriver att delaktighet är ett begrepp som har vuxit sig starkt inom 

funktionshinderområdet. Det har under senare tid lyfts fram mer och mer som ett 

centralt begrepp. Delaktighet är ett viktigt begrepp för både individ och samhälle, men 

begreppet saknar en tydlig innebörd. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2012) 

menar att för att begrepp som delaktighet ska fungera i en organisation och inte skapa 

problem då det råder osäkerhet kring vad begreppet faktiskt betyder. Det behöver finnas 

en gemensam förståelse för begreppet för att veta vad som behöver göras ute i 

verksamheter och vad delaktighet kan innebära på individnivå. 

Delaktighet inom funktionshinderområdet handlar främst om ett rättighetsperspektiv där 

vikten ligger på att människor som är beroende av särskilda välfärdsinsatser enligt LSS 

för att kunna leva ett liv som andra, har rätt till personligt inflytande över dessa insatser 

och till full delaktighet i samhället (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012).  

Rätten till delaktighet framgår tydligt i LSS (Bergstrand, 2010). När man pratar om 

vissa funktionshindrade innebär det en viss grupp som innefattas av lagen. I LSS 

benämns gruppen som personkrets 1,2 och 3. I min studie är personkrets 1 i fokus, 

denna innefattar personer med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning 

(utvecklingsstörning) och autism.  
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Jag ser stora och spännande utmaningar för boendestödjare i arbetet med att skapa 

delaktighet för vuxna personer som omfattas av LSS. De utmaningarna som jag upplevt 

att boendestödjarna oftast ställs inför, är att begreppet delaktighet är ett svårt och 

komplext begrepp med fler innebörder och att det i mötet med personer som omfattas av 

LSS personkrets 1 blir ännu mer komplicerat. Som professionell kommer man även att 

ställas inför utmaningar som innebär att tolka, bedöma och handla utifrån sin egen 

människosyn och etik.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet delaktighet förstås av 

boendestödjare och beskriva erfarenheter av arbete med delaktighet hos boendestödjare 

i gruppbostäder för vuxna personer inom LSS. 

 

1.2 Frågeställning 
För att kunna uppfylla syftet har jag formulerat följande frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har boendestödjare om begreppet delaktighet? 

 Vilka framgångsfaktorer och hinder ser boendestödjarna i arbetet med att främja 

delaktighet för personer inom LSS? 
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2. Bakgrund 
 

För att besvara syfte och frågeställning kommer jag att ge en tydligare bild av hur 

begreppet delaktighet vuxit fram och tagit en central plats inom 

funktionshinderområdet. Eftersom studiens fokus är personer som omfattas av LSS 

kommer personkrets 1 och lagens bestämmelser beskrivas. Jag kommer även i 

kommande kapitel beskriva de funktionsnedsättningar som personer inom personkrets 1 

LSS innefattar för att ge en större förståelse av det arbetet som boendestödjare står inför 

när det gäller att skapa förutsättningar till delaktighet utifrån varje individs behov. 

 

2.1 Handikappolitikens historia 
I mitt arbete är delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

(utvecklingsstörning) och autism i fokus. Jag inleder med en kort historisk överblick.  

”Människor med utvecklingsstörning är en märklig grupp i vår befolkning. Inga andra 

har varit föremål för en sådan total attitydomsvängning: från att ha varit oönskade, 

förskjutna, hånade, fruktade och t.o.m. förföljda, till att bli fullvärdiga och respekterade 

medborgare som lever mitt ibland oss med i lag inskrivna rättigheter till goda 

levnadsvillkor”  

                                                                 (Grunewald, 2009, s. 19)  

Personer med utvecklingsstörning ansågs för lite drygt 130 år sedan vara ett hinder för 

modernisering av samhället. Familjen såg dem som en belastning, anstalter grundades, 

de anhöriga och de intagna var utan talan och inskrivningar gjordes utan medgivande. 

Det skulle ta ett halvt sekel innan förändringen kom (Grunewald, 2009). Många 

personer med intellektuell funktionsnedsättning for väldigt illa, många förspillde sina 

liv på anstalter och berövades sin familj och sin frihet.   

Grunewald (2009) beskriver att genom 1954 års lag om undervisning och vård av vissa 

psykiskt efterblivna barn och vuxna fick vården en formell identitet och en ansvarig 

huvudman. Föräldrar slöt sig samman i föreningar och vann erkännande och anstalterna 

för vuxna ersattes med gruppbostäder. Funktionshinderpolitiken på 60-talet innebar att 

”problemet” inte längre placerades hos personen.  

Det finns tre perspektiv som har präglat den svenska funktionshinderpolitiken, det 

medicinska perspektivet, det sociala perspektivet och det sista perspektivet som är det 

miljörelativistiska funktionshinderperspektivet och är en blandning av de två andra 

perspektiven (Grunewald, 2009). Gustavsson (2004) tar upp att den miljörelativa 

vändningen är en viktig milstolpe i utvecklingen av det vi idag kallar delaktighet. Det 

var i samband med den miljörelativa vändningen som ett nytt sätt att se på 

funktionshinderproblemen spreds.  

Ansvaret skulle nu ligga hos samhället och alla människor skulle vara delaktiga och 

jämlika (Lewin 2011). För att skapa ett samhälle för alla så tillsattes en utredning. I 

mars 1990 överlämnades ett delbetänkande från handikapputredningen till 

Socialdepartementet som hade titeln Handikapp och välfärd – en lägesrapport (SOU 

1990:19). Detta betänkande utgjorde en kartläggning av livssituationen för svårt 

funktionshindrade. I juni överlämnade handikapputredningen sitt huvudbetänkande, 
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Handikapp, välfärd och rättvisa (SOU, 1991:46) som hade sin bakgrund i 

kartläggningen som gjorts. Förslag lades fram för att säkra svårt funktionshindrades 

tillgång till anpassat stöd och service i samhället. Man menade att många människor 

med funktionshinder fortfarande levde sämre än övriga befolkningen. Ett samhälle för 

alla (SOU 1992:51) som är utredningens sjätte betänkande konstaterar betydande 

klyftor i välfärden mellan olika grupper av funktionshindrade och andra i samhället. 

Utredningsarbetets syfte var att finna åtgärder som minskar dessa klyftor. Dessa bärande 

principer utgjorde sedan grunden för utformningen av LSS. 1992 överräckte 

handikapputredningen sin utredning till regeringen. Utredningen ledde 1994 till LSS-

reformen. Personer med funktionsnedsättning skulle nu betraktas som fullvärdiga 

medborgare och ha stor inflytande över sitt stöd och kunna leva som andra i samhället. 

(Grunewald 2009).   

 

2.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387) trädde i kraft 

i januari 1994 (Bergstrand, 2010). LSS är en rättighetslag som ska garantera personer 

med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp 

de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de 

erbjuds. 

En rättighetslag kännetecknas av att det är en definierad grupp som omfattas, en 

beskrivning av vilka rättigheter personkretsen kan utkräva och att man har 

överklagningsrätt på de angivna rättigheterna enligt den ordning som gäller för 

förvaltningsbesvär. Bergstrand (2010) menar på att människor med omfattande 

funktionshinder ofta saknar mycket av det som är självklart för andra att ha och att 

handikapputredningen visar att det finns betydande klyftor mellan människor med stora 

funktionshinder och andra människor.  

Lagen innehåller bestämmelser om insatser. För att ta del av insatserna så ska man 

tillhöra LSS 1§ personkrets 1-3. Syftet med lagen är att verksamheter inom lagen ska 

främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället så personer inom LSS 

kan leva ett gott liv (se bilaga 1).  

 

2.3 Personkretsarna 
Då jag valt att begränsa mig till personkrets 1 kommer jag att beskriva de 

funktionsnedsättningar som personkrets 1 omfattar.  

2.3.1 Intellektuell funktionsnedsättning 
I LSS så benämns intellektuell funktionsnedsättning som utvecklingsstörning. Det 

gemensamma för de som har en intellektuell funktionsnedsättning är att det innebär 

nedsatt förmåga eller försening i utvecklingen av begåvningen och svårigheter att ta in 

och bearbeta information, bygga kunskap och att sedan tillämpa kunskapen (exekutiva 

funktioner). Man är också överens om att det innefattar en nedsättning i intelligensen i 

kombination att ha svårigheter att klara vardagen självständigt (Granlund & Göransson, 
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2011). Granlund och Göransson menar att för att klara av vardagen behöver vi ha olika 

typer av tankestrukturer för att utveckla kunskaper om vår omvärld. Tankestrukturerna 

utgör grundläggande olika sätt att jämföra sinnesupplevelser, som är det som 

människans begåvning använder för att utveckla en verklighetsuppfattning.  

I diagnosmanualerna ICD10 (Socialstyrelsen, 2017) och DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2014) skiljer man på fyra olika grader av intellektuell 

funktionsnedsättning, man pratar om grav, svår, medelsvår (måttlig) och lindrig.  

Granlund & Göransson (2011) skriver att personer med grav eller måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning är personer som ofta har tillkommande funktionsnedsättningar. De 

flesta personer med grav intellektuell funktionsnedsättning har inget tal och fungerar på 

en här och nu-nivå (Larsson, 2009). Personer med grav intellektuell 

funktionsnedsättning har inte förmågan att kompensera för sina funktionsnedsättningar, 

menar Winlund (2011). De har även svårt att förstå och förmedla upplevelsen de har av 

en funktionsnedsättning. Detta medför att de får svårt att beskriva hur de vill ha det för 

att det ska bli så bra som möjligt. Ansvaret vilar här på omgivningen att hjälpa för att 

uppnå bästa möjliga förutsättning. Winlund (2011) menar att ju gravare 

funktionsnedsättning personen har, desto viktigare blir det att omgivningen hjälper till 

att planera hur funktionsnedsättningarna kan kompenseras.  

2.3.2 Autismspektrumtillstånd 
Wing (1996) beskriver att autismspektrumtillstånd är en beteendemässig effekt av en 

skada eller bristande funktion i hjärnan och kännetecknas av samtidiga störningar i 

förmågan till social interaktion, nedsatt förmåga till kommunikation och begränsade, 

repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intresse och aktivitet. 

2.3.3 Kognitiva funktioner 
För personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning är de 

centrala svårigheterna brister i de kognitiva förmågorna, vilket innebär de processer som 

sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Det handlar om 

förmågan att tänka, handla och lära. De kognitiva förmågorna skapar ordning och 

begriplighet i vardagen (Nylander, 2001). Jag kommer nedan att gå igenom några 

centrala kognitiva funktioner. 

Mentaliseringsförmåga (Theory of mind) 

Att kunna sätta sig in i hur andra tänker och känner, att andra har andra känslor än jag. 

Man kan även använda ordet empati (Nylander, 2001). 

Generaliseringsförmåga (Central Coherens) 

Förmågan att dra slutsatser av sammanhang, att se helheter istället för att fokusera på 

detaljer (Nylander, 2001).  

Exekutiva funktioner 

Exekutiva funktioner innebär tankeprocesser, att kunna bearbeta och planera intryck och 

händelser. Många vardagliga saker lär man sig som människa att automatiskt agera på, 

det är ett beteende som grundar sig på återkommande händelser, erfarenheter och 

slutsatsförmåga. Med brister inom de exekutiva funktioner krävs det mycket tankekraft 

då handlingarna inte sker automatiskt. Det innebär att man har svårigheter att kunna 
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tillägna sig vardagliga erfarenheter och automatiska handlingsmönster, som är viktiga 

för att ha ett fungerande socialt liv. Man kan uppfattas som slö, nonchalant och 

oföretagsam (Nylander, 2001). När Nylander beskriver de exekutiva funktioner handlar 

det om, initiativförmåga, tidsuppfattning – att förstå orsak och verkan, planera och 

organisera, strukturera, motivation, impulskontroll och att rikta uppmärksamheten.   

Perception  

Det handlar om våra sinnen, lukt, smak, känsel, hörsel, syn. Det är viktiga sinnen för att 

vi ska kunna klara att ta hand om oss själva (Nylander, 2001.  

Minne 

Att ha problem med minnet kan skapa stora svårigheter i vardagen, tillvaron kan bli 

kaotisk. När vi pratar om minnet så pratar vi om två funktioner, det ena är  

långtidsminnet, när vi lär oss någonting så lagras det i långtidsminnet, det andra är 

korttidsminnet. Men för att använda oss av våra minnen och kunskaper måste vi kunna 

plocka fram dem. Det är oftast korttidsminnet som man har brister i vid kognitiva 

funktionsnedsättningar (Nylander, 2001).  

 

2.4 Sammanfattning 
För att förstå studiens syfte är det viktigt att få en bakgrund kring den stora förändringen 

som skett inom handikappolitiken. Att människor med intellektuell funktionsnedsättning 

varit oönskade till att sedan bli fullvärdiga och respekterade medborgare, där full 

delaktighet idag är ett tydligt mål inom LSS. Funktionhinderproblemet som innan varit 

inriktat på att bota sjukdomar och reducera skador ligger idag på samhället att alla ska 

vara delaktiga och jämlika.   

LSS är en rättighetslag som omfattar en definierad grupp där studiens fokus innefattar 

personkrets 1. För personer inom personkrets 1 är de centrala svårigheterna brister i de 

kognitiva förmågorna, vilket handlar om att skapa ordning och begriplighet i vardagen.  
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3. Litteratur- och forskningsöversikt 
 

I detta kapitel avser jag redovisa tidigare forskning om begreppet delaktighet, 

innebörden av begreppet och framgångsfaktorer i arbetet att främja delaktighet för 

personer inom LSS personkrets 1. 

 

3.1 Delaktighet som begrepp 
Många handikappforskare som exempelvis Hedvall (2017) och Gustavsson (2004) har 

kritiserat att det finns oklarheter kring begreppet delaktighet och menar att begreppet 

tolkas varierande i olika sammanhang.   

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen 2003) är 

den svenska versionen av ICF (International Classification of Functioning, Dicability 

and Health) som utgivits av Världshälsoorganisationen (WHO, 2001). Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa är övergripande klassifikationer i ICF. 

Syftet med ICF är att på vetenskaplig grund skapa en struktur och ett gemensamt språk 

för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa Begreppet 

delaktighet har fått en framträdande position i ICF (Socialstyrelsen, 2003). 

Socialstyrelsen (2003) redogör för att ICF beskriver delaktighet som engagemang i en 

livssituation. Begreppet engagemang förklaras i definition av delaktighet som att delta, 

att ingå i eller att vara involverad i ett livsområde, att vara accepterad eller att ha 

tillgång till resurser. I ICF menar man att det är viktigt att fånga in den egna känslan av 

delaktighet hos personer med funktionsnedsättning och inte utgå från samhällets 

normaliseringsperspektiv. Molin (2004) belyser även området engagemang när han 

pratar om delaktighet. ICF (Socialstyrelsen, 2013) pratar även om delaktighet och 

aktivitet vilket definierar en persons utförande av en uppgift eller en handling.  

Delaktighet har olika betydelse i olika sammanhang, menar Gustavsson (2004) han 

menar vidare att begreppet är ett nytt ord för ett gammalt problem, men att man förut 

pratade om integrering när man pratade om funktionshindrades sociala utanförskap. 

Människor med funktionsnedsättningar har genom tiderna varit en bortglömd och dold 

grupp. Idag pratar vi om delaktighet istället för funktionshindrades utanförskap. Det har 

tillkommit en ny betoning i delaktighetsbegreppet som lägger fokus på individen och 

dennes aktiva medverkan och inflytande. Björck-Åkesson och Granlund (2004) menar 

på att det inte går att bedöma delaktighet utan att personen själv bedömer sin upplevelse 

av delaktighet. ICF (Socialstyrelsen, 2003) pratar om delaktighet som involvering i en 

situation och menar att det inte räcker att bara utföra en uppgift (alltså en aktivitet) för 

att vara delaktig, du måste även vara involverad i en situation för att vara delaktig. 

Delaktigheten måste därför bedömas utifrån personens upplevelse och samspel i 

situationen, man bedömer inte delaktighet utifrån förmåga, menar Björck-Åkesson och 

Granlund (2004).  

 Alla människor är i vissa situationer begränsade i vilka aktiviteter vi kan utföra. Vi har 

även olika stort engagemang i livssituationer. Det kommer under livet att variera vilka 

situationer man är engagerad i. Funktionshinder innefattar alla någon gång och vilka 
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människor som i praktiken blir funktionshindrade beror på hur samhället väljer att 

fördela sina resurser, menar Björck-Åkesson och Granlund (2004).  

I en internationell studie beskriver Simplican, Kosciulek och Leahg (2014) att social 

inkludering är ett viktigt mål för personer med någon form av intellektuell 

funktionsnedsättning. De definierar social delaktighet som ett samspel mellan två olika 

områden interpersonal relationships (personliga relationer) och community participation 

(delaktighet i samhället). Detta beskrivs av Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 

(2012) och Gullacksen och Hejdedal (2016) som betonar att delaktighet handlar om att 

vara del i ett sammanhang. Medans Molin (2004) talar om vikten av tillhörighet och att 

det krävs initiativtagande och engagemang från personens sida för att utnyttja 

tillgängligheten. En förutsättning till delaktighet kan vara vilja till engagemang. För att 

viljan till engagemang ska finnas behöver det finnas självständiga val och att få 

bestämma själv över sin livssituation.  

SOU (1991:46:134) skriver att man vill använda begreppet delaktighet när det gäller 

aktivt deltagande i samhället och att delaktighetsbegreppet innefattar alla medborgares 

rättigheter, även de med omfattande funktionsnedsättningar. Begreppet delaktighet är ett 

komplext begrepp med många innebörder och delkomponenter, skriver Hedvall (2017). 

Gullacksen och Hejdedal, (2016) menar att delaktig inte bara är något man kan vara, 

utan det handlar om en process som leder till delaktighet. 

 

3.2 Faktorer i arbetet för delaktighet 
Socialstyrelsen (2017) tydliggör att för att öka det systematiska kvalitéts- och 

utvecklingsarbetet när det gäller delaktigheten för personer med funktionsnedsättning 

måste socialtjänsten stärka förutsättningarna för den enskildes engagemang i 

livssituationer. Socialstyrelsen nämner förutsättningar som, förmåga och vilja till 

delaktighet, en organisation som stödjer delaktighet, att använda kunskapen om 

individens funktionstillstånd och stödbehov, utforma uppdrag till utförare med och för 

den enskildes delaktighet och att ta reda på vilka aktiviteter som är viktiga för individen.   

I ICF beskriver man även där förutsättningar till delaktighet, men genom två 

kontextuella faktorers komponenter där omgivningsfaktorer utgör den ena och 

personliga faktorer utgör den andra (Socialstyrelsen, 2003). Detta beskriver Molin 

(2004) som externa och interna förutsättningar. Det handlar om tillgänglighet och 

tillfälle till delaktighet.  

3.2.1 Yttre och inre påverkan 
Myndigheten för delaktighet, (2017) skriver att nästan alla är beroende av att miljön vi 

vistas i passar våra särskilda behov. När man pratar om den yttre påverkan eller 

omgivningsfaktorer som det nämns i ICF (Socialstyrelsen, 2003) så omfattar det den 

fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen som vi lever och verkar i, som även 

beskrivs av Molin (2004). Det är faktorer som finns utanför människan som kan ha både 

positiv och negativ inverkan på människans deltagande i samhället. Det kan handla om 

luftkvalitet, ljus, ljud och störande stimuli. Dessa omgivningsfaktorer kan ha en 

underlättande eller hindrande inverkan i form av anpassningar i den fysiska, sociala och 
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attitydmässiga omgivningen. Den yttre miljön påverkar i hög grad den enskildes 

engagemang och upplevelse av delaktighet, skriver Socialstyrelsen, (2017).  

När man diskuterar de inre faktorerna handlar det om personliga faktorerna eller interna 

förutsättningarna till delaktighet. Molin (2004) beskriver dessa faktorer som de basala 

handlingarna, kroppsliga funktioner och viljan att delta. ICF tar upp kön, ålder, ras, 

hälsofaktorer, kondition, livsstil, vanor, uppfostran, social bakgrund, utbildning, yrke 

och tidigare erfarenheter. Personfaktorer klassificeras inte i ICF (Socialstyrelsen 2003), 

vilket kritiseras av Högberg (2004) som menar att de uppräknade faktorerna som ICF 

nämner som personliga faktorer kan sammanfattas under begreppet identitet. Hon menar 

att när identiteten frikopplas från hälsan blir resultatet en passiv medborgare.  

Några viktiga framgångsfaktorer som Myndigheten för delaktighet (2017) tar upp som 

stödjer delaktighet är: autonomi (självbestämmande), empowerment (egenmakt), god 

kognitiv förmåga, god kommunikativ förmåga, hjälpmedel och teknik, 

lagstiftning/policy, motivation, möjlighet att göra val, inflytande, positiva attityder, stöd 

från handledare, stöd från professionella och beslutsfattande, upplevelse av kontroll.  

3.2.2 Självbestämmande och Inflytande 
Enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är 

delaktighet ett övergripande mål, som ska ligga till grund för allt arbete gällande det 

individuella stödet. Personer som omfattas av LSS ska i så stor utsträckning det går ges 

möjlighet till inflytande över de insatser man beviljats enligt LSS och mötas med 

respekt för personens självbestämmanderätt. Gierzt (2012) definierar begreppet 

inflytande som möjligheten att påverka och utforma ramar för sitt liv, genom aktiva val 

och delaktighet i väsentliga beslut som exempelvis rösträtt, val av bostad, arbete och 

fritidssysselsättning. Självbestämmande menar Giertz (2012) avser möjligheten till att 

detaljstyra sitt vardagsliv efter behov och önskemål som att styra sina individuella 

rutiner.   

Mineur, Bergh och Tideman (2009) framhåller i sin studie att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning ofta är i behov av stöd och hjälp. Det blir då väldigt viktigt att 

lyfta frågor om självbestämmande och inflytande. De menar på att personer med 

intellektuell funktionsnedsättning har små möjligheter att påverka och styra över 

centrala delar av sitt liv. Det finns en del positiva förändringar som skett men 

fortfarande är det ovanligt att få bestämma över var man vill bo, vem man vill bo med, 

och vilken personal man ska anställa. Detta beskriver Giertz (2012) som att 

omgivningen begränsar individens möjlighet till eget beslutsfattande, att ha inflytande 

och självbestämmande problematiseras när man är i beroende av andra. 

 Att få möjlighet att få vara delaktig utifrån sina egna intressen kan öka engagemanget i 

olika livssituationer. Det är viktigt att man ser delaktighet som en process. 

Socialstyrelsen (2017) menar att delaktighet och självständighet har ett nära samband 

och att insatser enligt LSS ska ge förutsättningar till att stärka förmågan till att leva ett 

självständigt liv. Ett annat krav som ställs på verksamheten är att den ska bygga på den 

enskildes bestämmanderätt. LSS är en rättighetslag och det medför att det är viktigt att 

den enskilde vet vilka rättigheter man har. Delaktighet är ett begrepp som tolkas olika 

av varje enskild individ (Gustavsson, 2004). Det är något som Gullacksen och Hejdedal 

(2016) också belyser, begreppet delaktighet har många betydelser i praktiken och ges 
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ofta olika tolkningar. Det kan därför vara relevant att reda ut vilka faktorer och 

omständigheter som påverkar personernas stöd i vardagen och bidrar till deras 

upplevelse av delaktighet. Giertz (2012) menar att inflytande och självbestämmande 

innebär någon form av relation. Relationen kan vara till en situation eller till person och 

omgivning.  

3.2.3 Relation och bemötande 
Ett gott bemötande gäller självklart inom alla människovårdande verksamheter, men 

LSS värdegrund särställer personer med omfattande funktionsnedsättningar i relation till 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, då LSS värdegrund tydligt formulerar 

att goda levnadsvillkor ska vara säkerställda (Lewin, 2011).  

För personer inom LSS som har rätt till särskilda insatser innebär det ofta många och 

långa kontakter med professionella som är en viktig kontakt och en kontakt som ofta 

varar livet ut. Därför blir relationen och bemötandet viktiga och centrala delar 

(Winlund, 2011). Mineur et al (2009) menar också att personalen är viktiga personer då 

många personer med utvecklingsstörning inte har så stort nätverk utan det ofta blir 

personalen som ersätter andra relationer.  

Vår människosyn är grunden för hur vi bemöter andra, skriver Apple (2016).  

Förutsättningar för att lyckas med målet med delaktighet inom LSS innebär att samtliga 

inblandade måste vilja förstå och ha förmågan att bidra (Lewin, 2011). O`Regan 

Kleinert, Harrisson, Fisher och Kleninert (2010) belyser i en studie bland annat vikten 

av att ta reda på att individen i situationen faktiskt förstår. För att kunna ta reda på att 

varje individ förstår är relationen och kännedomen om personen viktig. O`Regan et.al 

(2010) lyfter i studien fram modellen SDLMI (self determinded learning method of 

instruction) som innebär att individen själv ska bestämma sin inlärningsmetod.  

Winlund (2011) menar, för att personer med flerfunktionshinder ska kunna känna sig 

förberedda och delaktiga, måste vi på ett konkret sätt tydliggöra vardagen. Ansvaret för 

att livet ska bli begripligt ligger på den nära omgivningen. Omgivningen är i sin tur 

beroende av de som organiserar. För att livet ska bli begripligt, är det viktigt att 

omgivningen lyssnar, samspelar och att det man vill ska hända blir genomfört. De 

professionella har ansvaret för mötet mellan personal och den som tar emot stödet, även 

om mötet formas av båda menar Mineur et al, (2009). 

Omgivningen måste hitta hjälpmedel som är relevanta i relation till varje individs 

förmåga. Det är den nära omgivningen som har ansvar att se till att individen upplever 

att livet är meningsfullt, för att livet ska bli meningsfullt måste omgivningen utgå från 

individens intressen, önskningar och förmågor. Personalen har här en viktig roll, menar 

Winlund,(2011). 

3.2.4 Makt 
Maktbegreppet är centralt när det gäller forskning som berör begreppet delaktighet inom 

funktionshinderområdet (Sandström, 2008). På individplan, menar Molin (2004), att 

makt kan handla om förmågan att bestämma över sig själv, man avser då egenmakt, som 

idag ofta nämns som empowerment. Molin (2004) menar att makt kan ses som en 

förutsättning, ett innehåll och en konsekvens av delaktighet. Att ha makt över sitt eget 

liv kan vara en förutsättning för delaktighet, men ingen garanti.  



 

11 

Tideman (2004) skriver: 

Att funktionshindrade skulle ha rätt att få den hjälp och förutsättningar de behövde för 

att kunna vara med i samhället på lika villkor som andra, byggde på värderingar och 

åsikter om allas lika värde, rättvisa och en generell välfärd 

      (Tideman, 2004 s 123)  

Danermark (2004) tar i sin bok upp ordet makt och menar på att makt ofta dyker upp 

när man diskuterar delaktighet och inflytande. Bergstrand (2010) menar att på ordet 

makt kan vi reagera olika, beroende på vilken ståndpunkt vi har i situationen.  

Gullacksen och Hejdedal (2016) skriver att personer som tar emot samhällets stöd, 

service eller omsorg är i beroendeförhållande till den som utför stödet, servicen eller 

omsorgen. Detta gör att det naturligt sker en skillnad i inflytande mellan den som utför 

stödet och den som tar emot stödet.  Detta betonar även Mineur et al (2009), men de 

menar att makten inte är absolut. Det handlar om ett samspel mellan personal och 

individ som påverkar maktförhållandet.  

Clement och Brigby (2010) tar i sin bok upp hur personer med intellektuella 

funktionshinder upplever att bo på gruppbostad. De beskriver att nivån av engagemang 

oftast är lägre för personer med större intellektuella funktionsnedsättningar. Att det 

ligger på personalen att skapa förutsättningar till att bli engagerad i en aktivitet, vilket 

bidrar till delaktighet. Utan det stödet kan dessa personer bli inaktiva och en hel dag kan 

gå utan att personen får möjligheten att utföra någon som helst aktivitet. De menar att 

det uppvaknade som deras studie innebar är till nytta för relationen mellan utförare och 

individens livskvalitet.  

3.2.5 Kunskap och kompetens 
Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2017) menar att bästa möjliga kunskap ska 

finnas vid varje möte med personer med funktionsnedsättning.  

Då de centrala svårigheterna för personer inom LSS personkrets 1 är brister i de 

kognitiva förmågorna, vilket främst handlar om hur man bearbetar information, för 

samman och tillämpar kunskap, kan det innebära svårigheter för personen att 

självständigt genomföra dagliga aktiviteter, hantera sociala situationer, bearbeta 

information. Det är därför viktigt att inhämta och använda kunskap om individens 

förmågor och vilja till delaktighet, menar Lewin (2011). Lewin menar på att det inte 

alltid räcker att vara en bra människa med inlevelseförmåga och medkänsla för att veta 

hur man ska ge det bästa stödet till individer som inte kan klara allt i vardagen själva. 

Vidare menar Lewin (2011) att det måste finnas kunskap hos personalen varför stödet 

inom LSS ska utföras, vilka mål som ska uppnås och vad som styr verksamheten.  

Chefer och politiker behöver förstå och ha kunskap om vad det innebär att ha en eller 

flera funktionsnedsättningar och hur den nära omgivningen och den fysiska miljön 

behöver vara ordnad för att livet ska kännas begripligt för personer med en eller flera 

funktionsnedsättningar, menar Winlund (2011). 

Det är lättare att se en person med möjligheter och förmågor om man som team samlar 

kunskap och erfarenhet om personen. Man får inte glömma att det bakom 

funktionsnedsättningen finns en person med personligheter och temperament, menar 
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Winlund (2011). Varje människa är unik liksom den betydelse som funktionshindret har 

för just denne person, menar Lewin (2011).  

För att livet ska vara tryggt och innehålla förutsägbarhet när man själv inte kan tala om 

hur man vill ha det, är det viktigt att skapa planer och rutiner kring återkommande 

händelser och situationer som beskriver hur varje enskild individ vill ha det, då kan all 

personal, även vikarier och ny personal ge stöd till varje individ på ett tryggt sätt, menar 

Winlund (2011).  

Rådberg (2008) skriver att vi inte kan göra om en människa. Men vi kan med kunskaper 

om funktionsnedsättningen och kunskaper om hur den personen vi möter är och 

reagerar, ge bättre förutsättningar för personen att tolka och förstå sin omgivning.  

3.2.6 Delaktighetsmodellen 
Gullacksen och Hejdedal (2016) beskriver att delaktighetsmodellen är en dialogform 

som syftar till att skapa jämlika möten mellan personer med olika inflytande och makt 

över gemensamma sammanhang och frågor. Modellen kan beskrivas som ett möte 

mellan den svaga och den starkare rösten. Den handlar även om att öppna upp för 

engagemang i det vardagliga livet som formar deras liv. Arbetsmetoden som används i 

delaktighetsslingor, utgår från ett synsätt där den enskilda ska gå mot egenmakt, där den 

enskilde kan stärkas tillsammans med andra brukare i liknande situationer. En viktig del 

i modellen är att personalens yrkeskompetens samtidigt uppmärksammas och utvecklas. 

Delaktighetsmodellen utgår från, ICF (2003) som beskriver delaktighet som 

engagemang och aktivitet.  

Delaktighetsmodellen har utvecklats inom FoU Välfärd Kommunförbundet Skåne. 

(Gullacksen & Hejdedal 2016). Under 2007/2008 togs modellen fram i samarbete med 

brukare, personal, och chefer från funktionshinderverksamheten i två kommuner. I 

delaktighetsmodellen är det vägledare och brukarvägledare som leder dialogen.  

Gullacksen och Hejdedal (2016) skriver att delaktighetsmodellens metod är 

delaktighetslingan. En delaktighetsslinga ska bygga på fyra olika inslag, den egna 

gruppen, den andra gruppen, stafettfrågor mellan grupperna samt ett gemensamt samtal. 

Slingan ska följa ett visst mönster (se bilaga 2). 

 

3.3 Sammanfattning 
I forskningsöversikten har jag presenterat studier och litteratur som behandlat området 

delaktighet, gällande delaktighetsbegreppets betydelse och framgångsfaktorer i arbetet 

med delaktighet för personer inom funktionshinderområdet. Forskningen och litteratur 

påvisar att delaktighet är ett komplext begrepp med olika innebörd. Ett gemensamt 

språk är en fördel i arbetet med delaktighet.  

Forskningsresultatet påvisar faktorer som är viktiga i arbetet gällande delaktighet för 

personer inom funktionshinderområdet. För att skapa delaktighet beskrivs faktorer som 

självbestämmande, inflytande, relation, bemötande, makt och kunskap. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 

Studien utgår från två teoretiska utgångspunkter – Antonovskys (1991) KASAM -

begrepp samt Shiers (2001) delaktighetsmodellen. Antonovsky (1991) utgår i sin teori 

från känslan av sammanhang. Antonovsky talar om tre framgångsfaktorer till att få ett 

gott liv och klara de utmaningar livet ger, han använder sig av tre begrepp, 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.  

Syftet med Shiers (2001) delaktighetsmodell är att få en förståelse för boendestödjarnas 

arbete med delaktighet då modellen belyser de nödvändiga stegen för att uppnå 

delaktighet. Då Shiers modell grundar sig på fem delaktighetsnivåer och på att klargöra 

att individer och organisationer kan vara olika mycket engagerade i processen, 

identifieras tre steg av engagemang för att uppnå full delaktighet. 

Arbetet med delaktighet kan med stöd av Shiers delaktighetsmodell förstås ur 

aspekterna meningsfull, begriplig och hanterbar utifrån KASAM (Antonovsky, 1991). 

Dessa perspektiv knyter tydligt an till mitt syfte hur begreppet delaktighet uppfattas av 

boendestödjare och vilka framgångsfaktorer och hinder som man möter i arbetet med att 

skapa delaktighet för personer inom personkrets 1. 

 

4.1 Känsla av sammanhang - KASAM 
Antonovsky (1991) skapade först begreppet salutogenes som utgår från att leta efter det 

friska hos människor istället för att bara behandla det sjuka. Han utgår från att tillvaron 

är full av påfrestningar och svårigheter som vi människor måste lära oss att hantera. 

Antonovsky menar i sin teori, att för att klara av livets alla påfrestningar med hälsan i 

behåll behöver vi ha en känsla av sammanhang KASAM (på engelska SOC, Sense Of 

Coherence). För att uppleva känslan av sammanhang lyfter Antonovsky fram tre 

begrepp: meningsfull, begriplig och hanterbar.  

Antonovsky (1991) betonar att begripligt blir det när yttre och inre stimuli går att förstå, 

när informationen är ordnad och sammanhängande och inte slumpmässig eller oordnad. 

För att göra det möjligt krävs att omgivningen förstår vad individen förstår och hur 

andra funktionshinder påverkar förmågan att uppfatta saker.   

Antonovsky (1991) beskriver hanterbarhet med att det är viktigt att individen upplever 

att hen har resurser för att hantera motgångar. Människor som upplever att de kan 

hantera livet blir mer motståndskraftiga emot ohälsa. 

Den viktigaste delen i KASAM ansåg Antonovsky (1991) var meningsfullhet. Det 

handlar om i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig mening, att 

livets krav är värda att lägga energi på. Man är inställd på att söka en mening i det som 

sker och lära sig av det. För att vi ska må bra så är det viktigt att vi upplever de 

utmaningar vi ställs inför som värda att investera energi i.  
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4.2 Shiers delaktighetsmodell 
Shier (2001) har utvecklat en modell för att förstå innebörden i människors delaktighet 

och medbestämmande. Modellen är uppbyggd som en stege som kallas Shiers 

delaktighetsstege och den belyser olika steg som är nödvändiga för att en grupp eller en 

person ska kunna bli delaktiga i beslut. Shiers delaktighetsstege kan även användas för 

vuxna personer med funktionsnedsättning. Shiers delaktighetsstege har översatts till 

svenska av Robertson (2008). Shiers delaktighetsmodell grundar sig på fem 

delaktighetsnivåer (Se bilaga 3) 

1. Man blir lyssnad till  

2. Man får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

3. Åsikter och synpunkter beaktas  

4. Man involveras i beslutsfattande processer 

5. Man delar inflytande och ansvar över beslutsfattande. (Shier 2001 sid 110) 

På varje delaktighetsnivå kan individer och organisationer vara olika mycket 

engagerade i processen. Modellen klargör detta genom att identifiera tre steg av 

engagemang: Öppningar, möjligheter och skyldigheter (se bilaga 4). Det första steget av 

engagemang är så snart som den professionella är villig, det vill säga engagerar sig 

personligen att arbeta på ett visst sätt, på en viss nivå, då sker en öppning. Det andra 

steget handlar om när behov som skapar möjligheter för arbete i en viss nivå är uppfyllt 

så skapas möjligheter. Det kan vara behov om arbetstid, färdigheter och kunskap. Det 

sista steget är när man kommit överens om en policy som alla ska arbeta efter både 

organisation och personal. Personalen blir då skyldig att jobba på den nivån (Robertson 

2008). 

 

4.3 Sammanfattning 
För att göra en analys av studien används de teoretiska perspektiven. Begrepp i de två 

teoretiska perspektiven kommer att kopplas till det som studien tar upp. Begrepp som 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tydligt kopplat till både vikten av att ha 

ett gemensamt språk för att arbetet ska få en känsla av sammanhang, men även i arbetet 

med att främja delaktighet och inte minst när vi möter personer inom personkrets 1, då 

begripligt uppstår när yttre och inre stimuli går att förstå, när informationen är ordnad 

och sammanhängande och inte slumpmässig eller oordnad. För att göra det möjligt 

krävs att omgivningen förstår vad individen förstår och hur andra funktionshinder 

påverkar förmågan att uppfatta saker.   

Andra begrepp som blir viktiga i studien är de begrepp som Shiers (2001) 

delaktighetsmodell tar upp som handlar om de fem delaktighetsnivåerna lyssna, få stöd, 

beakta, involveras och dela men även de tre steg av engagemang som nämns genom 

öppningar, möjligheter och skyldigheter.   

Shiers (2001) modell är en tydlig beskrivning av vilka steg som krävs för att vara 

delaktighet och vad som krävs för att ge förutsättningar till delaktighet av 

boendestödjarna.  
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5. Metodologisk ansats och metodval 
 

Jag kommer i följande kapitel presentera vilken metodologisk ansats och metod jag har 

valt, hur jag praktiskt gått till väga och även hur jag analyserat resultatet. 

Då jag i mitt syfte och mina frågeställningar vill undersöka boendestödjares 

uppfattningar av begreppet delaktighet och deras erfarenhet av hur man skapar 

möjligheter till delaktighet på gruppboenden för vuxna som styrs av LSS, har jag valt att 

använda mig av en kvalitativ metodansats, där man främst fokuserar på deltagarnas ord, 

uppfattningar och närhet (Bryman, 2008). Metoden är ett redskap för att uppnå den 

målsättning man har med undersökningen och med sin forskning menar Holme och 

Solvang (1991). Det är avgörande hur vi skapar en förståelse eller uppfattning av de 

förhållanden vi vill undersöka, det handlar om vad vi upplever som ett problem, vilket 

område vi vill studera och hur frågorna ställs, det är dessa saker som kan sätta gränser 

för vad vi får för svar. Frågeställningen kan vara avgörande för vilken metod du ska 

välja skriver Holme och Solvang (1991).  

Strävan i min studie är att fånga boendestödjarnas uppfattningar, upplevelser och 

erfarenheter. I en kvalitativ forskning vill man få förståelse för deltagarens perspektiv, 

vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt. Närheten till informanterna blir viktig 

för forskaren i en kvalitativ forskningsansats för att kunna studera och se världen ur 

deras ögon, förstå hur de upplever och tolkar sin omvärld (Bryman, 2008).  

Jag har valt att samla in data till mitt forskningsområde genom att använda mig av 

kvalitativa intervjuer som metod. I kvalitativa intervjuer ligger intresset på informantens 

egna uppfattningar och synsätt, skriver Bryman (2008). Styrkan i en kvalitativ intervju 

är att intervjusituationen liknar ett vanligt samtal och är den intervjuform där forskaren 

utövar den minsta styrningen vad gäller informanterna. Kvalitativa intervjuer handlar 

om att låta informanterna styra samtalets utveckling (Holme & Solvang 1997). Kvale 

och Brinkman (2009) menar att syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är att förstå 

ämnen från den levda vardagsvärlden utifrån den intervjuades eget perspektiv. Kvale 

och Brinkman (2009) menar att kvalitativa undersökningar ger bättre förståelser för att 

förstå andras perspektiv än kvantitativa former där data mäts. Av den anledningen är en 

kvalitativ undersökning av relevans för min studie.  

Jag valde att genomföra fem individuella intervjuer för att få varje boendestödjares 

uppfattning av delaktighet. En svårighet med intervjuer är att tolerera tystnad och ge tid 

att tänka efter. Det är ett mycket krävande arbete att utför kvalitativa intervjuer för att 

samla information. 

 

5.1 Urval/Informanter 
Mitt urval har varit tydligt då jag valt informanter på ett strategiskt sätt och inte 

slumpmässigt. Bryman (2008) skriver att målet med ett målstyrt urval är att välja ut 

deltagare som är relevanta för forskningsfrågorna. Då jag i min studie ville ta reda på 

hur personal på gruppboende för vuxna personer inom LSS personkrets 1 uppfattade 

begreppet delaktighet och deras erfarenheter att skapa förutsättningar till delaktighet 

valde jag att göra de kvalitativa intervjuerna ur ett boendestödjarperspektiv för att få en 
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större förståelse från de som arbetar närmast verksamheten. Jag har valt att intervjua 

fem boendestödjare som arbetar på gruppboende för vuxna personer som omfattas av 

LSS. För att få fram ett urval med så stor bredd som möjligt är det viktigt att 

informanterna skiljer sig från varandra skriver Bryman (2008). Jag valde därför att 

intervjua fem boendestödjare med olika erfarenhet. Av konfidentiella skäl är studiens 

informanter namngivna med fiktiva namn.  

Karin är en kvinna omkring 30 år som har 10 års erfarenhet inom 

funktionshinderområdet. Hon arbetar som boendestödjare på ett gruppboende för 

personer med grav utvecklingsstörning och autism där personerna har stora 

begränsningar i kommunikationen.  

Stina är en kvinna omkring 45 som har 15 års erfarenhet. Hon arbetar som 

boendestödjare på ett gruppboende för personer med lindrig utvecklingsstörning men 

där personerna främst har en diagnos inom autism. 

Daniel är en man omkring 50 som har 20 års erfarenhet. Han arbetar som 

boendestödjare på ett gruppboende för personer med grav och måttlig 

utvecklingsstörning samt autism.  

Nova är en kvinna omkring 45 som har 20 års erfarenhet. Hon arbetar som 

boendestödjare på en gruppbostad för personer med grav och måttlig 

utvecklingsstörning samt autism.  

Joseph är en man omkring 40 med 10 års erfarenhet. Han arbetar som boendestödjare på 

ett gruppboende med personer med lindrig utvecklingsstörning men där personerna 

främst har en diagnos inom autism.  

 

5.2 Genomförande 

5.2.1 Förberedelse av intervju 
För att hitta personer till intervjuerna skickades en förfrågan ut till fem stycken chefer 

(se bilaga 5). Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer där jag 

utvecklade en intervjuguide (se bilaga 6) med tre teman som utgick från mina 

forskningsfrågor, intervjuguiden innehåller teman med frågor som jag ställt till alla 

informanter. I intervjuguiden hade jag stödfrågor under varje tema för att få hjälp att få 

igång samtalet om det skulle behövas. En pilotintervju genomfördes för att vara säker 

på att jag ställde rätt frågor. Under piltointervjun märkte jag att jag pratade lite för 

mycket, vilket jag fick tänka på till intervjuerna skulle genomföras. Under intervjun var 

jag flexibel och ställde inte frågorna i någon speciell ordning utan som Back och 

Berterö (2015) beskriver, att det bästa är när data om ett område kommer spontant från 

informanterna utan att intervjuaren har frågat så mycket.  

5.2.2 Genomförande av intervjuer 
Back och Berterö (2015) menar att platsen för intervjun är viktig så därför tillfrågades 

alla informanterna var de ville att intervjuerna skulle genomföras. Alla intervjuer 

genomfördes efter önskemål i bokade samtalsrum utanför deras egna verksamheter för 

att inget skulle störa informanterna. Under mina intervjuer valde jag att spela in på min 
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mobil. Att spela in kvalitativa intervjuer är något man gör ofta, menar Bryman (2008). 

Detta eftersom intervjuaren ska kunna vara uppmärksam på det som sägs, följa upp 

intressanta synpunkter och sondera det som behövs, det är bra att fokus inte ligger på att 

föra anteckningar. Intervjuerna jag genomförde var olika långa, två av intervjuerna var 

en timme och de andra tre var en halv timme. Att intervjuernas längd varierade berodde 

på att tiden var begränsad till att hinna transkribera allt material. Så för att hinna att 

noggrant transkribera behövde intervjuernas längd kortas.  

Jag upplevde det som en svårighet att veta hur mycket man som intervjuare skulle 

medverka i diskussionerna för att hålla samtalet levande. I den första intervjun pratade 

jag lite för mycket vilket var något jag fick tänka på mycket under de fortsatta 

intervjuerna.   

 

5.2.3 Bearbetning och analys av data 
En intervju ska transkriberas ordagrant (Back & Bertsö 2015). Bryman (2008) menar att 

det sällan är att människor pratar i hela meningar. Detta märkte jag tydligt när jag 

transkriberade mina intervjuer, det var många upprepade korta uttryck som ehm, mm, 

dessa har jag redigerat bort då de inte hade någon betydelse för resultatet. Det jag också 

märkte var att meningar ibland inte talades klart så man fick ingen helhet i meningen. 

De meningar som inte hade betydelse för studien valde jag att ta bort, med de meningar 

som var av betydelse kontaktade jag intervjupersonen för att veta att jag tolkat rätt. Det 

är ett väldigt tidsomfattande arbete att transkribera intervjuerna. Bryman (2008) menar 

att man får räkna med fem till sex timmar för att transkribera en timmes intervju. Jag la 

sammanlagt ner 28 timmar på att transkribera mina intervjuer. När jag transkriberat allt 

material så var det dags att analysera 30 sidor. När jag transkriberade intervjuerna 

antecknade jag kommentarer i marginalfältet.   

Min analys av materialet har gjorts genom en tematisk analys där jag har sökt efter 

kategorier i boendestödjarnas berättelser för att sedan skapa teman. Teman och 

kategorier är ett resultat av noggrann läsning skriver Bryman (2008).  

 
När allt material var transkriberat läste jag igenom varje intervjumaterial noggrant och 

skrev ner tankar och reflektioner. Szklarski (2015) menar att det är det första steget i 

analysen, jag läste sedan texten igen så delade jag in texten i kategorier som jag 

namngav utifrån textens innehåll. Från början hade jag 15-20 kategorier och funderade 

på hur jag skulle få ihop dem. Jag spaltade upp kategorierna och sorterade in dem i 

gemensamma teman utifrån likheter och olikheter. Jag flyttade omkring på kategorierna 

i de olika teman ett antal gånger. Szklarski (2015) menar att vissa teman kommer att 

uteslutas från ett tema och flyttas till ett annat deltema. Jag kopplade sedan mina citat 

till temana som svarade på mina frågeställningar.  

 

5.3 Tillförlitlighet och giltighet 
Inom kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet och giltighet för att visa hur 

noggrann och systematisk man varit under forskningsprocessen (Thornbed & Fejes 

2015). En kvalitativ ansats valdes i studien för att belysa problemområdet, där de 

utvalda intervjupersonerna har erfarenhet och kunskap inom området.  
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En kvalitativ studie går ut på att finna de olika sätt som finns bland informanterna hur 

det uppfattar ett speciellt förhållande, (Holme & Solvang, 1997). I min studie handlade 

det om vilka olika sätt som fanns bland boendestödjarna gällande begreppet delaktighet 

och vilka olika framgångsfaktorer och hinder man upplevt i sitt arbete som 

boendestödjare. Holme och Solvangn(1997) menar att syftet med kvalitativa studier 

innebär att få bättre förståelse för ett visst förhållande och att tillförlitligheten bestäms 

av hur mätningarna genomförts och hur noggranna vi är vid bearbetning av information. 

För att vara säker på att få svar på det jag önskade så utförde jag en provintervju på en 

person som arbetar inom området för studien. Detta ledde till att några frågor 

formulerades om. Holme och Solvang (1997) menar att vi genom att göra en 

provintervju kan testa våra frågor i förväg och inte upptäcka svagheter i 

frågeställningarna under intervjuerna då det redan är försent att göra något åt det. För att 

under intervjuerna fånga in så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt behövdes 

stor spridning på informanterna. Informanterna valdes utifrån ålder, verksamhet och 

kön. För att skapa en god tillförlitlighet och giltighet har jag under intervjuerna ställt 

samma frågor till alla informanterna, men låtit personerna svara fritt utifrån egna 

erfarenheter. Då informanterna fått svara fritt har det lett till att nya frågor uppkommit i 

intervjuerna. För att stärka tillförlitligheten och giltigheten ytterligare spelades varje 

intervju in för att sedan ordagrant transkriberas. Under analysprocessen gicks det 

transkriberade materialet igenom om och om igen för att hitta teman till studien.  

 

5.4 Etiska övervägande  
Min studies etiska överväganden stödjer sig på Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2017), där man belyser forskarens speciella ansvar mot de som deltar i studie. 

Ansvaret handlar om fyra huvudkrav. Informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet. Informationskravet innebär tydlighet för 

deltagarna i form av vad syftet är med intervjun och undersökningen men även 

information om samtycke. När jag fått in namn på de personer som var intresserade av 

att delta i intervjuerna skickades en förfrågan ut via mail om deltagande (se bilaga 7) 

och även information (se bilaga 8) om intervjuns längd och Vetenskapsrådet, (2017). I 

informationen beskrev jag studiens syfte med risker och fördelar, men att man även 

deltar frivilligt och kan välja att dra sig ur när man vill. Intervjupersonerna fick även 

information om att resultatet behandlas konfidentiellt, vilket innebär att privat data 

hanteras så att inte obehöriga kan ta del av informationen. Jag informerade om att jag 

kommer att spela in intervjuerna, men att de kommer att avidentifieras vid analys av 

materialet och sedan kommer att raderas när arbetet är klart. Information gavs om 

nyttjandekravet där jag beskriver att uppgifterna som framkommer i studien endast 

kommer att användas till forskningen.  
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6. Resultat och analys 
 

Jag kommer i följande kapitel att presentera resultatet från intervjuerna genom att 

redovisa exempel på vad informanterna uttryckte under intervjuerna. Svaren kommer att 

presenteras integrerat i texten med tyngd på viktiga citat från informanterna. Jag har 

analyserat materialet utifrån en tematisk analys och funnit kategorier som sedan 

kopplats till teman för att få svar på mina forskningsfrågor. Innebörden av begreppet 

delaktighet, Framgångsfaktorer, Hindrande faktorer. Jag kommer att nämna de fem 

informanterna med fingerade namn, Daniel, Stina, Joseph, Nova och Karin.  

 

6.1 Innebörden av begreppet delaktighet 
Mitt första huvudtema syftar till att besvara min första frågeställning: På vilka olika sätt 

uppfattar boendestödjare begreppet delaktighet? Informanternas beskrivning av 

begreppet var väldigt olika, det fanns vissa kategorier som upprepades av samtliga 

informanter under intervjun. men efter kategorisering av begreppen så framstod det att 

man menade samma sak i mening, men med olika ord, så då kunde tre kategorier skapas 

Inflytande, engagemang och samspel, som sedan utgjorde temat Innebörden av 

begreppet delaktighet.  

 
 
                       (Figur 4 resultat: Innebörden av begreppet delaktighet) 

6.1.1 Inflytande  
Fyra av fem informanter beskriver tydligt att deras upplevelse av delaktighet främst 

handlar om inflytande, att kunna påverka och att få vara med och bestämma. De menar 

för att vara delaktig behöver du få möjlighet att vara med och påverka och ta beslut över 

ditt liv. Då måste du få möjlighet att uttrycka dig. Inflytande är en förutsättning för att 

kunna vara med och påverka och bestämma över sitt liv.   

…..ja, jag tänker delaktighet, att dom man stöttar har möjlighet att påverka sitt eget liv, 

ska få tycka till om sitt stöd och också då, det räcker ju inte bara att få vara med, för och 

va delaktig så krävs det ju ett visst inflytande att man får vara med och bestämma. 

(Joseph) 

 

Möjligheten att påverka (Karin) 

 

Att man får vara med och bestämma över sitt liv (Stina) 

Innebörden 
av 

begreppet 
delaktighet

Inflytande

Engagemang

Samspel
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6.1.2 Engagemang 

Nova, Karin och Joseph beskriver att få ha inflytande och kunna få påverka inte skapar 

delaktighet, du behöver aktivt delta och känna ett engagemang. Att få möjlighet att få 

vara delaktig utifrån sina egna intressen kan öka engagemanget i olika livssituationer. 

Ibland kan att få säga nej och att själv få bestämma innebära att man är engagerad i en 

situation.  

Att man är delaktig i en aktivitet och inte bara deltar, man är aktivt med på aktiviteten, 

aktiv är man när man förstår det man ska göra, så att man gör det så självständigt som 

möjligt. När man får förutsättningar att förstå vad man ska göra. (Nova). 

 

Man ser glädjen hos servicemottagren när denne är engagerad i aktiviteten (Karin) 

 

Ibland säger en servicemottagare nej för denna vill absolut inte, jag vill inte heller det 

som någon föreslår och då säger jag nej (Joseph). 

6.1.3 Samspel  
Stina, Daniel och Nova beskrivning av delaktighet handlar om samspel med någon eller 

något. Att när man jobbar med personer inom personkrets 1 och det är vanligt 

förekommande att man brister i kommunikationen, då ligger vikten på att läsa av genom 

att se uttryck för glädje och missnöje. Vikten av samspel mellan boendestödjare och 

individ är en förutsättning i stödet menar de intervjuade. Delaktigheten måste därför 

bedömas utifrån personens upplevelse och samspel i situationen, man bedömer inte 

delaktighet utifrån förmåga menar Sara, utan att för att veta att personen är delaktig är 

det viktigt att kunna läsa av personen och kunna tolka personens upplevelse av 

aktiviteten och situationen.     

Daniel och Sara menar på att delaktighet handlar om samspel, att servicemottagarna 

kommer med förslag och att man tillsammans försöker skapa delaktighet genom att man 

anammar ett intresse.   

Delaktighet är att ta hänsyn till personens intresse, tar tillvara på vad personen tycker är 

kul. (Stina).  

…ja. delaktighet kan ju vara mycket, men jag tycker ju att delaktighet är något som man 

samspelar egentligen med, att man tillsammans med brukare och tillsammans med annan 

personal kommer fram till saker som man vill göra helt enkelt. (Daniel).   

Vi har personer som tycker om att slänga skräp hos oss, när man sätter upp det på 

schemat så går personen ut och hämtar skräpet och transporterar det till bilen och sedan 

åker man iväg och slänger skräpet och den glädjen man ser när det klirrar, den gå inte 

att beskriva. (Nova). 

 

6.2 Framgångsfaktorer 
Mitt andra huvudtema syftar till att besvara min andra frågeställning, men då jag ville 

särskilja på framgångsfaktorer och hinder kommer jag att presentera framgångsfaktorer 

under detta kapitel. Vilka framgångsfaktorer ser boendestödjarna i arbetat med att 

främja delaktighet för personer inom LSS? Huvudtemat har indelats i kategorier som 

Att möta personer där de är och Att få förutsättningar.  
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(Figur 5 resultat: Framgångsfaktorer) 

 

6.2.1 Att möta personer där de är 
En tydlig kategori som framkom av alla i intervjuerna var att möta personer som tar 

emot stöd enligt LSS där dom är.  

Alla intervjupersoner beskrev vikten av att skapa relation till varje individ du möter för 

ge förutsättning till delaktighet. Relationen är viktig för att delaktighet ska kunna 

uppfyllas. En av informanterna menar att man som boendestödjare måste vilja skapa 

relation. Utifrån en bra relation kan boendestödjarna skapa bättre förutsättningar för 

delaktighet så man känner personen och vet vad personen behöver för stöd. En god 

relation leder till att man lättare kan bemöta varje person som den vill bli bemött.   

....för då kan personalen veta vilken nivå man ska lägga sig på och se signaler och 

kanske bättre tolka signalerna. (Joseph) 

…… när man har känt varandra riktigt länge och har skapat en bra relation det är liksom 

på det planet vi kan jobba med delaktighet. (Joseph) 

 

Tre av informanterna menar att en relation leder till att man litar på varandra och får ett 

förtroende av individen, vilket skapar öppningar till att jobba med delaktighet. Daniel 

beskriver att de personer vi stödjer har olika relation till olika personal och man väljer 

vem man går till.   

….man får nog ett visst förhållande till vissa brukare och vissa brukare får ett visst 

förhållande till viss personal.(Daniel).  

Ja den personliga kännedomen är ganska avgörande i våra verksamheter, det är väldigt 

svårt för ny personal att se om personen är delaktig, så vi bygger ju mycket av vårt 

arbete på relation, att skapa en god relation med personerna. (Nova).   

Stina beskriver att i början när man precis hade öppnat gruppboendet var det ju ingen 

som hade skapat någon relation till någon.  

….. då fick man ju bjuda in, visa att man fanns till, det är viktigt att man läser av och i 

början när alla flyttar in då var det ju ingen som visste något om någon egentligen och 

då fick man ju gå på dom tiderna och knacka på och bjuda in sig. (Stina).   

Det är ju a och o att bygga en relation med brukarna, dels har man ju olika relationer 

men jag tycker ju liksom att det är en av de främsta uppgifterna som en boendestödjare 

har det är väl att bygga en relation att få ett förtroende och att få ett förtroende det är 

stort tycker jag. (Daniel). 

Framgångsfaktorer

Att möta personer 
där dom är 

Att ge 
förutsättning
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Alla informanter var överens om vikten av att anpassa sättet att arbeta med delaktighet 

utifrån personens förmåga. För att kunna bemöta personer inom personkretsen 1 är en 

grundkunskap att veta vilka funktionsnedsättningar man möter, men ännu viktigare är 

att ha en personlig kännedom om personen bakom funktionsnedsättningarna, att möta 

personen där den är. Karin menar att för att motivera en person att vara delaktig i 

aktiviteter eller beslut så behöver man bemöta genom att ta till vara på intressen och 

idéer som kommer från personen själv, även om det handlar om för oss speciella 

intressen. Något som framkommer från flera av informanterna är att det kan vara 

skillnad för de personer som inte har förmågan att uttrycka sina åsikter på grund av sin 

funktionsnedsättning.  

Att man tar hänsyn till personernas intressen, men att man ser till att det blir gjort på ett 

bra sett, asså även, vissa kan ju ha lite speciella intressen, men att dom får vara med och 

bestämma och ta till vara på det dom tycker är kul oavsett vad det handlar om (Karin). .   

Jag tror faktiskt inte det har någon betydelse vilken nivå, jag tror det handlar om 

lyhördhet hela tiden. Jag tänker att man alltså, man ser ju på personen om den är med, 

man kan ju vara jättedelaktig i liksom vilka strumpor vill du ha? Och vet man att 

personen har svårt att välja så kan kanske man väljer på två och inte hela strumplådan 

(Stina).   

Något som informanterna var eniga om var vikten av att ta sig tid att lyssna för att 

lyckas i arbetet för ökad delaktighet, det kan handla om förslag på hur man vill ha det, 

vad man vill göra eller något som inte är bra. Här kom även vikten av återkoppling upp. 

Att återkoppla är en del av att verkligen ha lyssnat och visat engagemang.  

…generellt så handlar det väl liksom om att man måste liksom ta den tiden med våra 

brukare, du måste liksom lyssna, vara där. Jag tror att det handlar om liksom att lyssna, 

att vara en lyssnande boendestödjare. (Daniel).  

Jag tänker att det är viktigt att alltid lyssna in vad personerna vill, ställa frågor och 

försöka ställa följdfrågor. (Stina).  

För att göra en vardag meningsfull helt enkelt, då måste vi liksom lyssna på våra 

personer, det finns liksom inget annat sätt (Daniel). 

Karin berättar hur de på sin verksamhet jobbar med att fånga upp det som de har hört 

om tex någon är missnöjd så fångar man upp det och ser det som en del i 

förbättringsarbete. Dom lägger stor vikt på att vara lyhörda och lyssna hur personen vill 

att det.  

Både genom att lyssna och sedan ställa frågor om personerna vill vara med. Ja, sen är 

det, om det gäller mat vi serverar ju lunch, och när man ska göra sin nästa matvecka, vi 

har ju varsin matvecka, då går man i regel runt innan man ska göra matsedel, jag gör det 

i alla fall, och jag fiskar lite, nu om två veckor ska jag ha mat, vad ska vi äta för något? 

(Karin).  

Nova, Sara och Daniel menar på att på deras verksamheter där det bor personer som har 

stora kommunikativa funktionsnedsättningar och som inte kan förmedla vad dom vill 

vara delaktiga i, där handlar det istället om att tolka in, tex glädje eller uttryck som kan 

visa på att man är nöjd med situationen kanske genom glädjeskutt.  

Vi har brukare som kan ha haft en, varit jätteirriterade och arga en hel dag och sen så till 

exempel åker man och badar och så sitter man och bubblar i ett bubbelbad och ja redan 
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där märker man liksom att personen strålar och skrattar och har med sig den känslan i 

stort sätt hela dagen och då vet man att det här är bra. (Daniel).  

Då många personer inom LSS personkrets 1 har svårt med att föreställa sig saker så blir 

livet obegripligt och inte så lätt att hantera. Nova nämner att för att kunna vara delaktig 

måste du förstå vad du ska vara delaktig i. Alla informanter tar upp hur viktig anpassad 

kommunikation är för att skapa delaktighet.   

....när man förstår det man ska göra, så att man gör det så självständigt som möjligt. När 

man får förutsättningarna att förstå vad man ska göra, då är man delaktig (Nova).   

Joseph berättar tydligt om de dilemman som kan uppstå i arbetet mot delaktighet, om en 

person bjuds in till ett möte för att ta ett beslut om något som gäller personen och 

personen inte förstår syftet så blir det inte tillräckligt meningsfullt att delta, så då tappas 

viljan av att delta. Det handlar om att utgå från personens egna intressen och att hitta 

glädjen i det man gör, vilket ökar meningsfullheten och skapar ett engagemang för att 

vara delaktig i olika situationer. Man behöver utgå från personens intresse och vilja för 

att uppnå delaktighet. Nova beskriver, att för de som inte har förmågan att uttrycka vad 

de önskar måste val presenteras i andra former och att valen är anpassade utifrån varje 

individ. 

… det kan ju vara att en servicemottagaren inte är så intresserad av delaktigheten heller 

att den ja visst jag kanske ska vara med och tycka till men idag så vill jag hellre jag ska 

vara med en kompis eller jag hade tänkt att titta på tv idag så jag hoppar över det, och då 

är det ju kanske inte så jätteviktigt för personen. (Joseph). .   

...det skiljer sig dom som har förmågan att uttrycka sig gör ju det via önskemål, och dom 

som inte har förmågan kan få valen presenterade genom olika val i form av valtavlor och 

det handlar inte alltid om stora val men om att få vara delaktig i sin vardag (Nova).   

De personer som har brister i kommunikation menar Joseph inte kommer med sina 

synpunkter.   

Information skulle kunna förbättras, förinformationen är oftast muntlig, mer än den borde vara, att 

tydliggöra det att det är det här vi ska prata om, Det finns ju skriftliga möjligheter att man lägger upp 

alternativ att man förberett med lite lappar, men där är vi nog väldigt dåliga. (Joseph).  

6.2.2 Att ge förutsättningar 
En annan kategori som var tydlig var de förutsättningar som informanterna upplevde 

var av stor vikt för att skapa delaktighet för personer inom LSS. Här belyser 

informanterna vikten av att ha en chef och arbetsgrupp som vill åt samma håll och även 

vikten av att skapa forum för att kunna ge möjlighet till delaktighet.  

Informanterna var tydligt överens om att chefens och arbetsgruppens roll i arbetet mot 

delaktighet var oerhört viktigt. Men en av informanterna menade på att det inte är så 

högt prioriterat av chefen att jobba med delaktighet. Informanten tror inte att chefen 

skulle hinna med det.  

Med dom chefer jag har haft så är det inte högst upp på agendan naturligtvis, det är 

alltid något, det brinner alltid någonstans (Joseph).  

De andra fyra informanterna menade på att det stöd de hade från chefen var oerhört 

viktigt för att kunna jobba med delaktighet.  
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Självklart underlättar det om man har en chef som är med på tåget liksom, det är ju alltid 

skönt att ha chefen i ryggen någonstans som backar upp det som beslutas (Daniel).  

Det är nog faktiskt livsviktigt, ja menar vi kan ju jobba hur bra som helst på golvet, men 

säger chefen att det inte duger eller att det inte är bra, att vi inte ska jobba så då går det 

ju inte. Chefen måste ju staka ut riktlinjen. (Stina).  

Chefen försöker ge ekonomiskt utrymme (Nova).  

Informanterna beskriver vikten av en bra arbetsgrupp som vill jobba åt samma håll för 

att uppnå målen med delaktighet och minska de långa processerna som kan uppstå när 

alla ska vara med och diskutera. Det framkommer också att det finns mycket som man 

kan göra som personal för att höja kvalitén på delaktighet.  

Ju bättre gruppen blir ju bättre känner man varandra och desto snabbar tror jag att man 

kan jobba. Kvalitén på delaktighet beror nog på personalgruppen” (Joseph). 

Något som nämndes av Joseph, Daniel och Stina var de forum man hade för att skapa 

delaktighet. Här var det väldigt olika hur man jobbade, två hade under någon period haft 

husmöte. På ett husmöte så träffades de personer som bodde på gruppbostaden för att 

tillsammans prata om gemensamma beslut på bostaden. 

Vi har haft husmöten, men de ligger på is, vi har tänkt att ha en variant, med enskilda 

möten. Vi har inte så mycket gemensamma aktiviteter. (Joseph). 

Nej, vi har inte det, det kanske är en bra idé och jag vet inte hur det skulle se ut men det 

är en bra idé. (Daniel).  

En gång i månaden har vi husmöten. (Stina). 

Karin berättade även att de på sin verksamhet jobbade med delaktighetsslingor för att 

öka delaktigheten för de som bodde på gruppbostaden.  

Jag är jätteglad för att jag hängde på det här och blev sån här vägledare att jobba med 

det här med delaktighetslingor, jag var verkligen emot det när dom skickade mig länken 

där jag kunde se vad det var, vad är det här för nåt, men sen när jag hade gjort den så 

vara va, det var ju helt fantastiskt. Vi har haft en slinga, men tanken är att vi ska ha igen. 

Dom har frågat efter den och då måste vi ju få till det (Karin).  

 

6.3 Hindrande faktorer 
Mitt tredje huvudtema handlar om vad som kan hindra arbetet mot delaktighet. Mina 

kategorier blev här: Långsamma processer och personalens värderingar 

 
    (Figur 7 resultat: Hindrande faktorer) 

Hindrande
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6.3.1 Långsamma processer 
Ett hinder som framkom av tre informanter var att de förslag och synpunkter som kom 

fram oftast skulle diskuteras med hela arbetsgruppen och då kunde processen bli lång 

innan återkoppling kom till servicemottagaren Att få tid att diskutera förslagen som 

kommit in kunde dröja.   

Ett hinder är nog att det finns långsamma processer i det här jobbet, att vara en hel 

grupp som ska komma överens om vissa saker och att man måste få med sig chefen. 

(Joseph). 

…en stor del är nog att ja, det går lite långsamt, det finns långa processer i det här 

jobbet, att vara en hel grupp som ska, ibland måste man komma överens om vissa saker 

och man måste få med sig chefen och så, när får vi tid med frågorna (Joseph). 

6.3.2 Personalens värderingar 
Det lyfts upp av tre informanter att förväntningarna på dem som boendestödjare är att 

uppnå ett resultat, både från ledning och kollegor, men även anhöriga. Att det blir 

viktigare att resultat uppnås istället för att personen är delaktig. Informanterna menar att 

det som boendestödjare ibland arbetas emot delaktigheten. Beslut tas av boendestödjare 

utan att individen själv varit delaktig i beslutet. Som boendestödjare blir det viktigare att 

tex städningen blir gjord på rätt sett än att se till personens delaktighet. Resultatet av 

genomförandet blir viktigare än delaktigheten i aktiviteten.  

Som jag tror kanske är störta hindret är väl att man som personal, anhörig eller god man 

tycker att man vet bättre än personen själv (Joseph). 

Det kan vara att brukarna har massor med önskningar och att man inte själv tycker att 

önskningarna är så bra och då kan det också bli ett nej, det där blir inget bra (Daniel). 

…. Som personal är det ju väldigt lätt att liksom kunna styra egentligen (Daniel). 

Jag tänker att man måste ha ett väldigt öppet sinne, man måste verkligen tänka bort alla 

värderingar man själv har vad man inte tycker är okej (Karin).  

 

6.4 Analys av resultatet. 
Informanternas svar på min första frågeställning: Vilka uppfattningar boendestödjare 

har om begreppet delaktighet? Tre tydliga begrepp lyftes fram, inflytande, engagemang 

och samspel. 

6.4.1 Inflytande, engagemang och samspel 
I resultatet beskriver samtliga att delaktighet handlar om inflytande, att få möjlighet att 

påverka och vara med och ta beslut över sitt liv, det innebär att man utifrån Shiers 

(2001) stege skulle hamna på steg fyra av fem, att man involveras i beslutsfattande 

processer. Något som framkommer i resultatet är att man inte enbart blir delaktig genom 

att få inflytande, du behöver aktivt delta och känna engagemang. Engagemang tas i 

resultatet upp som en tydlig beskrivning av begreppet delaktighet. Men att delta behöver 

inte alltid betyda att man är delaktig. Man deltar aktivt när man får förutsättningar att 

förstå vad man ska göra. Det beskriver Antonovsky (1991) med begriplighet, att yttre 

och inre stimuli går att förstå, informationen är begriplig. Det krävs att omgivningen 

förstår vad individen förstår och hur funktionsnedsättningen påverkar förmågan att 
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förstå. Boendestödjarna menar att man skapar öppningar till delaktighet genom att vara 

engagerad, vilket Shiers (2001) beskriver i sin modell.  

Samspelet blir här en avgörande faktor för att skapa engagemang utifrån varje individs 

förutsättningar. Så länge engagemang finns är det möjligt att skapa delaktighet i 

samarbete mellan boendestödjare och individen. Shiers (2011) delaktighetsmodell 

handlar om samspelet mellan personal och i det här fallet personer inom LSS för att 

uppnå full delaktighet. 

6.4.2 Relation, lyssna och tydliggöra.  
I resultatet framkommer tydligt svårigheten med att uppnå full delaktighet. Det 

framkommer att det skiljer sig från hur man uppfattar begreppet delaktighet till hur man 

främjar delaktighet som är den andra frågeställningen i studien. Vilka framgångsfaktorer 

ser boendestödjarna främjar arbetet med delaktighet för personer inom LSS? Två 

viktiga framgångsfaktorer lyfts fram, Att möta personer där de är och att ge 

förutsättningar. Relation beskrivs i resultatet som en viktig framgångsfaktor där 

relationen skapar förutsättningar till att göra liver hanterbart, då man som 

boendestödjare vid en bra relation vet vilka resurser som krävs för att kunna vara 

delaktig. Relationen skapar öppningar till delaktighet vilket är en förutsättning enligt 

Shiers (2001) modell. Utifrån analysen av resultatet framkommer det tydligt att samtliga 

boendestödjarna skapar öppningar och möjligheter för det första steget i Shiers modell, 

som handlar om att lyssna. För att sedan uppnå det andra steget krävs stöd för att säga 

sina åsikter. Utifrån begreppet hanterbarhet i Antonovskys modell blir det viktigt att 

boendestödjarna verkligen synliggör de möjligheter som finns, för att de boende 

verkligen ska känna sig delaktiga. Två boendestödjare beskriver tydliga möjligheter 

genom valtavlor och delaktighetsslingor, för att individens åsikter ska komma fram.  

Det framkommer i resultatet att man skulle kunna arbetet mycket mer med att 

tydliggöra vilka möjligheter man har för att uppnå delaktighet. Att uppnå det tredje 

trappsteget i Shiers modell upplevs svårare utifrån resultatet.  

6.4.3 Chef och arbetsgrupp 
För att personer som tillhör LSS personkrets 1 ska uppnå en tillvaro som är meningsfull, 

begriplig och hanterbar, (Antonovsky 1991) ligger stort ansvar på organisationen. Det 

framkommer i resultatet att resultatet ibland blir viktigare än individens egna åsikter. 

Chefens roll i arbetet mot delaktighet beskrivs som oerhört viktigt. Enligt Shiers (2001) 

modell handlar det om att både organisation och personal ska följa de krav som ställs 

för att uppnå delaktighet.   
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7. Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer jag först att diskutera studiens metod. Därefter följer en 

diskussion av resultatet där jag utgår från mina frågeställningar. Sedan följer en slutsats 

och mina tankar om vidare forskning kopplat till min studie. 

 

7.1 Metoddiskussion 
Denna studie syftar till att ta reda på vilka uppfattningar boendestödjare har om 

begreppet delaktighet, samt vilka framgångsfaktorer och hinder de menar påverkar 

arbetet mot ökad delaktighet. Metodansatsen som var lämpligast valdes utifrån mitt 

syfte. Bryman (2008) skriver att en kvalitativ metodansatas är den metod som fokuserar 

på deltagarnas ord, uppfattningar och närhet.  

För att få svar på mina forskningsfrågor använde jag mig av kvalitativa intervjuer som 

metod, där intresset låg på boendestödjarnas egna uppfattningar. Jag valde att genom-

föra individuella intervjuer. Något som jag reflekterat över gällande intervjuerna var hur 

intervjun tagit form om jag hade intervjuat fokusgrupper med boendestödjare istället för 

att intervjua enskilda boendestödjare, kanske skulle samtalet ha tagit en annan vändning 

och jag hade fått andra svar. För att få in så mycket information som möjligt skulle fler 

intervjuer gjorts, men då tiden för studien är begränsad blev det fem intervjuer. Hade jag 

hållit alla intervjuer till en halvtimme så hade jag kunnat genomföra fler och transkribe-

ringen hade inte blivit så tidskrävande. Jag skulle även ha analyserat allt material direkt 

efter transkriberingen så hade det inte blivit övermäktigt med alla trettio sidor, det jag 

gjorde var att vänta med att analysera materialet tills allt var transkriberat, detta avråder 

Bryman (2008) oss från att göra. Det är bättre att man gör analysen till kontinuerlig ak-

tivitet.  

 
7.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur begreppet delaktighet förstås av 

boendestödjarna i mötet med personer inom personkrets 1, samt att synliggöra hur det 

arbetas med delaktighet ute i verksamheterna och vad som kan vara ett hinder för att 

uppnå delaktighet.  

I resultatet beskrivs begreppet delaktighet olika av boendestödjarna, men när man 

analyserar det som sagts, så framkommer det att man oftast menar samma sak men att 

beskrivningen är olika. I resultatet lyfts några tydliga framgångsfaktorer och hinder 

fram i arbetet med delaktighet.  

7.2.1 Inflytande, Engagemang och samspel, boendestödjarnas 

uppfattningar om begreppet delaktighet 
I resultatet lyfts inflytande, engagemang och samspel fram som beskrivningar av 

begreppet delaktighet. ICF (Socialstyrelsen, 2003) syfte är att skapa ett gemensamt 

språk. Utifrån mitt syfte och det resultat som framkommit, visar studien att det är lättare 

att jobba med delaktighet om vi har ett gemensamt språk och en gemensam förståelse 

för vad delaktighet innebär för varje individ. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2012) beskriver, att om begreppet delaktighet saknar ett gemensamt språk så blir det 
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svårt att veta vad man ska göra inom verksamheten och svårt att möta personen där den 

är. Att arbeta med delaktighet måste ligga i den professionellas intresse, det måste finnas 

ett engagemang att ta reda på hur vi kan skapa förutsättningar till delaktighet för alla 

personer oavsett funktionsnedsättning menar Molin (2004). Att använda sig av Shiers 

(2001) delaktighetsmodell blir ett tydligt verktyg i arbetet med delaktighet. Clement och 

Brigby (2010) beskriver vikten av engagemang för att uppnå delaktighet, men menar att 

engagemanget oftast är lägre hos personer med större funktionsnedsättningar. Jag lyfter 

här fram Antonovskys (1991) teori och menar att den tydliggör viktiga faktorer för att 

lyckas med delaktighet för personer inom personkrets 1. Detta är även tydligt i min 

studies resultat då boendestödjarnas ambition är att utgå från personens intresse och 

engagemang.  

 

Resultatet visar även att det finns ett starkt samband mellan delaktighet och inflytande. 

Informanterna är alla övertygade om att delaktighet främst handlar om inflytande, att 

kunna påverka och vara med och bestämma. För att kunna påverka och vara med och 

bestämma är inflytande en förutsättning (Molin, 2004). Att få ha inflytande skapar 

lättare viljan till engagemang. Molin menar att för att viljan ska finnas måste man få 

göra självständiga val och själv få bestämma över sin livssituation. Det framkom även 

av informanterna att man så långt det är möjligt och utifrån varje individs förmågor 

försöker anpassa möjligheten till val och att få bestämma över det varje individ har 

förmåga till. Shiers (2001) delaktighetsmodell skapar en tydlig väg till inflytande över 

aktuella frågor i tillvaron, steg fem i modellen handlar om att ha delat ansvar över 

beslut. Man måste våga låta alla personer göra egna val, att som boendestödjare inte 

vara rädd för att dela ansvaret.  

I resultatet framgår att boendestödjarna ser samspel som centralt för att individer, med 

stort behov av stöd, ska kunna vara delaktiga. Boendestödjare beskriver tydligt att man 

måste samspela genom att lyssna och se till att det individen önskar tas till vara och blir 

utfört. Shiers (2001) fem delaktighetsnivåer kan vara tydliga att arbeta utifrån, då steg 

ett i modellen handlar om att lyssna och för att uppnå steg två måste vi möjliggöra att 

synpunkter och önskningar kommer fram för att uppnå delaktighet. 

7.2.2 Boendestödjares framgångsfaktorer för att främja delaktighet  
En tydlig framgångsfaktor i arbetet mot delaktighet som de intervjuade boendestödjarna 

nämner är vikten av att ha kunskap både om funktionsnedsättningen och personen, men 

även att kunskapen måste finnas i alla leden ändå från organisation till boendestödjare. I 

Socialstyrelsens rapport (2017) om vägar till ökad delaktighet menar socialstyrelsen att 

arbetsledare och personal måste ha relevant kunskap om individens funktionstillstånd 

och om konsekvenserna av individens funktionsnedsättning. Det framkommer tydligt i 

resultatet, då informanterna menar att det är livsviktigt att ha chefen med på tåget i 

arbetet mot delaktighet, chefen måste staka ut riktlinjen menar en av informanterna.  

Shiers (2001) sista steg av de tre stegen av engagemang handlar om skyldigheter. Något 

som jag fått ett nytt perspektiv på, är vikten av att det tydligt behöver finnas 

skyldigheter för boendestödjarna i arbetet med delaktighet.  

Antonovsky (1991) belyser i sin teori vikten av känslan av sammanhang, som man 

uppnår genom att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar. Det är viktiga 
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begrepp för personer som tillhör LSS personkrets 1, men för att dessa personer ska 

uppnå en tillvaro som är meningsfull, begriplig och hanterbar ligger ett stor ansvar på 

boendestödjarna att ta reda på vad som är meningsfullt för varje individ. Men utifrån 

förmågor även skapa begriplighet och hanterbarhet i vardagen. I resultatet tydliggörs 

detta, då boendestödjarna utgår från intressen även om det är lite speciella intressen som 

en av informanterna beskriver det.  

En annan tydlig framgångsfaktor som framkommer i resultatet är vikten av att skapa en 

bra relation. För att uppnå den viktiga kunskap som vi behöver kring individen för att 

kunna bemöta på bästa sätt är relationskapande A och O. För att bygga en bra relation 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism måste viljan till att skapa 

relation ligga hos personalen. Det handlar om en speciell relation som bygger på ett gott 

bemötande från boendestödjaren och inte tvärtom. Boendestödjarna måste vilja veta 

vem personen är bakom sin funktionsnedsättning. Apple (2016) menar att när vi inser 

att vi i vår yrkesroll inte kan sitta och hoppas på att en god relation ska uppstå ur 

ingenting, det är då vi kan skapa relation. Vi måste vara aktiva och ha viljan att försöka 

skapa relation.  

I resultatet framkommer att det finns forum som används för att bjuda in till delaktighet 

och boendestödjarna menar att det är viktigt att ha kunskap om olika sätt att jobba med 

delaktighet. Några av informanterna berättar att de använder sig av husmöten, där de 

som bor får komma till tals och uttrycka åsikter och synpunkter om saker som händer på 

boendet. De får även information om saker som ska hända. Ur resultatet framkommer 

att de som inte har husmöten tycket att det skulle vara en bra idé, men är osäkra på hur 

man ska lägga upp det på bästa sätt för att möta allas behov utifrån att behoven ser 

väldigt olika ut när man möter personer med funktionsnedsättning. En av informanterna 

berättar att de ska ha en variant av husmöten, enskilda möten så att alla får komma med 

sina åsikter. För att lyckas möta alla så gäller det att ha kunskap och kännedom om 

personen.  

Ett annat forum som nämns av informanterna är delaktighetslingor som är ett forum för 

att skapa delaktighet på gruppbostaden. Personerna som bor på gruppbostaden ska vara 

de som tillsammans tar beslut om saker som gäller på boendet. Delaktighetslingorna är 

ett sätt att bjuda in till delaktighet menar Gullacksen och Hejdedal (2016). Om vi utgår 

från Shier (2001) så menar han på att det finns en vinst med att skapa öppningar till 

delaktighet, det kan handla om att hitta forum för att skapa delaktighet, att det är ett 

tydligt sätt att bjuda in till delaktighet. Antonovsky (1991) menar att en dialog som 

främjar engagerat lyssnande skapar förståelse för andras perspektiv, vilket leder till att 

personernas känsla för det sammanhang de befinner sig i kan stärkas. 

Delaktighetsslingor kan vara ett redskap för att göra vardagen begriplig, hanterbar och 

meningsfull och skapa en ökad känsla av sammanhang.  

7.2.3 Hindrande faktorer 
I resultatet framkommer även faktorer som hindrar arbete för ökad delaktighet. 

Informanterna upplever att något som kan upplevas hindrande är när förslag och åsikter 

från servicemottagarna stannar på vägen. Det kan bli en lång process då hela 

arbetsgruppen ska diskutera det som kommit upp. Detta beskriver Gullacken (2016) 

genom att personer som tar emot stöd är i beroendeställning till den som utför stödet, 
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det ligger hos boendestödjaren att skynda på dessa processer. Informanterna menar att 

svårigheten är att man måste få med sig både arbetsgrupp och chef i arbetet med 

delaktighet. Det kan bli en lång process innan alla inblandade har möjlighet att ses. Hur 

kan man som boendestödjare jobba för att dessa processer ska kunna ske snabbare? 

Behöver alla beslut diskuteras av alla?  

Något som fick mig att reflektera var att man som boendestödjare upplevde att det 

ibland var viktigare att uppnå resultat än att uppnå delaktighet. Att omgivningen anser 

sig veta mer än personen själv. Som boendestödjare är man inställd på att det ska bli ett 

gott resultat så boendestödjarna väljer att styra åt det hållet som känns bäst utifrån egna 

värderingar. Min tolkning av detta är att man som boendestödjare har en god vilja att 

göra sitt yttersta för att individen ska ha ett bra liv och att det ibland medför att man 

utgår från egna värderingar. Det kan handla om att en attitydförändring behöver komma 

till, där personer utan funktionsnedsättningar inte utgår från att dennes beslut är de 

bästa. 

 
7.3 Slutsats 
Min upplevelse är att det finns stor vilja och kunskap hos boendestödjarna i arbetet med 

delaktighet. Delaktighetsbegreppet har kommit att visa sig vara ett komplext begrepp, 

som kräver ett gemensamt språk för att bli mer hanterbart. Det handlar om att som 

boendestödjare ta reda på vad delaktighet innebär för varje individ och att som 

arbetsgrupp tillsammans skapa en gemensam förståelse för vad delaktighet betyder i en 

specifik situation. Att det finns tydliga framgångsfaktorer som främjar delaktighet är det 

inget tvivel om. De behöver bara lyftas fram och bli mer tydliga.  

En utmaning för boendestödjarna i arbetet med delaktighet är om personen själv inte vill 

vara delaktig. En annan är att förändra attityden från att boendestödjarnas beslut väger 

tyngre, till att våga dela ansvaret när det gäller att ta beslut. Det behövs för att vi ska 

komma längre upp i Shiers, (2001) delaktighetsstege.   

Det är viktigt att vara medveten om att det inte alltid är ett så enkelt att skapa 

förutsättningar till delaktighet, utan att det krävs mycket av alla involverade, det är ett 

viktigt arbete, som kräver kunskap, vilja och ett stort engagemang.  

 

7.4 Avslutande reflektioner.  
Utifrån det som framkommit i studien om vikten av en bra relation skulle det vara 

väldigt intressant att undersöka mer om vad en god relation är utifrån ett 

boendestödjarperspektiv, men även utifrån ett brukarperspektiv. Hur personlig får man 

bli? Eller får man inte vara personlig alls, hur bygger man en bra relation utan att vara 

personlig? När man arbetar måste man ha ett professionellt förhållningsätt.  

En annan nyfikenhet som har växt fram under studiens gång är att utföra studien utifrån 

ett chefsperspektiv istället för ur ett boendestödjarperspektiv då det framkommit i 

resultatet att chefens roll är nästintill livsviktig i arbetet med delaktighet. Vilka 

uppfattningar har chefer om begreppet delaktighet? Hur arbetar man som chef för att 

skapa delaktighet ute i verksamheterna? Arbete utifrån Shiers, (2001) 

delaktighetsmodell för att skapa delaktighet vore spännande att undersöka mer. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Inledande bestämmelser 

1§ Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service 

åt personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

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

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

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

 

Verksamhetens mål och allmänna riktning 

5§ Verksamhet enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet ska vara att den 

enskilde får möjlighet att leva som andra 

6§ Verksamheter enligt denna lag ska vara av god kvalité och bedrivas i samarbete med 

andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på 

respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde ska i största 

möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 

Kvalitén i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
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Delaktighetslingans delar 

 

 
 

(Gullacksen, A-C & Hejdedal, RM, 2016)  
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Shiers delaktighetsstege 

 
 
                                                      (Robertson Pearce, C (u.å). Shiers delaktighetsmodell) 
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Bilaga 5  

Förfrågan till chefer om medverkan av personal i studie 
Hej 

Under våren 2018 skriver jag min C-uppsats i specialpedagogik vid Karlstads 

universitet. Jag har valt att undersöka begreppet delaktighet i LSS verksamheter ur ett 

boendestödjarperspektiv. Jag vill undersöka hur man som boendestödjare uppfattar 

begreppet delaktighet? Framgångsfaktorer i arbetet att skapa delaktighet för 

servicemottagarna?  

För att få svar på mina frågor har jag valt att göra fem intervjuer med boendestödjare. 

Det skulle vara till stor hjälp om någon boendestödjare i din verksamhet vill ställa upp 

på en intervju.  

Då jag vill kunna täcka in så många som möjligt i studien önskar jag att få förslag på: 

• en manlig boendestödjare över 40 år 

• en manlig boendestödjare under 30 år, 

• en kvinnlig boendestödjare över 40 år 

• en kvinnlig boendestödjare under 30 år. 

 När jag fått in förslag på boendestödjare som ni tror skulle kunna vara intresserade av 

att delta kommer jag att ta kontakt med berörda och fråga om intresse att delta i studien.  

Intervjun kommer att ta drygt en timme.  

Intervjuerna behöver genomföras under v 14 och 15. Så återkoppla gärna under nästa 

vecka. 

Vill du veta mer om studien så får du gärna kontakta mig på XXXXXX alt epost: 

XXXXX 

 

Min handledare heter  

XXXXXX 

Prefekt Institutionen för pedagogiska studier 

Karlstads universitet 

Tel: XXX-XXX XX XX 

Mobil: XXX-XXX XX XX 

E-post: XXXXXXXXXXXX 

 

Tack på förhand.  

Anna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 

 

Intervjuguide  

            
Beskriv hur du uppfattar begreppet delaktighet i ditt arbete som boendestödjare? 

 

1. Vad är delaktighet för dig? 

2. Kan du beskriva det med två ord? 

3. När tycker du man är delaktig?  

 

4. Pratar ni om delaktighet i er verksamhet? Vad pratar ni om då?   

 

5. Ställs det några krav på dig som boendestödjare att jobba med delaktighet ut-

bildning, mål, riktlinjer, policydokument, lagar m.m.  

 

 

Hur gör du som boendestödjare för att skapa delaktighet? 

6. På vilka sett ger du i din verksamhet förutsättningar och möjligheter till delak-

tighet? 

7. Kan du komma på några fler sätt man skulle kunna ge möjlighet till delaktighet? 

8. Hur ger du som boendestödjare servicemottagarna möjlighet att uttrycka sina 

synpunkter och åsikter? Något forum eller hur gör man? Metoder och aktiviteter. 

Ge praktiska exempel.  

 

9. Vilka framgångsfaktorer har du sett skapa förutsättningar till delaktighet? Varför 

tror du det? 

 

10. Upplever du att servicemottagarna uttrycker sina synpunkter och åsikter? Kan du 

ge något exempel? 

 

11. Hur gör du för att visa att du är intresserad av att ta tillvara på de åsikter och 

synpunkter som servicemottagaren har? 

 

12. Vilka förutsättningar/ hur lyckas du som boendestödjare att skapa delaktighet? 

 

13. Kan du beskriva hur och när servicemottagares åsikter och synpunkter tas till-

vara på?  

14. I vilka moment/ beslut är servicemottagarna involverade?  

15. I vilka moment/ beslut är servicemottagarna inte involverade?  

 

 



 

 

16. Tar chefen tillvara på de synpunkter oh åsikter som kommer från servicemotta-

garna? Hur? 

 

17. Har servicemottagare deltagit i något beslut på verksamheten gällande insatser 

och beslut? Om ja vad isåfall? Om nej vad skulle det kunna vara? 

 

18. Är du beredd att låta servicemottagarna vara med och ta beslut? Hur? 

 

19. Vet servicemottagarna vad de kan vara med och besluta kring? Hur har ni infor-

merat om det? 

20. Är du som boendestödjare beredd att dela ansvar med servicemottagaren över 

beslut som tas? 

21. Vad gör ni på er verksamhet för att kunna öka delaktigheten ytligare? 

22. Kan du se några hinder för att skapa delaktighet? 

23. Vill du tillägga något?  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7 

 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
Hej 

Mitt namn är Anna Palmér och jag läser specialpedagogik C vid Karlstads universitet. 

Jag skriver just nu min C-uppsats. Jag har valt att göra min studie om delaktighet ur ett 

boendestödjarperspektiv. Hur man uppfattar begreppet delaktighet? Vilken kunskap som 

finns om verktyg när det gäller att skapa delaktighet?  

För att få en bild av hur boendestödjarna arbetar kring delaktighet har jag valt att göra 5 

intervjuer med 5 boendestödjare. Min fråga är nu om du kan tänka dig att ställa upp på 

denna studie. Jag tänker att intervjun ska vara mer av en diskussion där du har funderat 

kring och vågar problematisera runt ämnet.  Jag kommer att spela in intervjun men du 

som deltar kommer att vara anonym. Det innebär att ingen utomstående kan identifiera 

dig. Det kommer ta drygt en timme.  

Intervjun är frivillig och du kan avbryta ditt deltagande när du vill. 

 

Tack på förhand.  

 

Anna Palmér 

XXXX.X.XXXXXXXXXXXXX.XX  

Mobil: XXX-XXXXXXX 
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Vad innebär ditt deltagande? 
Att delta i studien är helt anonymt. Jag kommer att följa Forskningsetisk rådets riktlinjer 

(2002). Vilket innebär informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Deltagandet är helt frivilligt. Om du väljer att delta kommer jag att 

kontakta dig för att bestämma tid och plats för intervjun. Du får bestämma en plats som 

känns bra för dig. Intervjun kommer att ta max en timme. Du kommer vid 

intervjutillfället att få fylla i en samtyckesblankett där du samtycker till att delta i 

studien, men du kan när som helst under eller efter intervjun välja att hoppa av 

deltagandet i studien eller välja att inte svara på en fråga. Detta kan du göra utan någon 

som helst förklaring. När studien är färdig och har lämnats in till examination kan du 

inte längre dra dig ur deltagandet. Deltagandet innebär att Intervjun kommer att spelas 

in med ditt samtycke. Intervjun kommer sedan att användas i analysarbetet citat 

kommer att plockas ut, men de kommer att vara avidentifierade. Endast jag kommer att 

ha tillgång till materialet och ingen annan kommer att veta att du deltagit i studien. Det 

enda som kommer framgå är att du arbetar på en gruppbostad inom LSS i XXXX Län. 

Jag kommer att använda en fiktiv person istället för ditt namn. Jag kommer att använda 

min mobiltelefon vid intervjun, direkt efteråt kommer jag att flytta filen till min dator 

som har ett lösenord som bara jag har tillgång till och radera inspelningen från min 

mobil. När uppsatsen är klar kommer all data att raderas och resultatet kommer att 

presenteras i min C-uppsats. Om du vill läsa den färdiga studien meddela mig så får du 

ta del av ett exemplar.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Intervjuerna kommer att genomföras 

under v 16 och 17. Vänligen kontakta mig via mejl eller telefon om du vill delta.  

 

Jag som genomför studien heter Anna Palmér och nås på mailadress XXXXXXX eller 

telefon XXXXXXX.  

 

Min handledare heter XXXXXX och nås på mejladress 

XXXXX.XXXXXXXXXXXX.XX  

eller telefon Tel: XXX-XXX XX XX Mobil: XXX-XXX XX XX 

 

Med vänliga hälsningar  

Anna Palmér 
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Delaktighet på gruppboende enligt LSS 

 

Samtyckesblankett 

Jag frågar här om du vill delta i min studie om delaktighet på gruppboende enligt LSS.  

Var vänlig att svara frågan med jag eller nej.  

 

Du har fått information om min studie och hur intervjun kommer att genomföras jag 

undrar om du vill ställa upp och delat i min studie? …………………… 

 

………………………………..         …………………          …………………….. 

Deltagarens namn                               Datum                           Underskrift  

 

………………………………..         .………………...          …………………….. 

Forskarens namn                                Datum                           Underskrift 

 

 


